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Samenvatting 

In opdracht van de heer J. Vromans  heeft Grontmij Nederland B.V. in april 2012 een archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Spoordonkseweg 102 te Spoordonk, gemeente 

Oirschot.  

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormen de nieuwbouwplannen die niet passen 

in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Voor het planologisch besluit dat de plan-

nen mogelijk moet maken, dient op grond van artikel 3.1.6.2a van het Bro een archeologisch 

rapport te worden overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein waarvoor de be-

stemming wordt gewijzigd, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende ma-

te is vastgesteld. 

 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat zich in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden 

bevinden. In ARCHIS 2 zijn geen waarnemingen bekend uit het plangebied. Op de IKAW heeft 

het plangebied een middelhoge verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische 

waarden. Op de gemeentelijke verwachtingen- en waardenkaart heeft het plangebied een hoge 

verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische waarden.  

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied reeds in de 18
e
 eeuw bebou-

wing aanwezig was. Deze is rond het midden van de 20
e
 eeuw verdwenen. Vanaf de jaren ’80 

van de 20
e
 eeuw zijn binnen het plangebied bedrijfsgebouwen ingericht.  

 

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage verwachting voor het 

aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Vroege Prehistorie (vuursteenvindplaatsen), 

een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd en 

een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De aanwezigheid 

van de hoge zwarte enkeerdgronden heeft er mogelijk toe geleid dat, ondanks recente bouwac-

tiviteit binnen het plangebied, de eventueel binnen het plangebied aanwezige vindplaatsen ge-

heel of gedeeltelijk bewaard zijn gebleven. De resten uit de Nieuwe tijd mogen verwacht worden 

vanaf het maaiveld en zijn mogelijk wel (gedeeltelijk) vernield door de recente bouwwerkzaam-

heden. 

 

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek lijkt het aanbevolen het plangebied nader 

te onderzoeken. Er wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek in de vorm van een archeolo-

gische begeleiding, protocol opgraven, uit te voeren. Dit omdat momenteel nog bebouwing bin-

nen het plangebied aanwezig is, de oppervlakte van het plangebied eerder beperkt is en omdat 

een mogelijkheid vrijwel ontbreekt om het bouwplan aan te passen bij behoudenswaardige 

vindplaatsen. 
  



 

Inhoudsopgave (vervolg) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

 

In opdracht van de heer J. Vromans  heeft Grontmij Nederland B.V. in april 2012 een archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Spoordonkseweg 102 te Spoordonk gemeente 

Oirschot.  

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormen de nieuwbouwplannen die niet passen 

in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Voor het planologisch besluit dat de plan-

nen mogelijk moet maken, dient op grond van artikel 3.1.6.2a van het Bro een archeologisch 

rapport te worden overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein waarvoor de be-

stemming wordt gewijzigd, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende ma-

te is vastgesteld. 

 

Het archeologisch bureauonderzoek heeft tot doel het verwerven van informatie, aan de hand 

van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plan-

gebied om tot een gespecificeerde verwachting te komen op basis waarvan een beslissing ge-

nomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap in de AMZ (Archeologische Mo-

numenten Zorg) cyclus.
1
 

 
1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (zie Hoofdstuk 2). 

 
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

1. Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, zijn er 
gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

2. Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over bo-
demverstorende ingrepen die in het verleden binnen het plangebied hebben plaatsge-
vonden? 

3. Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied? 

4. Is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA).
2
  

De uitvoeringsprocedures van Grontmij Nederland B.V. zijn goedgekeurd door het College voor 

de Archeologische Kwaliteit (CvAK).   

                                                                 
1
 Sterk vereenvoudigd kent de AMZ cyclus vier opeenvolgende en nauw samenhangende fasen. De eerste fase behelst 

de inventarisatie (bijvoorbeeld kartering) en documentatie van archeologische waarden: waar in de bodem is wat aan-

wezig? In de tweede fase wordt aan de hand van een reeks heldere criteria vastgesteld welke waarde de gekarteerde 

resten hebben
,
 zodat op basis van geëxpliciteerde normen vervolgens een selectie kan worden gemaakt: welke resten 

verdienen het behouden te worden (in- of ex-situ) en welke mogen ongezien verloren gaan? In de derde fase wordt het 

behoud vormgegeven van de gewaardeerde en geselecteerde resten: is het mogelijk de archeologische resten in de 

bodem te behouden of moeten ze -bijvoorbeeld onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen- opgegraven worden? In het 

eerste geval moet worden vastgesteld hoe bescherming in-situ (instandhouding) wordt vormgegeven, in het tweede 

geval hoe de opgraving moet worden uitgevoerd en uitgewerkt. In de vierde en laatste fase van de AMZ-cyclus worden 

tenslotte de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 'opgewerkt' tot nieuwe kennis over de Nederlandse geschiedenis. 

Deze kennis op haar beurt vormt weer de inbreng voor de eerste procesfase.   
2
 KNA versie 3.2, 2010. 
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1.3 Beleidskader 

 
Sinds 1 september 2007 is de herziene Monumentenwet 1988 van kracht. Middels de ‘Wet op 
de archeologische monumentenzorg’ (Wamz) is hiermee het verdrag van Malta binnen de Ne-
derlandse wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag van Malta, ook wel Conventie van Valletta 
genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. De-
ze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologische onderzoeken. De belangrijkste 
veranderingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving betreffen: 

 het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem; 

 de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimte-
lijk ordeningsproces; 

 de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de 
initiatiefnemer van bodemveroorzakende activiteiten (principe van ‘veroorzaker be-
taalt’).  

In de Monumentenwet is tevens vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
omgang met archeologische waarden binnen haar gemeentelijk grondgebied. 
Daarom dient de gemeente een eigen archeologiebeleid te voeren, waaruit blijkt dat de 
gemeente alle belangen heeft gezien en afgewogen. Het Rijk verwacht dat elke gemeente een 
eigen beleid voert dat recht doet aan de uitgangspunten van de nieuwe wetgeving. Veel ge-
meenten hebben daarop besloten een archeologische beleidsadvieskaart op te stellen. Zo ook 
de gemeente Oirschot, die de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart heeft laten op-
stellen.

3
 Het archeologisch beleid van de gemeente Oirschot is gekoppeld aan deze kaart. 

 
Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge verwachtingswaar-
de voor het aantreffen van archeologische waarden. Voor dergelijke gebieden hanteert het ge-
meentelijk beleid ondergrenzen. Dit houdt in dat bij plangebieden met een oppervlakte die klei-
ner is dan en ondieper verstoord wordt als de gestelde ondergrens, geen archeologisch onder-
zoek noodzakelijk geacht wordt

4
. Het plangebied is groter dan de gestelde ondergrenzen. 

 

 

 

                                                                 
3
 Berkvens, 2011. De erfgoedkaart, behorende bij dit beleid is digitaal toegankelijk via: http://atlas.sre.nl/archeologie. 

4
 De ondergrenzen zijn afhankelijk van verschillende criteria, zoals onder andere de archeologische verwachting voor 

het plangebied (laag, midden of hoog), de aanwezigheid of nabijheid van gekende archeologische vindplaatsen en/of 
archeologische monumenten. Voor gebieden met een hoge verwachtingswaarde zijn de volgende ondergrenzen vast-
gelegd: ontgravingsdiepte van maximaal 30 centimeter (50 centimeter in gebieden met een esdek), totale maximale te 
vergraven oppervlakte van 500 m² voor omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen en aanleggen en 
1000 m² voor omgevingsvergunning ten behoeve van bestemmingsplanwijzigingen (oppervlakte projectgebied). Berk-
vens, 2011(2). 

http://atlas.sre.nl/archeologie
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

 

Het bureauonderzoek gebeurt aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte 

archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het 

karakter en de omvang, de datering, gaafheid en conservering en de relatieve kwaliteit van de 

archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens. Afhankelijk van de omvang van 

de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling, zullen 

aanvullende gegevens moeten worden verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureau-

onderzoek (het komen tot een gespecificeerde verwachting) overeind.
5
 

 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 bepalen van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing plangebied);  

 het vaststellen van het huidige en historische gebruik van het plangebied en naaste omge-
ving door het raadplegen van de beheerder/eigenaar van de grond en/of de opdrachtgever 
en de door hen overgedragen gegevens;  

 het vaststellen van de toekomstige inrichting van het plangebied; 

 het bepalen van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de 
hand van bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten;  

 het bestuderen van historische kaarten;  

 het raadplegen van literatuur en luchtfoto’s; 

 het inventariseren van gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort; 

 het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Nederland; 

 het raadplegen van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW);  

 het documenteren van bouwhistorische waarden; 

 overleg met de plaatselijke (amateur)archeoloog c.q. Heemkundevereniging. 
 
