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1 Inleiding

In het kader van een geplande oeververbinding (weg) over de Zuid-
Willemsvaart bij Sluis 10, te Lierop (gemeente Someren), heeft Archol 
BV van 4 tot en met 6 maart 2008 in opdracht van de provincie Noord-
Brabant een inventariserend archeologisch veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-proefsleuven) uitgevoerd. Het onderzoeksgebied ligt 
ten oosten van de bebouwde kom van Lierop (figuur 1). Het onderhavig 
archeologisch onderzoek heeft slechts betrekking op het deel van het 
plangebied dat ingeklemd ligt tussen de Willemsvaart en de rijksweg N622 
aan de oostzijde, de Laan ten Boomen aan de zuidzijde en de Wilgebant aan 
de westzijde. Het plangebied in dit deel heeft een omvang van ca. 9.150 m2. 
Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland. De bouwwerkzaam-
heden zullen leiden tot verstoring van eventueel aanwezige archeologische 
resten. Doel van het onderzoek was deze mogelijke archeologische resten 
voorafgaand in kaart te brengen en te waarderen. Op basis van de resultaten 
kon vervolgens een advies worden opgesteld over een verdere omgang met 
archeologisch onderzoek in het plangebied. Voorafgaand aan het onderzoek 
is door BAAC BV een inventariserend archeologisch booronderzoek 
uitgevoerd.� Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd conform het 
Programma van Eisen (PvE).�

�  Schorn 2004.
2  Krist 2007.
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Figuur 1 
Ligging van het plangebied



6 SluiS 10, lierop

Veldwerk  4 – 6 maart 2008  
Uitwerking/rapportage 6 maart – 1 juni 2008

Opdrachtgever  Provincie Noord-Brabant
Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag  Provincie Noord-Brabant

Locatie
Gemeente:  Someren  
Plaats:   Lierop
Toponiem:  Sluis 10 
Coördinaten vindplaats 176.600/380.985
    176.775/381.260
    176.600/381.260
    176.775/380.985
 
Geomorfologie  Overgang dekzandlandschap naar beekdal
Bodemtype  Enkeerdgronden (met onderin een podzol) en  
    meerveengronden

Onderzoeksmeldingnr. 27261
Waarnemingsnr.  407525

Depot vondstmateriaal Depot bodemvondsten provincie Noord-Brabant
    (tijdelijke opslag Archol BV, Reuvensplaats 4 te  
    Leiden)
Depot digitale gegevens E-depot (www.edna.nl)

2 Landschappelijk en archeologisch kader

Landschappelijk ligging

Het plangebied ligt binnen het Noord-Brabantse dekzandgebied. 
Het dekzand is hier door de wind afgezet gedurende de laatste ijstijd 
(Weichselien)ca. 120.000 tot 10.000 jaar geleden en wordt gerekend tot 
de Boxtel Formatie.� De morfologie van het landschap kenmerkt zich door 
langgerekte ruggen met laagtes die doorsneden worden door kleine rivieren, 
waar zich in de loop van de tijd dalen hebben gevormd, zogenaamde 
beekdalen.� 
Binnen het Zuid-Nederlandse dekzandgebied zijn op grond van tektonische 
kenmerken verschillende regio’s te onderscheiden. Het onderhavige onder-
zoeksgebied ligt binnen de Centrale Slenk. Deze Slenk is door tektonische 
daling lager komen te liggen ten opzichte van de naast gelegen Peelhorst. 
Dit hoogteverschil heeft duidelijke gevolgen gehad voor de morfologie 
van het landschap, de lokale waterhuishouding en afwatering.� Eén van de 
grotere beekdalen binnen de Centrale Slenk wordt gevormd door de rivier 
de Aa, die haar water niet alleen van beken in de Slenk, maar ook van beken 
op de Peelhorst en Peelrandbreuk krijgt. 
 
�  Berendsen 2004.
4  Berendsen 2000, 26-4�.
�  Berendsen 2000, 26-4�.

Tabel 1 
Administratieve gegevens 
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Het plangebied ligt precies op de overgang van een hooggelegen deel van 
het dekzandlandschap naar het beekdal van de Aa (figuur 2).� Dit beekdal 
snijdt het plangebied in de zuidoosthoek. Op enige afstand ten zuidoosten 
hiervan komt één van de zijriviertjes, de Kleine Aa, samen met de Aa.� 

6  Geomorfologische en Geologische kaart, blad �� Oost Eindhoven.
7  Korlang �999; Kolen et al. 2004.
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Figuur 2 
Landschappelijke kaart met de bekende 
vindplaatsen uit de late prehistorie en 
Romeinse tijd (uit Kortlang �999, figuur 2).
a. hoog gelegen dekzand; b. laag gelegen 
dekzand; c. beekdalen en moerassige laagtes; 
d. bebouwde kom rond �8�0; e. rivier; 
f. ijzertijdvindplaats; g. urnenveld uit de vroege 
ijzertijd (ca. 77�-�00 BC); h. vindplaats uit de 
Romeinse tijd
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Binnen het plangebied zijn dan ook twee typen bodems aanwezig: 
enkeerdgronden in het noorden en westen en meerveengronden in de 
zuidoosthoek.� Enkeerdgronden zijn oude bouwlanden, die vanaf de late 
Middeleeuwen op de pleistocene zandgronden zijn ontstaan door het 
opbrengen van mest vanuit potstallen vermengd met plaggen, die gestoken 
werden op de woeste gronden, zoals heide, bossen en beekdalen. Deze 
ophoging wordt ook wel een esdek genoemd. De meerveengronden komen 
voor op plekken waar meren in het niet afgegraven hoogveen voorkwamen. 
Ze kenmerken zich door een (>40 cm) dikke veenlaag. 

Archeologisch kader

Binnen het plangebied zijn tot op heden geen vondsten bekend.� In de 
directe omgeving is slechts een klein aantal vondstmeldingen gedaan: een 
waterput uit de nieuwe tijd (waarnemingsnr.33994), een middeleeuwse 
maalsteen van tefriet (waarnemingsnr.200015), een terrein met 
vermoedelijke resten van een kasteel uit de late middeleeuwen tot aan de 
nieuwe tijd (monument: 2918) en tenslotte een brugpijler eveneens uit de 
nieuwe tijd (waarnemingsnr.55268) (figuur 3).�0 
Binnen de regio neemt het archeologisch onderzoek nabij Someren, 
enkele kilometers ten zuiden van het plangebied, een bijzondere plaats 
in. Sinds de vroege jaren `90 van de vorige eeuw zijn daar grootschalige 
opgravingen uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Later is 
het werk voortgezet door de HBS van de Vrije Universiteit. Zo vond er 

8  Bodemkaart, blad �� Oost Eindhoven.
9  Krist 2007; Schorn 2004.
�0  Schorn 2004.
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gelijktijdig met het onderhavige IVO te Lierop weer een grootschalige opgra-
vingscampagne bij Someren plaats. De opgravingen hebben een enorme 
hoeveelheid archeologische resten opgeleverd. In de loop der jaren zijn 
een groot urnenveld en nederzettingsterrein uit de ijzertijd, nederzettingen 
uit de Romeinse tijd en een langdurig bewoond gebied uit middeleeuwen 
onderzocht.�� Het onderzochte gebied ligt op een grote dekzandrug, langs 
het beekdal van de Aa (figuur 2).��

3 Archeologische verwachting, vraagstellingen en methodiek

3.1 Archeologische verwachting

Zoals reeds opgemerkt, zijn er geen archeologische waarden in het 
plangebied bekend of aangetroffen tijdens voorgaand onderzoek. De ligging 
op de overgang van een dekzandrug naar het beekdal van de Aa en Kleine 
Aa verschaft het plangebied toch een hoge verwachting.�� De archeologische 
potentie van dergelijke landschappen is immers al aangetoond met het 
onderzoek in het nabij gelegen Someren.�� Dekzandruggen zijn vanaf 
het Paleolithicum bezocht en met name tijdens de late prehistorie, de 
aansluitende Romeinse tijd en middeleeuwen zijn het veel gebruikte 
locaties voor nederzettingen.�� Helaas zijn veel van dergelijke ruggen door 
zandafgraving of egalisatie in recenter tijden afgetopt met verstrekkende 
gevolgen voor de daarin aanwezige archeologische waarden.
Beekdalen vertonen een ander beeld. Dergelijke dalen zijn in het verleden 
weliswaar nauwelijks bewoond, maar deze landschapselementen zijn 
over het algemeen veel beter geconserveerd. Dankzij hun lage ligging en 
natte karakter hebben ze immers veel minder te lijden gehad van latere 
verstorende activiteiten. Bovendien kunnen deze natte dalen bijzondere 
objecten bevatten die doorgaans niet in nederzettingen zijn te vinden 
zoals deposities of offers van waardevol materiaal. Hierbij kan gedacht 
worden aan allerlei bijzondere metalen voorwerpen zoals, zwaarden, bijlen, 
kommen etc.�� In beekdalen kunnen bovendien houten paden voorkomen. 
Deze werden aangelegd om natte zones tussen twee hoge plekken in het 
landschap te doorkruisen. 

Uitgaande van voornoemde gegevens komen we voor het plangebied tot het 
volgende verwachtingsmodel: op de hogere delen van het terrein kunnen 
archeologische resten uit de prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen 
aanwezig zijn. Het gaat hierbij om restanten van oude bodems en 
vondstlagen, paalsporen, kuilen en waterputten. De kans op het aantreffen 
van resten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum moet klein 
worden geacht. Dergelijke resten zijn tijdens het grootschalige onderzoek in 
Someren niet tot nauwelijks aangetroffen. 
Binnen het beekdal is de verwachting archeologische resten aan te treffen 
laag, echter: er kunnen hier wel rituele deposities uit de prehistorie of 
Romeinse tijd voorkomen. Mochten er archeologische waarden aanwezig 
zijn in dergelijke dalen, dan is de kans groot dat deze redelijk tot goed 
geconserveerd zijn.

��  Kortlang �999; Roymans & Kortlang �99�; Schabbink 2004. 
�2  Kolen et al. 2004; Kortlang �999.
��  Kolen et al. 2004.
�4  Kortlang �999; Roymans & Kortlang �99�; Schabbink 2004.
��  Gerritsen & Rensink 2004.
�6  Fontijn 2004; Kolen et al. 2004.
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3.2 Vraagstellingen

Aangezien er binnen het plangebied geen archeologische resten bekend 
zijn, hebben de vraagstellingen een algemeen karakter. Het onderhavige 
onderzoek dient vast te stellen of er archeologische waarden aanwezig zijn, 
waar die zich bevinden en wat de aard en datering is. Meer specifiek zijn de 
volgende onderzoeksvragen in het PvE geformuleerd:�� 
- Hoe is het gesteld met de gaafheid, zowel in horizontale als verticale zin, 

en met de conserveringsgraad van het bodemarchief ter plaatse? Is er 
een vondstlaag aanwezig?

- Wat is er te zeggen over de stratigrafie?
- Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische 

sporen en sporenclusters?
- Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 

vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?
- Wat is de datering van de sporen?
- Wat is de relatie tussen lithologie en de verschillende archeologische 

resten?
- Wat is de conserveringsgraad van sporen en verschillende materiaalca-

tegorieën, inclusief eventueel aanwezige archeobotanisch en zoölogisch 
materiaal?

- Wat is de relatie tussen de vindplaats en het landschap?
- Kan op basis van een archeobotanisch onderzoek een reconstructie 

worden gemaakt van het toenmalige landschap en/of voedselvoorzie-
ning?

- Wanneer zijn de archeologische sites als woonplaats in onbruik geraakt?

3.3 Methodiek

Sinds enkele jaren wordt gestreefd om archeologisch onderzoek in een 
vroeg stadium in de ontwikkeling van terreinen uit te voeren. Daartoe 
wordt een vast traject van verschillende vooronderzoeken doorlopen. Deze 
zogenoemde prospectieve onderzoeken hebben een verkennend en/of 
waarderend karakter en zijn in principe zo weinig mogelijk destructief. 
Het belangrijkste doel is inzicht te krijgen in de verspreiding van de 
archeologische waarden in een gebied zonder direct grote oppervlakken 
op te graven. Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het 
geheel geen sporen bevat, dan is er geen sprake van een behoudenswaardige 
vindplaats en is er geen aanleiding meer voor een vervolgonderzoek. Bij het 
aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten zijn er kort gesteld 
twee mogelijkheden:

1. De archeologische waarden worden ingepast in de plannen voor het 
gebied: ze worden beschermd (behoud in situ);

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk (behoud ex 

situ).

Het eerdere booronderzoek heeft weliswaar geen archeologische indicatoren 
opgeleverd, toch bleek uit de resultaten van dat onderzoek dat grote delen 
van het plangebied onverstoord waren. De landschappelijke ligging (zie 
landschappelijk kader) en het bijbehorende verwachtingsbeeld maakten een 

�7  Krist 2007.
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

IVO-proefsleuven noodzakelijk. Een booronderzoek op enkeerdgronden 
geeft doorgaans niet het gewenste resultaat voor het karteren van 
archeologische waarden.��

Tijdens het veldwerk zijn vier proefsleuven met een variërende lengte 
binnen het plangebied gegraven (figuur 4). Er is beoogd deze sleuven op 
de in het PvE aangegeven plaatsen aan te leggen.�� Dit is niet altijd exact zo 
gebeurd. De ligging en, incidenteel, de breedte van de proefsleuven wijken 
af van de beoogde sleuven. Hier zijn verschillende praktische redenen voor 
aan te geven. 
Ten eerste bleek uit de proefsleuven dat de verstoorde zone in de westelijke 
helft van het plangebied groter was dan eerst (tijdens het booronderzoek) 
werd gedacht. Zo bleek de ondergrond bij de aanleg van sleuf 2 in het 
zuiden recent duidelijk tot op een diep niveau (> 1,5 m -MV) te zijn 
afgegraven. De sleuven binnen deze verstoorde zone behoefden niet met 
de beoogde breedte van 4 m te worden aangelegd. Een kraanbak brede (1,7 
m) bleek afdoende om de verstoringsgraad vast te stellen. In sleuf 1 bleek 
wel nog sprake van een redelijk intacte zone conform de bevindingen van 
het vooronderzoek. Onduidelijk was nu echter waar de grenzen van de 
verstoring tussen sleuf 1 en sleuf 2 precies lagen. Daarom is in overleg met 
het bevoegd gezag besloten om met de uitgespaarde vierkante meters sleuf 
1 te verlengen in noordelijke richting tot aan sleuf 2.�0 De aaneengesloten 
sleuven maakten de begrenzing van de verstoring alsnog inzichtelijk (figuur 
4).
Ten tweede vereiste een bomenpartij de inkorting van west-oost geplande 
sleuf in het zuidelijk deel van het plangebied.  
De vierkante meters zijn efficiënt ingezet binnen het plangebied. Het PvE 
ging uit van een dekkingsgraad van ca. 14%. De voornoemde aanpassingen 
leverden uiteindelijk een kleine reductie van het onderzochte terrein op. In 
totaal is er 980 m2 gegraven op een totaal van 9.150 m2. Dit komt neer op 
een dekkingsgraad van meer dan 10%. Deze dekkingsgraad voldoet hiermee 
aan de richtlijnen van de Provincie Noord-Brabant.