2.2 Plan- en onderzoeksgebied; toekomstig gebruik 

 

Met de afbakening van het bureauonderzoeksgebied wordt het gebied aangeduid, waarvan de 

gegevens over de historische situatie, bekende archeologische waarden en verwachtingen ge-

bruikt gaan worden in het bureauonderzoek. Dit gebied kan groter zijn dan het plangebied.  

Met het plangebied wordt het gebied aangeduid waarbinnen de voorgenomen nieuwbouwplan-

nen zullen worden uitgevoerd.  

Het mogelijk toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied kan bepalend zijn voor het eventue-

le navolgende onderzoek (inventariserend veldonderzoek, fysiek beschermen of opgraven). De 

wijze waarop het gebied wordt ingericht, kan bijvoorbeeld betekenen dat bekende en/of ver-

wachte archeologische waarden (deels of geheel) onaangetast (kunnen) blijven. Ook kan beslo-

ten worden de inrichting dusdanig aan te passen, dat de bekende en/of verwachte archeologi-

sche waarden alsnog (deels of geheel) onaangetast (kunnen) blijven. 

 
2.2.1 Plan- en onderzoeksgebied 

 

Het plangebied ligt direct ten noorden van de kruising van de Spoordonkseweg en de 

Broekstraat te Spoordonk, gemeente Oirschot, provincie Noord-Brabant. Het plangebied staat 

                                                                 
5
 KNA versie 3.2, 2010 
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afgebeeld op kaartblad 51A van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000) en valt 

binnen de vier RD-coördinaten: 146.994 / 392.256, 147.008 / 392.244, 146.997 / 392.128 en 

146.971 / 392.231. Het perceel is kadastraal bekend onder nummer Oirschot H212. De totale 

oppervlakte van het plangebied beslaat circa 680 m². In het noorden en westen wordt het plan-

gebied begrensd door de perceelsgrens, in het oosten door de Broekstraat en in het zuiden 

door de bebouwing Spoorstraat 102. 

Het bureauonderzoeksgebied beslaat  een straal van 500 m van het plangebied. 

 

 
Afbeelding 1: Geografische begrenzing plangebied (blauw kader). Inzet situering plangebied in Nederland. 

 
2.2.2 Toekomstig gebruik  

 

In het plangebied zullen drie bouwkavels worden ingericht, de precieze invulling is tot op heden 

nog onbekend. De gebouwen aan de Spoordonkseweg (nummer 102) blijven behouden. Ten 

behoeve van de aanleg van de nieuwbouw zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden evenals 

ten behoeve van de aanleg van de nodige infrastructuur (kabels, leidingen, rioleringen).  

De exacte verstoring die tengevolge hiervan zal plaatsvinden is niet bekend. Evenmin is onbe-

kend of het grondwaterpeil zal veranderen en wie de nieuwe eigenaren worden. 
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Door de gemeente zijn voor de toekomstige kavels onder andere de volgende stedenbouwkun-
dige randvoorwaarden bepaald

6
:  

 het perceel biedt ruimte voor maximaal 3 woningen; 

 voorgevelrooilijn hoofdgebouw > 3m van kavelgrens; 

 achtergevelrooilijn hoofdgebouw > 5m van kavelgrens; 

 aan- en bijgebouwen geschakeld aan hoofdgebouw of op > 3m van het hoofdgebouw; 

 afstand bebouwing tot aan kavelgrens bedraagt aan één zijde tenminste 2m. 

De overige randvoorwaarden hebben geen invloed op de ondergrondse bouwwerkzaamheden.  

 

 
Afbeelding 2. Uitsnede GBKN met weergaven van de te bebouwen zone. Bron: De Ruiter, 2011. 

 
2.3 Beschrijven huidig gebruik 

 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek) is het van belang de huidige situatie vast te stellen. 

Bodemverontreiniging, gebruik, bebouwing, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 

hoogspanningsleiding kunnen de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten (mede) bepalen. 

Daarnaast kan dit mede bepalend zijn voor de archeologische verwachting. Historisch waarde-

volle bouwwerken die binnen het plan- en onderzoeksgebied liggen, worden vermeld. 

 

De bebouwing op de locatie bestaat uit een bedrijfshal, behorende bij de woning Spoordonkse-

weg 102. De funderingen van deze hal beperken zich tot de buitenmuren en zijn 80 centimeter 

diep. In het zuiden van de hal (en het plangebied) is een iets ouder deel aanwezig dat tot de 

woning hoort (op het plan aangegeven als balie, berging en WC). De funderingen van dit be-

bouwd deel zijn 75 centimeter diep. De verstoring van de natuurlijke ondergrond ten gevolge 

van de bouwactiviteit zal vermoedelijk dan ook beperkt gebleven zijn tot de funderingsstroken. 

 

                                                                 
6
 De Ruiter, 2011. 
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Afbeelding 3. Uitsnede van de plantekening uit 1986 voor de bouw van het magazijn. 

 
 
2.4 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen 

 

Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch in-

houdelijk gekeken of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke vaarwegen 

en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bij-

voorbeeld ontgrondingen, stortingen en verhardingen).  
 

Op het kadastraal Minuutplan uit 1811-1832
7
 blijkt dat in het zuidoosten van het plangebied be-

bouwing aanwezig was. Dit betreft een gebouw. Percelen 587 en 588 worden op de oorspron-

kelijke aanwijzende tafel die bij dit minuutplan hoort, omschreven als bouwland. Het kleine per-

ceel 586 waarop het gebouw staat aangegeven, wordt omschreven als huis en erf.  Op deze 

kaart ligt het plangebied ten westen van de huidige Broekstraat (Schoolstraat op dit plan).  

 

                                                                 
7
 Kadastraal minuutplan van Oirschot, Sectie A, Blad 2. Bron: watwaswaar. 
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Afbeelding 4. Het plangebied (blauw kader) bij benadering weergegeven op het kadastraal minuutplan 

Oirschot, Sectie A, Blad 2. Bron: watwaswaar. 

 

Op de historische kaart uit 1840
8
 is de situatie dezelfde. Op de kaart uit 1900

9
 is voor wat de 

bebouwing betreft, de situatie dezelfde. Het plangebied lijkt op deze kaart wel deel uit te maken 

van een groter, met een groenstrook, begrensd geheel. Mogelijk betreft het hier het volledige erf 

dat bij de bebouwing hoort. De situatie blijft onveranderd tot de kaart van 1930
10

. Op de kaart uit 

1953
11

 is het gebouw in het zuidoosten van het plangebied verdwenen. In plaats daarvan staat 

langs de Spoordonkseweg een nieuw gebouw aangegeven (het huidige Spoorstraat 102). Op 

de plaats van het oorspronkelijke gebouw (binnen het plangebied) staat een klein bijgebouwtje 

weergegeven. De op de oudere kaarten weergegeven groenstrook wordt eveneens niet langer 

weergegeven en ten westen van het plangebied zijn binnen het erf (langs de Spoorstraat) twee 

extra gebouwen gebouwd. Vanaf de kaart uit 1977
12

 wordt het gebouw langs de Spoorstraat 

uitgebreid tot in het zuiden van het plangebied en vanaf de kaart uit 1991
13

 wordt de huidige 

situatie weergegeven. 

 

                                                                 
8
 Topografische Militaire Kaart, 1840. Bron: watwaswaar. 

9
 Topografische Militaire Kaart, 1900. Bron: watwaswaar. 

10
 Topografische Kaart, 1930. De tussenliggende kaart uit 1913 werd eveneens geraadpleegd. Bron: watwaswaar. 

11
 Topografische Kaart, 1953. Bron: watwaswaar. 

12
 Topografische Kaart, 1977. De tussenliggende kaart uit 1963 werd eveneens geraadpleegd. Bron: watwaswaar. 

13
 Topografische Kaart, 1991. De tussenliggende kaart uit 1983 werd eveneens geraadpleegd. Bron: watwaswaar. 



Bureauonderzoek 

 

 

320360/EHV/GAR1205/mp, revisie D 

Pagina 13 van 32 

 

 
Afbeelding 5. Uitsnede uit de Topografische Militaire kaart uit 1900. Het plangebied is met een blauw ka-

der aangegeven. Bron: watwaswaar. 

 

 
Afbeelding 6. Uitsnede uit de Topografische kaart uit 1953. Het plangebied is met een blauw kader aange-

geven. Bron: watwaswaar. 
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Afbeelding 7. Uitsnede uit de Topografische kaart uit 1972. Het plangebied is met een blauw kader aange-

geven. Bron: watwaswaar. 