In het veld is een eenduidige methodiek van opgraven gehanteerd, conform 
de eisen van KNA 3.1. Alle sleuven zijn machinaal laagsgewijs verdiept, 
waarbij de tussenvlakken steeds met een metaaldetector zijn gecontroleerd. 
Aangetroffen metalen zijn 3D ingemeten met de Robotic. Alle overige 
vondsten zijn per laag in vakken van 4 (sleufbreedte) bij 5 m verzameld. De 
sleuven zijn verdiept totdat een duidelijk grondsporenvlak zichtbaar werd, 
meestal op de overgang van de B- naar de C-horizont (bijlage 1). 
Bij het graven van de sleuf in de venige beekdalafzettingen (sleuf 3) is 
van deze aanpak afgeweken. Daar het zand zich op grote diepte onder het 
maaiveld bevond, is het vlak hier net boven het natuurlijke grondwaterpeil 
aangelegd. Tijdens het verdiepen is goed gekeken of er op hogere niveaus 
grondsporen onderscheden konden worden. In sleuf 3 zijn echter geen 
grondsporen waargenomen. In sleuf 4, op de overgang van het dekzand 
naar het beekdal, zijn net boven het veen karrensporen van een oude 

�8  Fokkens 2007.
�9  Krist 2007.
20  Deze aanpassing van het sleuvenplan is pas na overleg met Charlotte Peen (Provincie Noord-

Brabant) doorgevoerd.
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landweg aangetroffen. Een deel van de weg is machinaal tot onder het spoor 
verdiept, om inzicht te krijgen in de diepte en opbouw; voor het overige 
is het sporenvlak aangelegd op het niveau, waarop dit karrenspoor zich 
duidelijk aftekende in de ondergrond.

Nadat de kraanmachine de proefsleuven tot op het grondsporenvlak had 
verdiept, zijn alle vlakken, sporen en hoogtes digitaal ingemeten met 
behulp van de Robotic. Binnen iedere sleuf zijn voorts minstens twee 
profielkolommen van ongeveer een meter breedte gedocumenteerd. In 
sommige gevallen bleek dat de bodemopbouw zo sterk varieerde binnen de 
sleuf dat besloten is om meerdere profielkolommen op te schaven. In sleuf 
4 zijn om die reden twee lange profielen gedocumenteerd.
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Plangebied met de ligging van de proefsleuven
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Een deel van de aanwezige grondsporen is gecoupeerd en gedocumenteerd 
om inzicht in de conservering, aard en datering van de sporen te krijgen. 
Bij een klein aantal is ook een monster genomen voor archeobotanisch 
onderzoek (bijlage 2).

4 Resultaten

4.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied in 
sterke mate sprake is van recente verstoringen. Het onderzochte plangebied 
is in de volgende drie zones op te delen (figuur 5):
1) De eerste zone betreft een dekzandgedeelte, waar nog grotendeels 

intacte podzolbodems aanwezig zijn onder een later opgeworpen esdek. 
Dit gedeelte vertegenwoordigt een laag gelegen gebied in het dekzand. 
De aangetroffen podzolbodems bestaan dan ook uit natte veldpodzols 
(figuur 6). In deze zone zijn geen noemenswaardige archeologische 
resten aangetroffen (figuur 7). Deze zone bevindt zich in het noordelijk 
deel van het plangebied.

2) De tweede zone betreft een afgegraven dekzand gebied. De diepte van 
de afgravingen varieert sterk, maar is overal dusdanig dat eventueel 
aanwezige archeologische resten vrijwel volledig verdwenen zijn (figuur 
8). In alle gevallen reiken de afgravingen tot (diep) in de C-horizont 
(figuur 9). Deze zone beslaat het gehele midden en westelijk deel van 
het plangebied. Vermoedelijk heeft men hier de top van een kleine 
dekzandrug afgegraven, terwijl men de noordelijk, lager gelegen zone 
van het plangebied ongemoeid heeft gelaten. Dit resulteerde samen in 
een nivellering van het terrein.

3) De derde zone betreft een lager gelegen gebied, waar het dekzand duikt 
en voor een groot deel wordt afgedekt door veenafzettingen. Dit gedeelte 
vertegenwoordigt de overgang van het hoog gelegen dekzandlandschap 
naar het lager gelegen beekdal. Binnen deze zone zijn archeologische 
resten op de flank van het dekzand aangetroffen. Deze zone valt samen 
met het oostelijk deel van het plangebied.

4.2 Bodemopbouw  en conservering

Zone 1: dekzand met goed geconserveerde podzolbodem 

Deze zone valt grotendeels samen met sleuf 1 (figuur 5). Vrijwel over de 
gehele lengte van de sleuf is een uniforme bodemopbouw waargenomen. 
Het gaat hierbij om een podzolbodem die is afgedekt door een esdek. Van 
het oorspronkelijke esdek rest slechts weinig: recente activiteiten hebben 
de bovenste 50 cm verstoord. Deze toplaag is vermoedelijk een vermenging 
van het esdek en recent opgebracht zand met grind, afkomstig uit diepere, 
grindige afzettingen. Vermoedelijk zijn het zand en grind vrijgekomen bij 
het uitgraven van de sloot langs de oostkant van het terrein en vervolgens 
over het terrein uitgereden. 
De podzolbodem is nog redelijk intact gebleven (figuur 6 ), op sommige 
plaatsen is nog een deel van de A-horizont aangetroffen. De top van deze A-
horizont bevindt zich op ongeveer 21,80 m +NAP (0,5 m –MV). Op enkele 
plekken doet deze podzol verspoeld aan: het intacte podzolprofiel is niet 
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Figuur 5 
Plangebied met de ligging van de drie onder-
scheiden zones
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Figuur 6 
Foto van bodemprofiel met podzol in sleuf � 
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meer aanwezig, in plaats daarvan bevinden zich diverse spoellaagjes. Tevens 
lijken boomvallen in sommige gevallen het profiel te hebben verstoord.

Ondanks deze redelijk goede conservering zijn er geen duidelijke 
archeologische resten aangetroffen. In het sporenvlak tekende zich een reeks 
onregelmatige, in vulling sterk variërende, sporen duidelijk af (figuur 10). 
Deze sporen bleken, op een klein fragment aardewerk na, vondstloos; zowel 
bij de aanleg van het vlak als bij het couperen. Het betreffen in alle gevallen 
natuurlijke verstoringen, waarschijnlijk boomvallen (bijlage 1). Daar de meeste 
onderin zwarte humeuze laagjes bezitten, soms afgewisseld worden door licht 
grijze tot witte spoellaagjes, lijkt het aannemelijk dat de depressies die na de 
boomval zijn ontstaan later zijn opgevuld onder invloed van natte condities.
Op basis hiervan kan gesteld worden dat deze zone een laag gelegen natte 
zone binnen het dekzandlandschap vertegenwoordigt. Het ontbreken van 
archeologische resten moet waarschijnlijk in verband gebracht worden met de 
lage ligging en deze natte omstandigheden.

Zone 2: dekzand met verstoorde C-horizont

Deze zone bevindt zich ter hoogte van sleuf 2 en de westelijke helft van 
sleuf 4 (figuur 5). De ondergrond blijkt hier sterk verstoord door recente 
zandafgravingen. Nergens is een intact podzolprofiel aangetroffen. Overal is 
het dekzand tot in het schone gele zand – de C-horizont – vergraven (figuur 
9). De verstoringsdiepte varieert sterk tussen 0,5 en 1,5 m onder maaiveld.�� 
Er kan in ieder geval gesteld worden dat overal minstens de bovenste 0,5 m 
van de oorspronkelijke podzolbodem is verdwenen en in grote delen dus 
meer. Deze afgravingen hebben tot gevolg gehad dat eventuele archeologische 
resten, zoals vondstlagen en grondsporen, zijn verdwenen. Alleen diep 
ingegraven sporen, zoals waterputten, zouden nog deels bewaard kunnen zijn 
op plaatsen waar de afgraving niet al te diep is gegaan. Daar zijn echter geen 
aanwijzingen voor gevonden binnen de sleuven. 

Zone 3: goed geconserveerd dekzand onder veen

Sleuf 3 en de oostelijke helft van sleuf 4 liggen in zone 3 (figuur 5). Deze 
zone vertegenwoordigt het beekdal en de overgangszone van het hogere 
dekzandlandschap naar het beekdal, hier verder aangeduid met de flank 

2�  Vaak bleken er dunne stroken minder diep afgegraven zand te liggen tussen grote diep afge-
graven blokken. Vermoedelijk vertegenwoordigen deze stroken een soort profieldammen 
die men heeft laten staan tijdens het afgraven, opdat niet meteen grote oppervlaktes onder 
water liepen.  

Figuur 10 
Foto van sleuf � met sporen van boomvallen
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van het beekdal. Hierbinnen zijn slechts beperkte sporen van afgravingen 
aangetroffen. Een grote verstoring was ook niet te verwachten, aangezien 
de beekdalafzettingen voornamelijk uit veen bestaan. Dit veen werd 
juist gemeden bij de voornoemde diepe afgravingen in het kader van de 
zandwinning. In dit deel van het plangebied is alleen de bovenste 40 à 55 cm 
door recente ploegactiviteiten verstoord. 
De bodemopbouw binnen deze twee sleuven varieert sterk. Sleuf 4 loopt 
vrijwel haaks op de overgang van het afgegraven dekzandgebied in het westen 
naar het beekdal in het oosten. Sleuf 3 is in zijn geheel gesitueerd binnen de 
venige afzettingen van het beekdal. Dit is ook goed te zien aan het verloop van 
de top van het zand. In het westelijk uiteinde van sleuf 4 komt de top van het 
zand overeen met de bovenkant van de oorspronkelijke C-horizont op 21,75 
m +NAP (0,3 m -MV) (figuren 11 en 12 ).�� De top van de oorspronkelijke 
podzolbodem zal minstens 50 cm hoger hebben gelegen. Halverwege sleuf 
4 ligt de onverstoorde top van de C-horizont op 20,55 m +NAP (1,7 m -MV), 
waarna deze snel duikt en wordt afgedekt door veen. In sleuf 3, hemelsbreed 
50 m ten oosten van het laatste punt, ligt de top van het zand dieper dan 
18,90 m +NAP (>2 m -MV). De beschikbare boor was helaas niet lang genoeg 
om de exacte diepte te bepalen. In deze sleuf bestaat de bodemopbouw bijna 
in zijn geheel uit venige afzettingen. Alleen de bouwvoor bestaat uit zand, dat 
vermoedelijk recent is opgebracht.
De top van het zand is op het lage deel van de flank duidelijk het best 
bewaard. Zo verschijnt er in het zuidelijk profiel van sleuf 4 op ongeveer 20 
m van het westelijk uiteinde een grijze laag bovenop het gele zand (figuur 13). 
Naarmate de grijze laag in oostelijke richting langzaam naar beneden duikt, 
wordt deze dikker en verderop zelfs afgedekt door meer bruinige zandlagen. 
Er is geen duidelijke bodemontwikkeling in deze lagen te ontdekken en 
daarom vertegenwoordigen deze lagen vermoedelijk een colluvium: een 
pakket van zand dat van het hoge deel van het dekzand is geërodeerd en 
vervolgens beneden op de flank van het beekdal is afgezet. Deze bruine 
zandlagen bevatten sporadisch wat prehistorisch vondstmateriaal. Ze waren in 
de sleuven ongeveer 25 m te vervolgen waarna ze in het oosten uit bleken te 
wiggen. De top van het (witte) zand bevindt zich daar op 20,20 m +NAP (2 m 
-MV).

4.3 Archeologische sporen 

De archeologische resten beperken zich tot de overgang van het dekzand naar 
het beekdal (zone 3). Op de flank van het beekdal in sleuf 4 zijn twee groepen 
sporen aangetroffen: bewoningssporen uit de ijzertijd en karrensporen van 
een landweg met begeleidende greppel uit de nieuwe tijd (bijlage 1). 

IJzertijd

De eerste groep sporen bestaat uit nederzettingssporen uit de ijzertijd. Ze 
vallen samen met het verspreidingsgebied van het colluvium. In het westen 
gaat het om de onderkant van enkele paalsporen; deze reiken niet dieper 
dan 5 cm. Meer naar het oosten toe, het beekdal in, zijn de sporen meer 
intact. Naast een groot paalspoor zijn daar ook twee kuilen waargenomen 
(figuur 11). Een van de kuilen, spoor 5, met een ovale vorm en een grootste 
diameter van 125 cm en diepte van 30 cm heeft een opvallende vulling met 
een houtskoollaag; deze laag wijst erop dat de kuil onder andere dienst heeft 

22  Dit deel bevindt zich dus nog in zone 2, de door afgravingen sterk verstoorde zone.
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gedaan als brand- of haardkuil (figuur 14). Verder kwam er enig aardewerk uit 
deze laag. Het paalspoor (spoor 10) heeft een ronde vorm met een diameter 
van 0,5 m en diepte van 40 cm. Het spoor bevatte vooral in de bovenste 
vulling veel aardwerk. Dit laatste duidt erop dat de (oorspronkelijke) paal 
uit de kuil is gehaald, waarna de kuil met vondstmateriaal gevuld is geraakt. 
Opvallend is verder dat dit spoor een deel van het colluviumpakket doorsnijdt, 
hetgeen erop wijst dat de bewoning gedurende de ijzertijd meerdere fasen 
vertegenwoordigde. 
De ijzertijdsporen zijn alleen in een 15 m brede zone waargenomen, op 
de flank van het beekdal. De duidelijke samenhang tussen colluvium en 
sporen en tussen conservering en diepteligging, suggereert dat in westelijke 
richting ook sporen aanwezig zijn geweest. Deze zijn echter door recente 
afgravingen verdwenen.  De aangetroffen sporen vormen de lage - en 
daardoor goed geconserveerde - randzone van een nederzettingsterrein dat 
zich oorspronkelijk over het hoge deel van de dekzandrug strekte.