 

 

Op basis van de historische gegevens kan worden gesteld dat zich in het (sub)recente verleden 

in het zuidoosten van het plangebied, bebouwing heeft bevonden. Het overige deel van het 

plangebied heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van het erf. In de periode tussen 1930 en 1953 

is deze bebouwing verdwenen en maakte het plangebied deel uit van een erf behorende bij een 

nieuw gebouw langs de Spoordonkseweg (het huidige Spoordonkseweg 102). Na 1977 is het 

plangebied volgebouwd geraakt met bedrijfsruimten behorende bij dit gebouw. 

 
2.5 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke waarden 

 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek), is het van belang de bekende archeologische 

waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te be-

schrijven. Kennis daaromtrent bepaalt mede de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten. 

 
2.5.1 Bekende archeologische waarden 

 

De bekende archeologische waarden zijn op de Archeologische Basisgegevens Kaart (Bijlage 

1)(een combinatiekaart met daarop, in een straal van 500 m van het plangebied, aangegeven 

de indicatieve archeologische waarde, de AMK-terreinen, de ARCHIS- en vondstmeldingen, de 

onderzoeksmeldingen en de ligging van het plangebied) weergegeven. 
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Tabel 1: Overzicht van archeologische perioden 

Periode Tijd 

Nieuwe Tijd 1500 na Christus – heden 

Late Middeleeuwen 1050 – 1500 na Christus 

Vroege Middeleeuwen 450 – 1050 na Christus 

Romeinse Tijd 12 voor Christus - 450 na Christus 

IJzertijd 800 – 12 voor Christus 

Bronstijd 2000 – 800 voor Christus 

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 – 2000 voor Christus 

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 – 4900 voor Christus 

Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8800 voor Christus 

 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

De AMK is een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen 

in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. 

Op de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op 

gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aan-

tal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde).  

Op de AMK staan geen monumenten in het plangebied weergegeven. Op circa 500 meter ten 

westen van het plangebied wordt een beschermd terrein van zeer hoge archeologische waarde 

weergegeven. Dit betreft monument nr. 2085 met resten van het laat middeleeuws ‘Huis ten 

Bergh’ (zie Bijlage 1). 

 

Tabel 2: Overzicht AMK terreinen 

AMKnr. Datering Status monument en omschrijving 

2085 Late Middeleeuwen Terrein met resten van een kasteel uit de Late Middeleeuwen. 
Het betreffen de resten van 'Huis ten Bergh' (een 'moated site'). 
Het water van de beek leverde water voor de nu verlande kas-
teelgrachten, die in 1990 door het RAAP zijn gekarteerd. 
Het huis was mogelijk van oorsprong een motte en later een 
omgracht stenen huis. Volgens een oude tekening had dit huis 
enkele hoektorens, een ommuurd voorterrein en trapgevels. De 
bijbehorende watermolen wordt vermeld vanaf 1320. In 1772 
werd het kasteel gesloopt. 
Ten oosten van het perceel is de bijbehorende rentmeesters-
woning gespaard gebleven. Ze had oorspronkelijk waarschijnlijk 
een 'voorburcht'-functie. 
Bij een booronderzoek in 1999 is op deze locatie onder meer de 
grachtvulling aangetroffen (circa 10 m breed) die een terrein van 
zo'n 70 x 60 m omgeeft. Op het binnenterrein liepen enkele 
boringen vast op puin. 
De vindplaats ligt in een beekoverstromingsvlakte. 

 

ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 2) 

ARCHIS is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het be-

staat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen 

in Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

In ARCHIS staat geen archeologische vindplaats geregistreerd uit het plangebied. Uit de directe 

nabijheid van het plangebied (binnen het bureauonderzoeksgebied van 500 meter rondom het 

plangebied) zijn drie vindplaatsen bekend. Twee vindplaatsen betreffen kleine hoeveelheden 

vondstmateriaal die slechts globaal te dateren zijn in de periode Mesolithicum – IJzertijd en 

Romeinse tijd - Nieuwe tijd (ARCHIS-waarnemingsnummers 403555 en 416974) en Vroege 

Middeleeuwen. De laatste waarneming betreft een vindplaats met een gebouwplattegrond uit de 

Late Middeleeuwen en greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (ARCHIS waarne-

mingsnummer 428627). 

 

Tabel 3: Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Archisnr. Datering Aard van de melding 

403555 Mesolithicum – IJzertijd 

en Nieuwe tijd A 

Bij booronderzoek aangetroffen, mogelijke kernrest (vuursteen) en een 

fragment steenoed. 

 

416974 Romeinse tijd –  Twee bij booronderzoek aangetroffen fragmenten aardewerk. 
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Archisnr. Datering Aard van de melding 

Nieuwe tijd 

428627 Late Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Bij proefsleuvenonderzoek aangetroffen. Gebouwplattegrond uit de Late 
Middeleeuwen en greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het 
vondstmateriaal bestaat uit  98 fragmenten aardewerk (deze dateren voor-
namelijk in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, twee scherven zijn mo-
gelijk Vroeg Middeleeuws), 5 fragmenten bouwkeramiek, een distale kling, 
gemaakt uit wommersomkwartsiet en houten fragmenten van een brugje. 

 

Onderzoeksmeldingen 

In een straal van 500 meter van het plangebied zijn 11 onderzoeksmeldingen bekend (ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer). Het plangebied maakt deel uit van de onderzoeksmelding 

48194, dit betreft een melding die betrekking heeft op het opstellen van de Archeologische ver-

wachtingen- en waardenkaart. 

 

Tabel 4: Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeksmeldings- 

nr. 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek* 

3871  RAAP Weerstands- en booronderzoek op het terrein van 'Huis ten Bergh'. Doel 
was te bepalen of er nog resten in de bodem aanwezig waren. 

7185 BILAN Booronderzoek. Onderzocht gebied heeft een onverstoorde bodem, een 
zwarte enkeerdgrond. Loopniveau onder esdek is nog aanwezig. E- 
horizont ontbreekt: het gebied is waarschijnlijk een akker of grasland 
geweest. Er werden twee vondsten gedaan, een vuursteen kernrest en 
een steengoedfragment (zie waarnemingnummer 403555). Met name de 
ligging van vondst twee, aangetroffen in het oorspronkelijke loopniveau, 
veroorzaakt het advies: geen nader vervolgonderzoek doen. 

22156 BILAN Bureauonderzoek onmiddellijk ten noorden van het huidige plangebied.  
Veldonderzoek aanbevolen. 

23670 BILAN Booronderzoek als vervolg op onderzoek 22156 (onmiddellijk ten noor-
den van het huidige plangebied). In het onderzochte gebied kwam een 
hoge zwarte enkeerdgrond voor met daaronder op enkele plaatsen een 
(restant van een) podzol. De insluitsels, die typisch zijn voor een esdek, 
ontbraken in deelgebied 1. In plangebied 2 werd in één boring onder de 
A-horizont een venige laag aangetroffen. Vermoedelijk is het esdek ont-
staan onder natte omstandigheden of door snelle ophoging. In negen 
boringen was de overgang van de A-horizont naar de C-horizont ver-
stoord. Op basis van bovenstaande resultaten krijgt het onderzochte 
gebied een lage verwachting voor het aantreffen van ongestoorde ar-
cheologische waarden. De helft van de boringen zijn verstoord en er zijn 
geen indicatoren aanwezig die op een vindplaats wijzen. Vanwege de 
lage verwachting voor verstoring van archeologische waarden in het 
onderzochte gebied, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

24638 BILAN Booronderzoek. Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachting heeft die gerelateerd werd aan 
het verwachte voorkomen van hoge zwarte enkeerdgronden in een vrij 
natte vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, doorsneden door 
waterlopen. De middelhoge archeologische verwachting werd niet be-
vestigd door het veldwerk. In het plangebied kwam wel een hoge zwarte 
enkeerdgrond voor met daaronder op enkele plaatsen een (restant van 
een) podzol. Vermoedelijk is het esdek echter opgebracht onder relatief 
natte omstandigheden en/of door snelle ophoging. In twee boringen 
werden aanwijzingen gevonden voor overstroming in de vorm van dunne 
kleilagen en afzetting van een pakket matig grof zand. De erosieve wer-
king van dit laatste pakket zal eventueel aanwezige sporen verstoord of 
zelfs volledig vernietigd hebben. Er zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen die op een vindplaats zouden kunnen wijzen. Ook wordt de 
oorspronkelijk relatief natte context van het terrein minder geschikt ge-
acht voor bewoning in het verleden dan de hoger gelegen drogere dek-
zandkoppen in de omgeving van het plangebied.  
Op basis van de resultaten wordt aan het plangebied een lage verwach-
ting voor het aantreffen van archeologische waarden toegekend. Gezien 
deze lage verwachting en met het oog op de beperkte omvang van de 
voorgenomen graafwerkzaamheden wordt voor het plangebied, geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. 