Figuur 13 
Foto van lengteprofiel in sleuf 4, waarop 
duidelijk de duikende colluviumlagen te zien 
zijn

Figuur 14 
Coupefoto van vondstrijke kuil (spoor �) met 
brandlaag uit de ijzertijd in sleuf 4
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Nieuwe tijd

De greppel uit de nieuwe tijd, spoor 3 in sleuf 4,  is op ongeveer dezelfde 
plaats aangetroffen als de ijzertijdsporen. De greppel is noordwest-zuidoost 
georiënteerd en lijkt in het westen een flauwe bocht naar het zuiden te 
maken. Het zuidprofiel van de sleuf toont duidelijk dat het greppelspoor  
het colluvium doorsnijdt (figuur 12). In de greppel zijn enkele scherven 
aardewerk, steen en baksteen fragmenten aangetroffen (bijlage 3). Het 
aardewerk dateert uit de nieuwe tijd, uit de 17e eeuw of later.
Min of meer evenwijdig aan deze greppel zijn halverwege sleuf 4 
karrensporen van een oude landweg (spoor 13) aangetroffen. Dankzij deze 
vrijwel evenwijdige ligging bleef het spoor tot aan het oostelijk eind van 
sleuf 4 te volgen. De breedte was niet te bepalen, omdat het spoor de gehele 
breedte van sleuf 4 innam.�� In het vlak stak het duidelijk af als een zandige 
baan, waarin een reeks dunne evenwijdige stroken was te onderscheiden, 
de karrensporen (figuur 15). Deze stroken lagen vrijwel in dezelfde richting 
als sleuf 4; ze weken slechts onder een klein hoek naar het zuiden af van de 
sleuf. 
De karrensporen doorsnijden het veen (figuren 11 en 12). Ze zijn dan ook na 
de periode van veenvorming te dateren. De dwarscoupe en het lengteprofiel 
tonen duidelijk dat de landweg is opgebouwd uit een ongeveer 80 cm dik 
zandpakket met verschillende lagen, inclusief (horizontale) takken en enkele 
metaalbrokken (figuren 16 en 17). Deze lagen getuigen van verschillende 
gebruiksfasen van de landweg. Waarschijnlijk verzakte de oude landweg 
regelmatig in het veen en is deze meerdere malen met zand en hout 
opgehoogd.

2�  Door de geringe breedte van het perceel binnen dit stuk van het terrein, was het niet mogelijk 
om sleuf 4 te verleggen. Het bleek zelfs noodzakelijk om de breedte van de sleuf te verklein-
en tot � m in plaats van 4 m.

Figuur 15 
Foto van de oude landweg met evenwijdige 
karrensporen 
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Figuur 16 
Foto van lengteprofiel door het zand-
lichaam van de landweg. Duidelijk is te 
zien dat het spoor op het bruine veen 
ligt

Figuur 17 
Foto van dwarsprofiel door het zand-
lichaam van de landweg

Figuur 18 
Uitsnede uit de topografische kaart 
van �900 met projectie van de huidige 
topografie, inclusief plangebied, proef-
sleuven en sporen
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Het spoor liep oorspronkelijk in noordwestelijke richting door over de hoger 
gelegen dekzandrug. Daar is het spoor echter verdwenen door de recente 
afgravingen. Het profiel toont duidelijk dat het zandlichaam van de landweg 
alleen in het lage oosten bewaard is. Bij het inklinken van het oorspronkelijk 
veel dikkere veen, is de landweg meegezakt en daarbij onder het afgraaf- en 
ploegniveau terecht gekomen. 
Het zandlichaam van de oude landweg heeft geen duidelijk dateerbaar 
materiaal opgeleverd. Gezien de parallelle ligging aan greppelspoor 3 
ligt een datering in de nieuwe tijd het meest voor de hand. Historisch 
kaartmateriaal bevestigt dit. Een blik op de topografische kaarten van 1830 en 
1900 toont aan dat de landweg toen nog in gebruik was: ter hoogte van sleuf 
4 en in het verlengde daarvan staat een oude landweg aangegeven die naar 
Lierop in het noordwesten leidt (figuur 18). 

4.4 Archeologische vondsten

Tijdens het veldwerk zijn 155 vondsten aangetroffen. Het gaat daarbij 
om aardewerk, vuursteen, natuursteen, metaal, baksteen en enkele 
monsterstukken hout (tabel 2). Op één stukje aardewerk uit sleuf 1 na, is al 
het vondstmateriaal afkomstig uit sleuf 4. Vrijwel al deze laatste vondsten 
kunnen geassocieerd worden met hetzij de nederzettingsporen uit de ijzertijd, 
hetzij de landweg met karrensporen en begeleidende greppel uit de nieuwe 
tijd (bijlage 3). 

categorie aantal gewicht (g)

Aardewerk – Prehistorie 9� 997,8

Aardewerk – Nieuwe Tijd 9 �47,2

Bijzonder keramiek: spinklos � �4

Metaal – IJzer 20 4��9,�

Metaal – Lood � �0,2

Metaal – onbepaald 6 2�6,7

Vuursteen 2 9,9

Natuursteen 6 6�,4

Dierlijk bot � 2,7

Baksteen 4 �29,9

Houtskool 2 �,6

Houtmonster �2

Totaal ��� �972,9

Aardewerk��

In totaal zijn er 100 scherven aardewerk en één spinklos fragment verzameld. 
Het merendeel van het aangetroffen aardewerk (N=92) kan geassocieerd 
worden met de prehistorische nederzettingsporen op de flank van het beekdal 
in sleuf 4. Daarnaast is er een scherfje vermoedelijk prehistorisch aardewerk 
in één van de natuurlijke sporen in sleuf 1 aangetroffen. De  overige scherven 
dateren uit de nieuwe tijd: acht scherven uit de greppel in sleuf 4 en één 
scherf uit de bouwvoor.

Van het prehistorisch materiaal zijn 59 scherven en één spinklos fragment 
afkomstig uit de vondsthoudende laag en de overige 32 scherven uit spoor 
5 (kuil) en spoor 10 (paalkuil) in sleuf 4. Onder de scherven bevinden zich 
77 wandscherven, 9 randen en 5 bodemscherven. Het materiaal is goed 
geconserveerd en vertoont weinig sporen van verwering.

24  Het prehistorisch materiaal is door drs. L. van Hoof en drs. C. .van den Linde (beide Archol BV) 
gedetemineerd en gedateerd. Het aardewerk uit de nieuwe tijd is door drs. E. Bult (Faculteit 
Archeologie, Universiteit Leiden) gedateerd. 