24785 Hollandia Bureauonderzoek. Aanbevolen: planaanpassing of vervolgonderzoek. 

28101 Grontmij Bureau- en booronderzoek. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in 
het plangebied onverstoorde hoge zwarte enkeerdgronden of essen 
voorkomen. Aanbevolen wordt om een proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren. 

34646 BAAC Proefsleuvenonderzoek als vervolg op onderzoek 28101. De vindplaats 
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Onderzoeksmeldings- 

nr. 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek* 

in het oostelijk deel van het plangebied kan als behoudenswaardig wor-

den aangemerkt. 

41394 Econsultancy Bureauonderzoek. 

43201 Econsultancy Booronderzoek. 

48194 SRE Milieu-

dienst 

Opstellen erfgoedkaart. 

*indien in ARCHIS2 vermeld 

 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en Cultuurhistorische Waardenkaart en ge-

meentelijke verwachtingen- en waardenkaart 

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
14

 geldt er voor het plange-

bied een middelhoge trefkans voor het aantreffen van archeologische waarden (zie Bijlage 1). 

Voor de CHW
15

 geldt dat het traject van de Spoordonkseweg weergegeven wordt als Histori-

sche Geografie met hoge waarde (lijn) en de Broekstraat als Historische Geografie met redelijk 

hoge waarde (lijn). Op de CHW wordt geen overige extra informatie weergegeven. 

Op de gemeentelijke verwachtingen- en waardenkaart
16

 heeft het plangebied een hoge ver-

wachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische waarden. Op deze kaart wordt het 

weergegeven binnen een zone met een esdek. 

 
2.5.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek), is het van belang de bekende archeologische 

waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te be-

schrijven. Hiertoe is KICH (KennisInfrastructuur CultuurHistorie)
17

 geraadpleegd. Volgens KICH 

bevinden zich in het plangebied geen bouwhistorische waarden. 

 
2.5.3 Aardkundige waarden 

 

Kennis van de geologie, bodem en hydrologie van het onderzoeksgebied is noodzakelijk om 

inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor de mens. Door inzicht te 

krijgen in deze gegevens kan het verwachtingsmodel nader worden bepaald. 
 

Tabel 6: Tijdschaal van het Kwartair (Bron: Mulder, 2003) 
Tijdsindeling jaar geleden 

Holoceen   11.755-onbekend 

Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (ijstijd) 115.000-11.755 

  Eemien (warme periode) 130.000-115.000 

 Midden-

Pleistoceen 

Saalien (ijstijd) 370.000-130.000 

  Holsteinien (warme periode) 410.000-370.000 

  Elsterien (ijstijd) 475.000-410.000 

  Cromerien (warme periode) 850.000-475.000 

 Vroeg-

Pleistoceen 

Bavelien 1.100.000-850.000 

  Menapien 1.200.000-1.100.000 

  Waalien 1.500.000-1.200.000 

  Eburonien 1.800.000-1.500.000 

  Tiglien 2.450.000-1.800.000 

  Pretiglien 2.600.000-2.450.000 

 

                                                                 
14

 RACM, 2001. 
15

 Provincie Noord-Brabant. 
16

 Berkvens, 2011. 
17

 www.kich.nl. 
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Geologie en geomorfologie 

De ondergrond van Nederland wordt doorsneden door een stelsel van zuidoost-noordwest ge-

richte breuken, die het gebied in lage slenken en hoge schollen en horsten verdelen die door 

tektonische krachten worden gevormd waarbij de horsten omhoog worden gedrukt, terwijl tege-

lijkertijd het tussenliggend gebied (de slenk) daalt.  

Het plangebied maakt deel uit van een dalingsgebied aangeduid als de Roerdalslenk. Deze 

slenk ligt tussen de Peelrandbreuk (grofweg de lijn Roermond-Deurne-Uden-Lith) en de Feld-

bissbreuk (grofweg de lijn Luyksgestel-Gilze en Rijen-Oosterhout). Ten oosten van de Peel-

randbreuk ligt de Peelhorst, ook wel Peel Blok genoemd en ten westen van de Feldbiss ligt de 

Kempenhorst, ook wel Kempens Hoog genoemd. 

 

Ten gevolge van tektonische daling en Kwartaire klimaatveranderingen is in de Roerdalslenk in 

de afgelopen 500.000 jaar een tot 35 meter dik pakket fijnkorrelige beek- en windafzettingen 

(fluvio-eolische afzettingen) en veen gevormd, die behoren tot de Formatie van Boxtel.  

De Formatie van Boxtel is afgezet op de Rijn- en Maasafzettingen van de Formatie van Sterk-

sel, die dateren van voor 570.000 jaar voor heden en de Maasafzettingen van de Formatie van 

Beegden, die dateren van 570.000 tot 420.000 jaar geleden, die in de Roerdalslenk zijn afgezet. 

 

De Formatie van Boxtel (afgezet gedurende 570.000 jaar voor heden tot nu) omvat alle fijnkor-

relige wind- en beekafzettingen, alsmede ingeschakelde veen voorkomens, die aanwezig zijn 

boven de bovenste glaciale afzettingen in het noorden van Nederland en boven de grofkorrelige 

rivierafzettingen in het zuiden van Nederland.  

Binnen de Formatie van Boxtel worden acht laagpakketten gedefinieerd. Deze omvatten de 

meest karakteristieke gedeelten van de formatie. Twee van deze laagpakketten (Laagpakket 

van Best en Laagpakket van Liempde) zijn gedefinieerd in de Roerdalslenk. Het Laagpakket 

van Best omvat een afwisseling van overstromingslemen en zandige windafzettingen in het on-

derste gedeelte van de Formatie van Boxtel. Het Laagpakket van Liempde omvat geremanieer-

de löss- en zandige lössafzettingen (de zogenaamde 'Brabantse leem') in het bovenste deel 

van de sedimentaire sequentie.  

De fluvio-eolische afzettingen in het Laagpakket van Best zijn gelijktijdig gevormd met de grof-

korrelige Maasafzettingen van de Formatie van Beegden in de Roerdalslenk en dateren van 

570.000 tot 420.000 jaar voor heden. Op de Peelhorst en in de Roerdalslenk is de grens met de 

bedekkende fijne eolische zanden van de Formatie van Boxtel over het algemeen scherp en 

duidelijk.  

Het fluviatiele afzettingsmilieu dat onderin de afzettingen overheerst, gaat naar boven toe gelei-

delijk over in een eolisch afzettingsmilieu. Dit hangt mogelijk samen met een toenemende op-

heffing van het Ardennen-Eifelgebied en een daarmee samenhangende noordoostwaartse ver-

plaatsing van de benedenlopen van de rivieren Maas en Rijn, ruwweg tussen 750.000 en 

450.000 jaar geleden. Het belangrijkste herkomstgebied voor de windafzettingen in de Roerdal-

slenk is het westen van Nederland en het drooggevallen zuidelijke Noordzeebekken, waar op 

dat moment Rijnafzettingen aan het oppervlak lagen. Een tweede herkomstgebied is het Kem-

pisch Plateau (Noord-België).  

Sedimentatie en preservatie van sedimenten in de Roerdalslenk vond plaats wanneer het land-

oppervlak vochtig was. Deze omstandigheden traden vooral op in een koud, periglaciaal klimaat 

met permafrost en op de overgang van een warm naar een koeler klimaat. 

De wind- en rivierafzettingen in de Formatie van Boxtel zijn van Midden- en Laat-Kwartaire ou-

derdom.  

De twee veenlagen in de Formatie van Boxtel dateren uit 114.000 ± 12.000 jaar (Eemien) en 

ongeveer 300.000 jaar voor heden.  

 

Volgens de geologische kaart van Mulder en andere ligt het plangebied dan ook ter plaatse van 

een zone met fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) behorende tot de Formatie van Box-

tel, afgedekt met een dekzanddek behorende tot het Laagpakket van Wierden (code Bx6).  
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Afbeelding 8: Geomorfologische Kaart van het plangebied (blauw omkaderd) en omgeving. Bron ARCHIS 

2. 

 

Op de geomorfologische kaart maakt het plangebied deel uit van een ongekarteerde bebouwde 

zone. Het wordt in het noorden begrensd door een zone die bestaat uit een vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden (code 2M9). Onmiddellijk ten noordwesten van het plangebied wordt een 

zone weergegeven met dekzandruggen, al dan niet met een oud bouwlanddek (code 3K14). 

 

Bodem 

In het plangebied bevinden zich volgens de bodemkaart (1:50.000), hoge zwarte enkeerdgron-

den, ontwikkeld in leemarm en zwak lemig fijn zand (code zEZ21; Alterra). Het zijn oude cul-

tuurgronden met een bouwvoor met een dikte van circa 20 cm en een onderliggende laag met 

een iets lichtere kleur (en met iets minder organisch stof). Op een diepte van 60 tot 100 centi-

meter bevindt zich meestal een in het zwak lemige of leemarme fijne zand een bruine, min of 

meer duidelijke podzol-B, die geleidelijk overgaat in een fletsgele tot grijze C-horizont. 
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Afbeelding 9: Uitsnede bodemkaart. Het plangebied is rood omkaderd. Bron ARCHIS 2. 