Tabel 2 
Aantal vondsten en gewicht per 
vondstcategorie
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Het aardewerk is voor het merendeel met potgruis gemagerd; sporadisch 
komt minerale magering ook voor. Een deel van het materiaal (n=11) is 
besmeten. Op twee randen is nagelindruk versiering aangetroffen en 
bij een geplakt fragment kon worden vastgesteld dat de pot aan de voet 
is uitgeknepen. Bij een aantal scherven was te vorm van de pot nog te 
herkennen. Deze bleek tonvormig.
Op basis van deze kenmerken stamt het materiaal uit de ijzertijd. De kleine 
hoeveelheid staat een nauwkeurigere datering in weg. Gezien de voornoemde 
karakteristieken lijkt een datering in de late vroege ijzertijd tot aan begin 
midden ijzertijd echter het meest waarschijnlijk.
Het aardewerk scherfje uit sleuf 1 is klein en daardoor niet goed te dateren. 
Het zou om ijzertijd of inheems-Romeins materiaal kunnen gaan. Gezien 
de aanwezigheid van de ijzertijdsporen in sleuf 4, op nog geen 250 m daar 
vandaan, lijkt een vergelijkbare datering voor dit stukje het meest voor de 
hand te liggen.

Het materiaal uit de greppel (spoor 3) in sleuf 4 bestaat uit roodbakkend 
aardewerk. Een bodemfragment met voet met loodglazuur dateert tussen de 
15e- en begin 17e-eeuw en een ongeglazuurde scherf dateert later: uit de 17e 
– 18e eeuw.

Metaal��

Er is een relatief groot aantal stukken metalen aangetroffen. In totaal gaat het 
om 27 fragmenten dan wel complete objecten. Alle stukken zijn afkomstig uit 
de zandige opvullingen van de landweg met karrensporen. Gezien de relatief 
jonge datering (18e-begin 20e eeuw) van de weg op grond van historische 
kaarten is er in overleg met het bevoegd gezag besloten de objecten niet aan 
röntgenanalyse te onderwerpen. Dit beperkt evenwel een goede duiding van 
de meeste objecten.
Bij twaalf van de 27 objecten bleek een determinatie niet mogelijk. Tussen 
deze twaalf stukken zitten vijf relatief omvangrijke klompen (>5cm), voor het 
overige gaat het om kleine fragmenten. Onder de determineerbare stukken 
bevinden zich zeven spijkers. Eén daarvan bevindt zich nog in een redelijke 
staat. Er is nog mooi te zien dat het een handvervaardigde spijker met 
vierkante kop (vnr.9) betreft. 
Onder de overige objecten is mogelijk een fragment van een paardebit 
aanwezig (vnr.8), een fragment van een hoefijzer (vnr.4), een fragment van 
een niet nader te duiden dun plaatje (vnr.3), een mogelijke uiteinde van een 
sleutel (vnr.40) en mogelijk een wielspan (vnr.37). Bij dit laatste object zou 
het ook om een bladveer van een kar kunnen gaan. Twee objecten zijn met 
zekerheid niet van ijzer. In één geval betreft het een met koper verguld knopje 
(vnr.2), in het andere geval gaat het om een plaatje lood, mogelijk afkomstig 
van metaalbewerkingsafval (vnr.18).
De gevonden objecten passen voor een groot deel goed in een context van een 
karrenpad. Enkele die dat minder doen, zoals de sleutel, zullen ongetwijfeld 
als verloren objecten beschouwd moeten worden.
Het metaal bevat geen objecten of kenmerken die de landweg met 
karrensporen nauwkeuriger dateren dan de periode late middeleeuwen-
nieuwe tijd. 

2�  De metalen objecten zijn door drs. L Meurkens (Archol BV) gedetermineerd.
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Steen

In totaal zijn er slechts acht stenen gevonden,  waaronder twee vuurstenen. 
Het meeste materiaal komt uit de vondsthoudende zandlagen in sleuf 4. 
Het gaat om een sterk verbrand stuk vuursteen, een fragmentje tefriet, 
een verbrande zandstenen brok en mogelijk een klein fragment van een 
Buntsandstenen maalsteen. Dit laatste fragment bezit één afgesleten plat vlak, 
dat waarschijnlijk gebruikt is als maalvlak. Door de kleine omvang van het 
fragment is dit echter niet met zekerheid te zeggen. Ook is niet duidelijk of 
het hier om een fragment van een loper of een ligger gaat. 
In de ijzertijdkuil (spoor 5) in sleuf 4 zijn twee brokken verbrande grove 
zandsteen gevonden. De overige twee stenen komen uit de nieuwe-tijdgreppel 
(spoor 3 in sleuf 4): een vuurstenen afslag en een brokje zandsteen. 
Waarschijnlijk gaat het bij de vuurstenen afslag om opspit uit de ijzertijdlaag. 
Geen van de stukken heeft duidelijk daterende kenmerken. Alle aangetroffen 
stenen, op de vuurstenen afslag na, passen goed binnen de spoorcontext 
waarin ze zijn aangetroffen.

Overig vondstmateriaal

In de nieuwe-tijdgreppel is een viertal roodgekleurde baksteenfragmenten 
gevonden. Geen van de stukken is compleet; ze zijn dan ook niet nader 
te dateren. Naast de metalen, is in de baan karrensporen ook nog een 
stukje dierlijk bot aangetroffen. Verder zijn op verschillende niveaus in het 
zandlichaam van de weg monsters genomen van de (horizontale) takken. 
Deze zijn niet nader bestudeerd, gezien de jonge datering van de landweg.
Tijdens het onderzoek zijn ook drie grondmonsters genomen: twee uit de 
ijzertijdsporen in sleuf 4 en één uit één van de natuurlijke sporen in sleuf 
1. Gezien sterk verstoorde en incomplete karakter van ijzertijdvindplaats 
werd het niet zinvol geacht om deze monsters te laten analyseren op de 
aanwezigheid van (on)verkoolde organische resten.

5 Conclusie, waardering en aanbevelingen

5.1 Conclusie

Het plangebied ligt in een overgangsgebied van dekzandrug naar beekdal. 
Vooral op de hoge zandrug was de verwachting van bewoningssporen uit de 
late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen hoog. Voor het beekdal gold 
een lage verwachting van incidentele, goed geconserveerde vondsten zoals een 
rituele depositie of een veenweg. 
De verwachtingen zijn ten dele uitgekomen. Zo blijkt de dekzandrug binnen 
het plangebied inderdaad bewoond te zijn geweest in de ijzertijd. Het 
IVO-proefsleuven te Lierop, Sluis 10, heeft echter ook uitgewezen dat het 
plangebied voor een groot gedeelte, ca. 60%, sterk verstoord is door recente 
zandafgravingen. Vooral het centrale en westelijke deel, oorspronkelijk het 
hoge deel van de dekzand  waar de verwachting van archeologische sporen 
juist het hoogst was, blijkt vergraven.
In het noordelijk deel, is de bodemopbouw niet verstoord. Dit deel heeft 
echter geen archeologische resten opgeleverd. Vermoedelijk vertegenwoordigt 
deze zone een relatief laag gelegen en daardoor ook nat gebied in het dek-
zandlandschap en verklaart dit de afwezigheid van archeologische resten.
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Het proefsleuvenonderzoek heeft uiteindelijk alleen in het zuidoostelijk 
deel van het plangebied  archeologische resten aan het licht gebracht. Dit 
deel vertegenwoordigt de overgangszone van het hoger gelegen dekzand-
landschap naar het lager gelegen beekdal. Op de flank van het beekdal zijn 
archeologische resten uit de vroege tot midden-ijzertijd aangetroffen. Het 
gaat om nederzettingsporen en een vondsthoudende zandlaag, onderdeel 
van een colluviumpakket. Gezien de ligging op de flank van een beekdal 
bestaat het vermoeden dat deze laag en sporen de laag gelegen resten van 
een omvangrijker woonareaal vertegenwoordigen. Daarbij valt te denken aan 
een nederzettingsterrein, mogelijk een erf dat zich in westelijke en noordelijk 
richting over de hoger gelegen delen van de dekzandrug uitstrekte. Dankzij 
de lage ligging aan de rand van de dekzandrug hebben de nog aanwezige 
bewoningssporen weinig tot niet te lijden gehad van de recente afgravingen. 
Helaas heeft een dergelijke smalle randzone op de flank van het beekdal een 
beperkte informatieve waarde. De beperkte sporen en vondsten geven geen 
goed inzicht meer in het leven van de oorspronkelijke bewoners op de hoge 
zandrug.
Naast deze resten uit de ijzertijd, zijn er ook recentere archeologische resten 
aangetroffen in het zuidoosten (beekdal). Het gaat om een oude noordwest-
zuidoost georiënteerd landweg met karrensporen en een aangrenzende, 
parallelle greppel. Beide sporen zijn van ná de veenvorming en op basis van 
ingesloten vondstmateriaal stammen ze uit de nieuwe tijd. Aardewerk wijst 
mogelijk op een 17e of 18e-eeuwse oorsprong. De oude landweg was in ieder 
geval tot in het begin van de 20e eeuw nog in gebruik, getuige de afbeelding 
ervan op de topografische kaart van 1900. Net als de ijzertijdsporen heeft ook 
de landweg te lijden gehad van de recente afgravingen en ploegactiviteiten 
op de dekzandrug. Alleen het deel dat destijds in het veen van het beekdal 
is weggezakt, is bewaard gebleven. Ondanks de goede conservering van dit 
gedeelte, zijn de resten van de landweg van geringe waarde. De aandacht 
in de provincie Noord-Brabant richt zich namelijk vooral op archeologische 
sporen die ouder zijn dan 1800.�� 