 

De enkeerdgronden horen tot de klasse dikke eerdgronden. Dikke eerdgronden bestaan uit 

zandgronden met een humushoudende bovengrond (Aan-horizont), dikker dan 50 cm, die zijn 

ontstaan door intensieve bemesting en worden aangeduid als enkeerdgronden. Vaak vond be-

mesting reeds plaats vanaf de Late Middeleeuwen (circa 1300 na Chr.) waarbij het gebruikte 

mest kon bestaan uit een mengsel van (pot)stalmest, huisafval, bosstrooisel of heideplaggen en 

veel zand. Tengevolge van het gebruik van heideplaggen ontstonden zwarte enkeerdgronden 

en door het gebruik van bosstrooisel ontstonden bruine enkeerdgronden. Door de vaak eeu-

wenlange bemesting met dit materiaal werden de akkerlanden geleidelijk opgehoogd zodat de 

Aan-horizont ontstond. Vaak ontstonden de enkeerdgronden op podzolgronden. Naar de ligging 

ten opzichte van het grondwater, zijn de enkeerdgronden verdeeld in lage en hoge enkeerd-

gronden, waarbij de lage enkeerdgronden veelal worden aangetroffen in beekdalen en de hoge 

enkeerdgronden in grote oppervlakten in de omgeving van oude dorpen en buurtschappen. De-

ze laatste staan bekend als oude bouwlanden en worden ook wel aangeduid als esdekken, ter-

wijl de lage enkeerdgronden veelal als oude graslanden werden aangeduid. 

Het belang van een enkeerdgrond/esdek ligt in de beschermende kwaliteiten van het dek. 

Eventuele archeologische waarden worden in de regel door het dikke dek beschermd tegen 

verstoring door onder andere agrarische activiteiten. 

 

Bij het bepalen van het grondwaterregime van de bodem wordt gewerkt met grondwatertrappen 

(zie tabel). Deze trappen geven een klassenindeling weer van ten eerste de verschillende 

grondwaterstanden naar diepte en ten tweede de seizoensvariatie in de grondwaterstanden. De 
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trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII (van respectievelijk extreem nat tot ex-

treem droog).  

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrappen VI en VII) zijn zeer geschikt voor 

landbouw en vormden mede daarom, met name in het verleden een aantrekkelijk vestigingsge-

bied. In gebieden met een hoge grondwaterstand kunnen daarentegen goed geconserveerde, 

met name organische, archeologische resten worden aangetroffen. De binnen het plangebied 

voorkomende bodem heeft grondwatertrap V. 

 

Tabel 7: Grondwatertrappenindeling 

Grondwatertrap: I II III IV V VI VII 

GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm beneden maaiveld <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

 
2.5.4 Aanvullende Informatie 

 

Actueel Hoogtebestand Nederland  

Uit bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied vrij egaal is. 

Het plangebied wordt, doordat het binnen de bebouwde kom van Spoordonk ligt, weergegeven 

als vrij hoog liggend. Dit is deels het gevolg van de aanwezigheid van bestrating en de bebou-

wing maar toch lijkt het er op dat Sporendonk op een lichte opduiking in het landschap ligt. Ten 

noorden van het plangebied loopt het maaiveld langzaam af in noordelijke richting (zie afbeel-

ding 10). De hoogte van het maaiveld binnen het plangebied ligt rond 12,60 meter +NAP.  

 

 
Afbeelding 10: Actueel Hoogtebestand Nederland. Het plangebied is blauw omkaderd. 

 
2.6 Gespecificeerde verwachting 

  

Op basis van de in de bovenstaande stappen verworven informatie over de huidige situatie, de 

aardwetenschappelijke, de historische situatie en bekende archeologische waarden, kan een 

gespecificeerde verwachting worden opgesteld. Om tot een juiste keuze van de onderzoeksme-

thode van het inventariserend veldonderzoek te komen, zijn voor zover mogelijk, de volgende 

eigenschappen aangegeven: 

 datering: minimaal in hoofdperioden (zoals Paleolithicum, Mesolithicum, et cetera); 

 complextype (zoals nederzetting, grafveld, akkerlaag et cetera); 

 omvang; 

 diepteligging (ook zichtbaar/niet-zichtbaar); 

 locatie (met eventueel aanduiding in welk deelgebied); 
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 uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren); 

 mogelijke verstoringen. 

 

Laat Paleolithicum-Mesolithicum: vindplaatsen uit het Mesolithicum worden in het Brabants 

zandgebied met name teruggevonden op ruggen en terrasranden met een goed drainerende 

ondergrond van dekzanden in de nabijheid van een waterbron (ven, meer, rivier of afgesneden 

meander). In deze zogenaamde gradiëntzones, de overgangen tussen de hogere en drogere 

delen en de lagere en nattere delen, had de mens de verschillende natuurlijke bestaansbronnen 

op een zo kort mogelijke afstand binnen bereik. De iets hogere delen rondom beken, vennen en 

plassen waren daarom waarschijnlijk de landschappelijk meest gunstige bewoningsplaatsen. Bij 

de locatiekeuze nabij open water lijkt er een voorkeur te zijn geweest voor de (zuid)oostelijke 

flank van dekzandruggen, waarschijnlijk in verband met de overheersende (noord)westelijke 

winden
18

. Archeologisch onderzoek laat zien dat de vondstniveaus uit het Laat Paleolithicum en 

Mesolithicum verschillen. De materiële resten van de Federmesser-traditie worden aangetroffen 

onder, in en juist boven de Usselo-bodem (een vuilgrijze laag met kleine stukjes houtskool, die 

door de inwerking van planten ontstond gedurende een relatief warme periode, circa 9900-9100 

voor Chr., tijdens de laatste ijstijd). Zowel Ahrensburg- als de vroeg-mesolithische vondstni-

veaus bevinden zich in het dekzand boven de Usselo-bodem. De afdekking van laatstgenoem-

de sites wijst er ook op dat nog gedurende het Praeboreaal dekzand is afgezet
19

. Steentijdres-

ten in het pleistocene gebied zijn het best bewaard gebleven onder deze lokaal voorkomende 

deklagen, zoals onder stuifzanden maar ook onder plaggendekken of esdekken. Evenals de 

esdekken hebben de stuifzandgronden de oorspronkelijke pleistocene ondergrond afgedekt 

waardoor mogelijk waardevolle steentijdsporen bewaard zijn gebleven
20

. 

Op grond van de geomorfologie (het plangebied lijkt binnen een zone te liggen met vlakte van 

ten dele verspoelde dekzanden), de bestudering van de historische kaarten (het ontbreken van 

vennen) en het verwachtingsmodel zoals het opgesteld is in de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart
21

 en op grond van het vrijwel ontbreken van diverse vuursteenvindplaatsen in 

de omgeving van het plangebied geldt voor het plangebied en omgeving een lage verwachting 

voor het aantreffen van vuursteenvindplaatsen uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum. 

Aan te treffen archeologische waarden kunnen bestaan uit tijdelijke kampementen die enkele 

dagen tot meerdere weken bewoond zullen zijn geweest, zogenaamde extractiekampen. Ex-

tractiekampen kenmerken zich door een kleine omvang (circa 5 tot 10 m
2
) waarbij basiskampen 

een ruimere omvang hebben. Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich door een strooiing 

van vuursteen. Ook bestaat de mogelijkheid dat grondsporen (haardplaatsen) kunnen worden 

aangetroffen. 

Om zoveel mogelijk informatie uit de vuursteenvindplaats te krijgen, is het van belang dat de 

interne structuur van de vindplaats (de verticale en horizontale spreiding) zo weinig mogelijk 

verstoord is. De waarde van de vuursteenvindplaats wordt derhalve grotendeels bepaald door 

de mate van intactheid van het bodemprofiel. Slechts geringe bodembewerking kan reeds heb-

ben geleid tot verstoring van de vindplaats. Indien vuursteenvindplaatsen aan danwel dicht aan 

de oppervlakte voorkomen en het gebied is in gebruik als akkerland, zal de vindplaats sterk 

verstoord zijn. Indien de vindplaats is afgedekt zoals in het plangebied door een plaggendek, is 

de kans op het aantreffen van een (redelijk) intacte vindplaats mogelijk. 

 

Neolithicum: tussen 4000 en 2000 voor Chr. ging de mens zich in steeds grotere mate voor-

zien in zijn voedselbehoefte door het houden van vee en het verbouwen van voedsel. De men-

sen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats van rond te trekken, vestigde men zich 

op vaste locaties in meer standvaste boerderijen. Deze nederzettingen lagen in de buurt van de 

akkergronden, op een gunstige afstand van water. Voor het zaaien van gewassen werden de 

bossen op de hoger gelegen gronden gekapt en platgebrand om kleine akkertjes aan te kunnen 

leggen. Het bemesten van een akker was echter nog niet bekend, waardoor er regelmatig van 

terrein moest worden veranderd. Voor zijn voedselpakket bleef de boer dan ook aanvankelijk 

sterk afhankelijk van de jacht op wild en de visvangst. Als gevolg van het toepassen van land-

                                                                 
18

 Deeben e.a., 2005, p. 186-187. 
19

 Louwe Kooijmans, 2005, p. 142 en fig. 7.3; Deeben e.a., 2006, p. 12-13; Berkvens & Arts 2003, p. 14-17 
20

 Deeben e.a., 2005, p. 14-15. 
21

 Berkvens, 2011, bijlage 2, tabel 4. 
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bouw en veeteelt werd de mens gebonden aan een vaste plek in het landschap, in plaats van 

rond te trekken tussen tijdelijke kampementen zoals in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum. 

De locatiekeuze werd in steeds belangrijkere mate bepaald door de mate waarin gronden ge-

schikt waren als potentieel akkerareaal. Belangrijke parameters: hiervoor zijn grondwaterregime 

(niet te nat), natuurlijke vruchtbaarheid (leemhoudende bodems) en bewerkbaarheid van de 

bodem. De neolithische vindplaatsen op de Brabantse zandgronden worden daarom vaak op of 

nabij de wat hogere gronden met meer vruchtbare bodems aangetroffen, bij voorkeur in leemrij-

ke bodems (leemarme bodems houden voedingsstoffen slecht vast en zijn zeer gevoelig voor 

verstuiving). De droge zandgronden waren voor de neolithische boeren niet aantrekkelijk voor 

bewoning. Na het Mesolithicum lijken de heidegebieden dan ook volledig verlaten te worden. 

Het langzaam uitdijende heidelandschap vormde nog een bijkomende barrière
22

. Mogelijk werd 

daarom gedurende een deel van het Neolithicum, de Mesolitische levenswijze hier nog voortge-

zet, maar deze kan in de regel niet als zodanig onderscheiden worden. 

Vindplaatsen uit het Neolithicum kunnen bestaan uit kleine jachtkampementen maar ook uit 

landbouwerzettingen. Wat betreft jachtkampementen geldt hetzelfde als voor de jachtkampe-

menten uit het Late Paleolithicum en Mesolithicum. 

Landbouwnederzettingen kenmerken zich naast het voorkomen van vuursteen door het voor-

komen van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, haardplaatsen) en aardewerk. 

De kans op het aantreffen van intacte vuursteenvindplaatsen is net als die voor uit het Laat  

Paleolithicum en Mesolithicum, laag vanwege de bodemverstoring die in het plangebied heeft 

plaatsgevonden (zie hierboven). 

Het voorkomen van landbouwnederzettingen uit het Neolithicum in het plangebied wordt op 

grond van de geomorfologie (het plangebied lijkt binnen een zone te liggen met vlakte van ten 

dele verspoelde dekzanden), de bestudering van de historische kaarten (het ontbreken van 

vennen) en het verwachtingsmodel zoals het opgesteld is in de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart
23

 en op grond van het vrijwel ontbreken van diverse Neolithische in de om-

geving van het plangebied, geldt voor het plangebied en omgeving een lage verwachting voor 

het aantreffen van vindplaatsen uit het Neolithicum. 

 

Bronstijd en IJzertijd: in de Brons- en IJzertijd werd de sedentaire levenswijze voortgezet, 

waarbij veeteelt en landbouw een grote rol speelden. Grote bosgebieden werden gekapt voor 

de aanleg en uitbreiding van akkers. Het gemengde boerenbedrijf vormt, net als in het Neolithi-

cum, de bestaansbasis voor de Bronstijdmensen. In de IJzertijd bestonden de akkers vermoe-

delijk uit kleine omwalde percelen van circa 40 x 40 meter. Op de braakliggende, uitgeputte ak-

kertjes graasde het vee, waardoor de vruchtbaarheid van de bodem weer geleidelijk op peil 

werd gebracht. Het vruchtbaar houden van de akkers was echter door een gebrek aan mest 

nog altijd problematisch, waardoor de akkers met de bijbehorende boerenerven regelmatig van 

locatie veranderden. In de loop der tijd ontstond zo een schaakbordpatroon van akkertjes. Dit 

akkerbouwsysteem wordt aangeduid als celtic fields. Deze akkerarealen konden uitgroeien tot 

grote akkerarealen van tientallen hectaren groot met daarin talrijke boerenerven die verspreid 

lagen in het landschap. De meeste boerderijen kenden vermoedelijk een levensduur van enkele 

decennia vanwege de vergankelijkheid van het bouwmateriaal. Oude verlaten boerderijen wa-

ren in korte tijd geheel verdwenen. Materiaal dat nog bruikbaar was, werd meegenomen en 

verderop weer gebruikt om een nieuwe boerderij te bouwen bij de nieuwe akkerarealen. Dit be-

woningssysteem wordt omschreven met het begrip zwervende ervensysteem.  

Uit de IJzertijd zijn relatief veel nederzettingsterreinen bekend in tegenstelling tot nederzettings-

terreinen uit de Bronstijd waarvan er relatief weinig zijn gevonden. Dit staat in sterk contrast tot 

de grafheuvel- en het urnenvelden uit de Bronstijd waarvan er meer bekend zijn. De overlede-

nen werden in de Vroege en Midden Bronstijd in de nabijheid van de nederzetting bijgezet in 

familiegrafheuvels, waaromheen een krans van palen en/of een greppel of wal werd aangelegd. 

Rond 1100 voor Chr. krijgt echter ieder individu zijn eigen grafheuvel. Aanvankelijk werden de 

doden begraven, echter geleidelijk werd het de gewoonte het lichaam van de dode op een 

brandstapel te cremeren. De veraste resten werden verzameld in een urn waarmee de urnen-

velden hun intrede doen. Deze grafvelden (urnenvelden) bevinden zich op de hogere gronden, 

waar de uitgestrekte heidevelden en esdekken liggen. Het contrast met de kennis van nederzet-

                                                                 
22

 Bloemers & van Dorp, 1991, 447, fig. 37.2 
23

 Berkvens, 2011, bijlage 2, tabel 4. 
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tingsterreinen en de grafheuvel- en urnenvelden zal grotendeels veroorzaakt zijn door de grote 

verschillen in zichtbaarheid tussen deze types vindplaatsen. 

Op grond van het bodemtype geldt een middelhoge verwachtingswaarde voor het aantreffen 

van vindplaatsen uit de Bronstijd en IJzertijd. Vindplaatsen uit deze periode zijn echter in de 

omgeving tot op heden niet aangetroffen. 

Mogelijk aan te treffen vindplaatsen kunnen bestaan uit resten van nederzettingsterreinen 

(huisplaatsen) maar ook off-site sporen kunnen worden aangetroffen. Verder is het niet uitge-

sloten dat zich in het plangebied graven kunnen bevinden. Vindplaatsen uit deze perioden 

kenmerken zich door een spreiding van aardewerkresten en het voorkomen van grondsporen 

(paalsporen, afvalkuilen, greppels). De omvang van deze vindplaatsen varieert sterk en is af-

hankelijk van de aard van de vindplaats. De aanwezigheid van begravingen kan herkend wor-

den aan het voorkomen van aardewerkscherven, (verbrande) botfragmenten en het voorkomen 

van grondsporen (grafkuil en greppels). Voor wat betreft de omvang van graven/grafvelden kan 

geen uitspraak worden gedaan. 

 

Romeinse Tijd: kwam bewoning in de Vroege IJzertijd verspreid over alle droge delen van het 

dekzandgebied voor, tijdens de Romeinse tijd was de bewoning geconcentreerd op de plaatsen 

waar later (vanaf de Late Middeleeuwen) de plaggendekken ontstonden. De verklaring hiervoor 

is dat de relatief arme zandgronden in de urnenveldenperiode uitgeput waren geraakt door de 

celtic field landbouw, waardoor een proces van secundaire podsolering in gang werd gezet.
24

 

De inheems-Romeinse bewoning zou zich concentreren op de wat meer leemrijke en dus 

vruchtbaardere bodems. De tweedeling van het landschap op de dekzanden zoals die tot in het 

begin van de 20ste eeuw bestond (akkercomplexen met daaromheen enorme arealen woeste 

grond met heide, vennen, venen en zandverstuivingen), zou dus al in de prehistorie zijn ont-

staan
25

, uitzonderingen daargelaten. Zo zijn Inheems-Romeinse nederzettingen bekend op 

leemarme, gepodzoleerde bodems die pas een paar eeuwen geleden in de akkercomplexen 

zijn opgenomen. Anderzijds zijn er voorbeelden van nederzettingen in geïsoleerde arealen met 

moderpodzolen in de ‘heidezone’. Kortom, de landschappelijke variatie moet in de Romeinse 

tijd groter zijn geweest dan de oudste topografische kaarten doen vermoeden. Doordat de be-

woning zich concentreerde, leidde dit tot een ander agrarisch patroon waarbij waarschijnlijk ge-

bruik werd gemaakt van een plaatsvast akkercomplex waar met een wisselbraaksysteem ak-

kerbouw werd bedreven. 