5.2 Waardering 

Inleiding

Gezien de inventariserende status van het onderzoek te Lierop, zullen 
de archeologische resten conform de in de KNA (versie 3.1) beschreven 
richtlijnen gewaardeerd worden. Deze waardering zal gebeuren op grond 
van drie waardecategorieën: beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke 
kwaliteit. Per categorie zijn criteria geformuleerd die telkens een score van 
1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog) kunnen krijgen. Hoe hoger de score, des te 
groter de archeologische waarde van de gedefinieerde vindplaats op dat punt. 
De totaalscore per categorie is bepalend voor de mate van archeologische 
hoogwaardigheid van de vindplaats als zodanig en de mate van noodzaak tot 
behoud en bescherming. Tevens wordt aangegeven wat de representativiteit is 
van de archeologische resten. 
Deze waardering wordt gebruikt voor de formulering van een selectieadvies, 
waarbij wordt bepaald wat het vervolgtraject is (bescherming, voortgezet 
onderzoek of vrijgeven). Het selectieadvies vormt de basis waarop de 
aanbevelingen zijn gegrond. De resten uit de ijzertijd en nieuwe tijd zullen 

26  Zie de ‘Minimumeisen Provincie Noord-Brabant t.b.v. de rapportage van archeologisch 
vooronderzoek in de vorm van proefsleuven’.
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afzonderlijk gewaardeerd worden, daar zij duidelijk verschillende vindplaatsen 
vertegenwoordigen, met ieder hun eigen fysieke en inhoudelijke kwaliteit

Waardering van de vindplaats uit de ijzertijd (tabel 3)

Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten, waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gehanteerd worden. Aangezien er geen zichtbare 
monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van toepassing.

Fysieke kwaliteit

De vindplaats scoort laag (1 punt) indien we deze op het criterium gaafheid 
beoordelen. Weliswaar zijn de bodemopbouw en aangetroffen sporen in het 
zuidoosten redelijk gaaf, zij vertegenwoordigen echter slechts de randzone 
van het oorspronkelijk nederzettingsterrein. Bovendien blijkt de daar 
aanwezige vondstlaag onderdeel te zijn van een colluviumpakket: de vondsten 
zijn vanaf het hoge deel geërodeerd en in een zandlaag op de flank van het 
beekdal afgezet; er bestaat dus geen ruimtelijk verband meer tussen de sporen 
en vondstenlaag. 
Op het hoge deel van de zandrug, de oorspronkelijke kern van de 
nederzetting, zijn alle sporen en vondst(lag)en verstoord door afgravingen en 
ploegactiviteiten. 
Uitgaande van het criterium conservering scoort de vindplaats ook laag (1 
punt). De conservering van de vondsten is weliswaar goed op de laag gelegen 
flank van het beekdal. Net als bij de gaafheid is deze waarde echter beperkt tot 
de  randzone van de vindplaats. Bovendien blijken zelfs voor de lage zone dat 
onverkoold organisch materiaal en botmateriaal zijn vergaan. 

Inhoudelijke kwaliteit 

De totaalscore van de fysieke kwaliteit bedraagt slechts twee punten. Gezien 
deze lage score, dient de waardering van de inhoudelijke kwaliteit de doorslag 
te geven in het al dan niet behouden van de vindplaats. Deze waardering 
wordt op basis van de volgende criteria bepaald: zeldzaamheid, informatie-
waarde, ensemblewaarde, representativiteit
Nederzettingsresten uit de ijzertijd zijn ruim vertegenwoordigd binnen de 
nabije regio. Het gaat daarbij bovendien om vindplaatsen met een hogere 
gaafheid (afgedekt onder esdekken) en betere conservering (diepe sporen die 
tot onder grondwater reiken).�� De vindplaats van Lierop scoort dan ook laag 
op zeldzaamheid (1 punt). 
Dankzij de ligging van op de overgang van een dekzandrug naar beekdal 
en in de nabijheid van veen met goede conservering zou de vinplaats 
onder ideale conserveringsomstandigheden een belangrijke meerwaarde 
kunnen leveren aan de studie van het landschaps- en bewoningsbeeld 
in de regio. De vindplaats is echter incompleet; juist de belangrijke kern 
van het woonlandschap is verstoord. De vindplaats heeft dan ook een lage 
ensemblewaarde- en informatiewaarde  in relatie tot andere vindplaatsen 
(beide 1 punt). Conclusie is dan ook dat de ijzertijdvindplaats niet 
representatief is voor de regio of de ijzertijd. Gezien de lage eindscore is de 
vindplaats naar onze mening niet behoudenswaardig.

27  Zie bijv. Kortlang �999 en Schabbink 2004.
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid nvt

nvt
Herinneringswaarde nvt

Fysieke kwaliteit
Gaafheid �

2
Conservering �

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid �

�Informatiewaarde �

Ensemblewaarde �

Representativiteit � �

Waardering 6 (laag)

Waardering van de vindplaats uit de nieuwe tijd (tabel 4)

Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten, waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gehanteerd worden. Aangezien er geen 
zichtbare monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van 
toepassing.

Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit van deze vindplaats is vergelijkbaar met die van de 
voornoemde ijzertijdvindplaats: het zandlichaam van de oude landweg 
is alleen in de zuidoostelijke, lage zone van het plangebied redelijk tot 
goed bewaard. Op de zandrug in het zuidwesten zijn alle sporen van de 
weg vergraven. De vindplaats scoort dan ook laag op gaafheid (1 punt). 
De conservering is wel beter dan die van de ijzertijdvindplaats: in het 
zandlichaam van de relatief jonge weg zijn hout- en metaalresten nog 
redelijk tot goed bewaard (score: twee punten).