Op grond van het aanwezige bodemtype geldt voor het plangebied een middelhoge verwach-

ting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Vindplaatsen uit deze periode 

zijn echter in de onmiddellijke omgeving tot op heden niet aangetroffen. Mochten vindplaatsen 

uit deze periode worden aangetroffen, kenmerken deze zich door met name het voorkomen van 

aardewerkresten en grondsporen. 

 

Middeleeuwen: de geconcentreerde bewoning en bijbehorende akkerarealen zoals deze in de 

Romeinse tijd ontstonden, handhaafden zich in minder intensieve vorm tengevolge van bevol-

kingsafname, tot in de Vroege Middeleeuwen. Pas vanaf de Late Middeleeuwen werden onder 

invloed van een sterke bevolkingsdruk nieuwe, minder gunstige gronden ontgonnen. Archeolo-

gisch onderzoek lijkt aan te tonen dat, als gevolg van een complexe relatie die bestond tussen 

privé-eigendom en percelering, communale gebruiksvormen en intensivering van de productie, 

vanaf de 13
e
 tot de 15

e
 eeuw, de open akkercomplexen tot stand kwamen, zoals die gekend zijn 

van het vroegste kadastrale kaartmateriaal. Van de kadasterkaarten blijken vooral de daarop 

afgebeelde wegenpatronen een ingang te zijn tot het ingerichte landschap, in het bijzonder van 

de Volle Middeleeuwen. Het is echter niet zo dat het cultuurlandschap van de 19
e
 eeuw als in-

gang is te beschouwen op het middeleeuwse bewoningspatroon.  
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 Roymans & Gerritsen, 2002 
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 Spek, 1993, 1996, 2004 
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Dit komt ook overeen met de resultaten van het historisch-geografisch onderzoek van Spek
26

 in 

Drenthe, die concludeerde dat het 19
e
-eeuwse kaartbeeld niet als een afspiegeling van het 

middeleeuwse landschap, zoals dat is gebaseerd op het zogenaamde Drents model
27

, mag 

worden beschouwd.
28

  

Vanaf de 13
e
 eeuw treedt er dus een verandering van het nederzettingspatroon op. De talrijke, 

eeuwenoude kleinschalige gehuchten op de hogere dekzandruggen werden allen verlaten.  

Elders in het landschap, veelal aan de randen van beekdalen, werden nieuwe, uiteindelijk veel 

grotere en thans nog vaak bestaande nederzettingen of gehuchten gesticht, de bewoning con-

centreerde zich, nieuwe agrarische technieken en strategieën werden ontwikkeld en natte gron-

den werden ontgonnen. De verlaten woongronden werden voortaan gebruikt als akkerland. 

Nieuw was bovendien dat de akkers vanaf de 14
e
 eeuw werden bemest met potstalmest, ver-

mengd met plaggen die op de heidevelden werden gestoken. De eeuwenlange ophoging resul-

teerde uiteindelijk in het ontstaan van de hoge enkeerdgronden. Kenmerkend voor de hoge en-

keerdgronden is dat de boerderijen steeds aan de randen van deze gronden lagen. Toen deze 

uiteindelijk werden verplaatst (onder andere naar het dorpscentrum), kwamen de voormalige 

resten ervan evenals andere bewoningssporen van vóór 1300 onder het esdek te liggen.
29

 Vaak 

worden sporen van Laat Middeleeuwse huisplaatsen dan ook aan de rand van dorpen aange-

troffen. Deze huisplaatsen kenmerken zich door de aanwezigheid van grondsporen, waarbij 

onder andere paalsporen en greppels worden aangetroffen. De plaggenlandbouw wordt ver-

antwoordelijk gesteld voor het rond 1400 ontstaan van sommige zandverstuivingen. In de 14
e
 

eeuw was er mogelijk een stagnatie in de ontginningen, maar in de 15
e
 eeuw werd weer land in 

cultuur gebracht. Verder droegen de grote schaapskudden in de Late Middeleeuwen bij aan de 

uitbreiding van de heidevelden. In de periode 1770-1950 vonden grootschalige ontginningen 

van de heidevelden plaats en werden de stuifzanden gefixeerd.  

Voor de Middeleeuwen geldt dan ook, op grond van het aanwezige bodemtype, de historische 

gegevens, de ligging langs de rand van een dorpskern en de aanwezigheid van archeologische 

vindplaatsen uit deze periode in de omgeving van het plangebied, een hoge verwachtingswaar-

de voor het aantreffen van archeologische waarden.  

 

Nieuwe tijd: op grond van de historische gegevens geldt voor het plangebied een hoge ver-

wachting voor het aantreffen van archeologische waarden. Binnen het plangebied heeft in elk 

geval vanaf de 18
e
 eeuw (tot ten laatste 1953) een gebouw gestaan. Resten van dit gebouw 

kunnen in principe verwacht worden vanaf het maaiveld. Binnen het plangebied zijn echter re-

centere bedrijfsgebouwen opgetrokken. Mogelijk zijn hierbij resten van het oudere gebouw ver-

stoord. 

 

                                                                 
26

 Spek, 2004 
27

 Het Drents model gaat uit van de samenhang tussen verschillende onderdelen van het cultuurlandschap zoals dat er 

in de negentiende eeuw was: de schapen voedden zich op de heidevelden en de runderen in de beekdalen. 's Avonds 

werd het vee naar de potstal gebracht. Hier werd de mest verzameld op heideplaggen. Die plaggen werden als bemesting op de essen 

gebracht, waar vervolgens jaar in jaar uit rogge verbouwd kon worden. 
28 Het onderzoek van Spek heeft uitgewezen dat de historie van het Drentse landschap veel meer dynamiek heeft gekend dan het 

Drentse model suggereert. Door de eeuwen heen zijn er allerlei veranderingen geweest en binnen het Drentse zandgebied zelf heb-

ben die veranderingen niet overal op dezelfde manier en in dezelfde tijd plaatsgevonden. Zo komen de grote schaapskudden en het 

daarmee samenhangende plaggenbemestingssysteem pas na circa 1450 in Drenthe voor. Het landschap van de grote, paarse heide-

velden is dus lang niet zo oud als gedacht. In de Middeleeuwen waren heidevelden juist rijk aan grassen, kruiden en struiken. Ook 

de roggeteelt op de essen is van veel recentere datum dan gedacht: pas in de achttiende eeuw maakte de variatie in het Drentse agra-

rische bedrijf plaats voor eenzijdige roggeproductie. Het open essenlandschap stamt uit deze tijd. Op en rond de middeleeuwse essen 

daarentegen werden individuele akkerpercelen op de essen afgegrensd door allerlei soorten omheiningen en hagen en had het land-

schap een beslotener karakter. 
29 In de regel zijn de hoge enkeerdgronden aangelegd op de, agrarisch gezien, meest gunstige locaties. Omdat deze locaties ook door 

de eerste landbouwers werden uitgekozen, is de kans dan ook groot dat zich onder de esdekken archeologische waarden uit de late 

Prehistorie kunnen bevinden. 
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Samenvattend geldt een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen 

uit de Vroege Prehistorie (vuursteenvindplaatsen), een middelhoge verwachting voor vindplaat-

sen uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd en een hoge verwachting voor vindplaatsen uit 

de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 
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3 Conclusie en selectieadvies 

3.1 Conclusie 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat zich in het plangebied geen bekende archeologische vind-

plaatsen bevinden. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage ver-

wachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Vroege Prehistorie (vuur-

steenvindplaatsen), een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd, IJzertijd en 

Romeinse tijd en een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Volgens de bodemkaart is binnen het plangebied, een esdek aanwezig. Dit esdek heeft moge-

lijk ertoe geleid dat, ondanks recente bouwactiviteit (onder andere de aanleg van funderingen 

tot een diepte van 80 centimeter) binnen het plangebied, de eventueel binnen het plangebied 

aanwezige vindplaatsen geheel of gedeeltelijk bewaard zijn gebleven. Resten uit Nieuwe tijd 

mogen verwacht worden vanaf het maaiveld en zijn mogelijk wel (gedeeltelijk) vernield door de 

recente bouwwerkzaamheden. 

 

 
3.2 Selectieadvies 

 

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek lijkt het aanbevolen het plangebied nader 

te onderzoeken. Er wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek in de vorm van een archeolo-

gische begeleiding, protocol opgraven, uit te voeren. Dit omdat momenteel nog bebouwing bin-

nen het plangebied aanwezig is, de oppervlakte van het plangebied eerder beperkt is en omdat 

een mogelijkheid vrijwel ontbreekt om het bouwplan aan te passen bij behoudenswaardige 

vindplaatsen. 

 

Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethou-

ders van de gemeente Oirschot door middel van een selectiebesluit als zodanig bekrachtig 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortin-

gen 

Verklarende woordenlijst 

Voor bodemkundige begrippen wordt verwezen naar:  
H. de Bakker en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland – De hogere 
niveaus. Stiboka/Pudoc, Wageningen 1966. 
 

ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. 

Dit bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologi-

sche vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend 

van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK  en digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologi-

sche terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de 

desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 

archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens 

uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst 

aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaam-

heid en contextwaarde). 

IKAW  de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een ge-

biedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van 

archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge 

–archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op 

het bodemtype. 

A0-horizont een moerige horizont, bestaande uit onverteerbare en weinig verteerde 

plantenresten opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materi-

aal (strooisellaag). 

A1-horizont een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ontstaan aan of 

nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is 

omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan-horizont horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerd-

gronden. 

AC-horizont een geleidelijke overgang van een A1- naar een C-horizont. 

AB-horizont een geleidelijke overgang naar een B-horizont. 

Ap-horizont de bouwvoor, de A-horizont die door de mens is bewerkt. 

B-horizont een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling bestanddelen 

zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 

C-horizont een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodem-

vorming is veranderd. Aangenomen wordt dat de bovenliggende hori-

zonten uit soortgelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). 

E-horizont een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is 

aan kleimineralen, ijzer, aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont 

of loodzandlaag). 

G-horizont een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mineraal materi-

aal meestal donkergrijs of donker blauwgrijs van kleur (“gereduceerde” 

ondergrond); bij moerig materiaal meestal donkerbruin, na oxidatie ver-

andert in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 

CIS-Code (=ARCHIS-nummer). Het landelijk registratienummer ten behoeve van 

archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesys-
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teem. Dit nummer dient op alle vondsten en documentatiemateriaal ver-

meld te worden. De RCE noemt dit het “onderzoeksmeldingsnummer”, 

en geeft het af na een Artikel 41-melding. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

Indicatie aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, 

van een archeologische vindplaats. 

Colluvium tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen afge-

zette lössleem. 

Enkeerdgrond dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met orga-

nische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder 

invloed van de mens, ook wel essen genoemd. 

Esdek oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten behoeve van be-

mesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde 

potstalmest opgebracht. In geval van een es is de opgebrachte laag ten 

minste 50 cm dik. De term es is gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. 

In Midden-Nederland wordt gesproken van een enk of eng. 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van 

ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, 

Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de histori-

sche tijd. 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het 

menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Löss eolische (wind) afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 μm. 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar ge-

leden tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten 

en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Potstal uitgediepte veestal. 

Potstalmest potstalmest of aardmest werd bereid in een zgn. potstal en bestond uit 

stalmest, huisafval, bos- en heidestrooisel en meestal zand uit sloten of 

uit humusarme ondergrond van het bouwland zelf en ook werden in 

plaats van zand heideplaggen gebruikt. 

Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be-

waard zijn gebleven. 

Schepenbank vroegere rechtbank van schepenen (vroegere stadsbestuurders en rech-

ters). 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsge-

vonden. 

Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de be-

langrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden. 

Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informa-

tie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, 

archeologische indicatie). 

Vondst Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van on-

roerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit be-

staande collecties. 

Weichselien geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet be-

reikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Gebruikte afkortingen 

AMK   Archeologische Monumentenkaart 

ARCHIS  ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 

BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij 

volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke 

kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergeven in ja-

ren v.Chr. en n.Chr. 

C14 koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat 

voor dateringsmethoden gebruikt wordt. 

v.Chr.   (jaren) voor Christus 

n.Chr.   (jaren) na Christus 

GHG    Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  

GLG    Gemiddelde Laagste Grondwaterstand  

Gwt   grondwatertrap  

IKAW   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

mv   maaiveld 

-mv   onder maaiveld 

RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RGD Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bo-

dem) 

StiBoKa Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra Wageningen) 
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Bijlage 1    

 
Archeologische Basisgegevens Kaart 



Bijlage 1  : Archeologische Basisgegevens Kaart 
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Tijdstabel 



Bijlage 2  : Tijdstabel 

 

 

 

 

320360/EHV/GAR1205/mp, revisie D 
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ARCHEOLOGISCHE PERIODE  VAN   TOT 

 

Nieuwe Tijd     1500   Heden 

 Nieuwe Tijd:    1500   Heden 

  Nieuwe Tijd C:    1850   Heden 

  Nieuwe Tijd B:    1650   1850 

  Nieuwe Tijd A:    1500   1650 

Middeleeuwen:    450   1500 

 Late Middeleeuwen:   1050   1500 

  Late Middeleeuwen B:   1250   1500 

  Late Middeleeuwen A:   1050   1250 

 Vroege Middeleeuwen   450   1050 

  Vroege Middeleeuwen D:  900   1050 

  Vroege Middeleeuwen C:  725   900 

  Vroege Middeleeuwen B:  525   725 

  Vroege Middeleeuwen A:  450   525 

Romeinse Tijd:     12 v. Chr.  450 n. Chr. 

 Romeinse Tijd Laat:   270   450 

  Romeinse Tijd Laat B:   350   450 

  Romeinse Tijd Laat A:   270   350 

 Romeinse Tijd Midden:   70   270 

  Romeinse Tijd Midden B:  150   270 

  Romeinse Tijd Midden A:  70   150 

 Romeinse Tijd Vroeg:   12 v. Chr.  70 n. Chr. 

  Romeinse Tijd Vroeg B:   25 n. Chr.  70 n. Chr. 

  Romeinse Tijd Vroeg A:   12 v. Chr.  25 n. Chr. 

IJzertijd:     800 v. Chr.  12 v. Chr. 

 Late IJzertijd    250 v. Chr.  12 v. Chr. 

 Midden IJzertijd    500 v. Chr.  250 v. Chr. 

 Vroege IJzertijd:   800 v. Chr.  500 v. Chr. 

Bronstijd:     2000 v. Chr.  800 v. Chr. 

 Late Bronstijd:    1100 v. Chr.  800 v. Chr. 

 Midden Bronstijd:   1800 v. Chr.  1100 v. Chr. 

  Midden Bronstijd B:  1500 v. Chr.  1100 v. Chr. 

  Midden Bronstijd A:  1800 v. Chr.  1500 v. Chr. 

 Vroege Bronstijd:   2000 v. Chr.   1800 v. Chr. 

Neolithicum:     5300 v. Chr.  2000 v. Chr. 

 Laat Neolithicum:   2850 v. Chr.  2000 v. Chr. 

  Laat Neolithicum B:  2450 v. Chr.  2000 v. Chr. 

  Laat Neolithicum A:  2850 v. Chr.  2450 v. Chr. 

 Midden Neolithicum:   4200 v. Chr.  2850 v. Chr. 

  Midden Neolithicum B:  3400 v. Chr.  2850 v. Chr. 

  Midden Neolithicum A:  4200 v. Chr.  3400 v. Chr. 

 Vroeg Neolithicum:   5300 v. Chr.  4200 v. Chr. 

  Vroeg Neolithicum B:  4900 v. Chr.  4200 v. Chr. 

  Vroeg Neolithicum A:  5300 v. Chr.  4900 v. Chr. 

Mesolithicum:     8800 v. Chr.  4900 v. Chr. 

 Laat Mesolithicum:   6450 v. Chr.  4900 v. Chr. 

 Midden Mesolithicum:   7100 v. Chr.  6450 v. Chr. 

 Vroeg Mesolithicum:   8800 v. Chr.  7100 v. Chr. 

Paleolithicum:        8800 v. Chr. 

 Laat Paleolithicum:   35.000 v. Chr.  8800 v. Chr. 

  Laat Paleolithicum B:  18.000 v. Chr.  8.800 v. Chr. 

  Laat Paleolithicum A:  35.000 v. Chr.  18.000 v. Chr. 

 Midden Paleolithicum:   300.000 v. Chr.  35.000 v. Chr. 

 Vroeg Paleolithicum:      300.000 v. Chr. 

 



 