Inhoudelijke kwaliteit

De totaalscore van de fysieke kwaliteit bedraagt slechts drie punten. Gezien 
deze lage score, dient de waardering van de inhoudelijke kwaliteit de 
doorslag te geven in het al dan niet behouden van de vindplaats. 
De aandacht in de provincie Noord-Brabant richt zich namelijk vooral op 
archeologische sporen die ouder zijn dan 1800.�� De landweg heeft geen 
aanwijzingen opgeleverd voor een laatmiddeleeuwse oorsprong; historische 
kaartmateriaal heeft daarentegen wel aangetoond dat de weg tot in het begin 
van de 20e eeuw in gebruik is geweest. Gezien deze relatief jonge datering, 
scoort de vindplaats uit de nieuwe tijd laag op alle inhoudelijke criteria. De 
vindplaats is naar onze mening dan ook niet behoudenswaardig.   

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid nvt

nvt
Herinneringswaarde nvt

Fysieke kwaliteit
Gaafheid �

�
Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid �

�Informatiewaarde �

Ensemblewaarde �

Representativiteit � �

Waardering 7 (laag)

28  Zie de ‘Minimumeisen Provincie Noord-Brabant t.b.v. de rapportage van archeologisch 
vooronderzoek in de vorm van proefsleuven’.

Tabel 4 
Waardering van de vindplaats uit de nieuwe 
tijd 

Tabel 3 
Waardering van de ijzertijdvindplaats



SluiS 10, lierop    29

5.3 Aanbevelingen

Het IVO-proefsleuven heeft bewoningssporen uit de ijzertijd en een 
landweg uit de nieuwe tijd binnen het plangebied aangetoond. De vindplaats 
uit de ijzertijd scoort laag in de waardering. Grootschalige verstoringen 
hebben de kern van het nederzettingsterrein op de dekzandrug verstoord. 
Alleen op de flank van het beekdal in het zuidoosten zijn nog enkele 
sporen en vondsten (colluvium) van de randzone van de nederzetting 
bewaard. Deze resten kunnen geen goed inzicht meer verschaffen in de 
oorspronkelijke bewoning op de dekzandrug. Aanvullend onderzoek is 
dan ook niet zinvol. Ons advies luidt dat de ijzertijdvindplaats binnen 
het plangebied niet behoudenswaardig is. Wel willen we de Provincie 
Noord-Brabant erop attenderen dat de vindplaats zich mogelijk tot buiten 
de grenzen van het plangebied uitstrekt. Mogelijk is de vindplaats daar 
niet verstoord door afgravingen. In het kader van flankerend beleid dient 
men daarom extra alert te zijn bij plannen voor toekomstige, verstorende 
ingrepen in de directe omgeving.

De vindplaats uit de nieuwe tijd scoort eveneens laag in de waardering. 
Ook hier blijkt namelijk sprake van sterke verstoring  ter hoogte van de 
dekzandrug. Alleen het traject met zandlichaam en takken dat in het veen 
van het beekdal is weggezakt, blijkt nog bewaard. Belangrijkste reden voor 
een lage score is echter de geringe inhoudelijke waarde van de vindplaats. 
De sporen van de oude landweg blijken relatief jong: de landweg dateert 
vermoedelijk uit de tweede helft van de nieuwe tijd en is nog tot in het 
begin van de 20e eeuw in gebruik geweest. De aandacht in de provincie 
Noord-Brabant richt zich vooral op archeologische sporen die ouder zijn dan 
1800.��  Uitgaande van dit criterium is de vindplaats naar onze mening  niet 
behoudenswaardig.

Het bevoegd gezag zal op basis van de voornoemde adviezen van Archol 
BV een selectiebesluit nemen over het te volgen beleid ten aanzien van de 
archeologische resten binnen het plangebied. 

29  Zie de ‘Minimumeisen Provincie Noord-Brabant t.b.v. de rapportage van archeologisch 
vooronderzoek in de vorm van proefsleuven’.
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Bijlage 1 Sporen

put vlak spoor aardspoor contour gecoupeerd diepte in cm - vlak datering

� � � Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 2 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � � Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 4 Paalkuil Scherp Nee   

� � � Paalgat Scherp Nee   

� � 6 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 7 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 8 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 9 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �0 Natuurlijke verstoring Scherp Ja �2 n.v.t.

� � �� Natuurlijke verstoring Scherp Ja 40 n.v.t.

� � �2 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �� Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �4 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �� Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �6 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �7 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �8 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � �9 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 20 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 2� Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 22 Natuurlijke verstoring Scherp Nee  n.v.t.

� � 2� Recente verstoring Scherp Nee  recent

4 � � Paalkuil Scherp Ja � IJzertijd

4 � 2 Paalkuil Scherp Ja � IJzertijd

4 � � Greppel Scherp Ja 60 Nieuwe tijd

4 � 4 Geen spoor Scherp Nee  n.v.t.

4 � � Kuil Scherp Ja �0 IJzertijd

4 � 6 Paalkuil Scherp Ja 0 IJzertijd

4 � 7 Paalkuil Scherp Ja 7 IJzertijd

4 � 8 Paalkuil Scherp Ja � IJzertijd

4 � �0 Paalkuil Scherp Ja 28 IJzertijd

4 � �� Paalkuil Scherp Ja �0 IJzertijd

4 � �� Karrenspoor Scherp Ja 80 Nieuwe tijd

4 � �4 Kuil Scherp Ja 20 IJzertijd

4 2 9 Paal Scherp Nee  Nieuwe Tijd

4 2 �2 Paal Scherp Nee  Nieuwe Tijd
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Bijlage 2 Grondmonsters

put spoor aard spoor vondstnr categorie aantal gewicht (g)  datering

� �0 Natuurlijke verstoring 48 Botanisch grondmonster � n.v.t.

4 � Kuil �6 Botanisch grondmonster � IJzertijd

4 �0 Paalkuil 47 Botanisch grondmonster � IJzertijd

4 �� Karrenspoor �� Houtmonster � 8�0 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �� Houtmonster 6 9 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 4� Houtmonster � 66,6 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 42 Houtmonster � �04 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 4� Houtmonster � 4� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 44 Houtmonster � 2� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 4� Houtmonster � 80 Nieuwe Tijd
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Bijlage 3 Vondsten

put spoor aard spooor vondstnr categorie aantal gewicht (g)  datering

� �� Natuurlijke verstoring � Aardewerk � �,� IJzertijd?

4 � Greppel 2� Aardewerk � 89,4 Nieuwe Tijd

4 � Greppel 2� Baksteen � �0,7 Nieuwe Tijd

4 � Greppel 2� Vuursteen � �,� Nieuwe Tijd

4 � Greppel 2� Natuursteen � 9,� Nieuwe Tijd

4 � Greppel 29 Aardewerk 7 �7,8 Nieuwe Tijd

4 � Greppel 29 Baksteen 2 227,� Nieuwe Tijd

4 � Greppel �2 Baksteen � ��,7 Nieuwe Tijd

4 � Kuil �8 Aardewerk �2 277,� IJzertijd

4 � Kuil �8 Houtskool � 2,8 IJzertijd

4 � Kuil �8 Natuursteen 2 �2,� IJzertijd

4 �0 Paalkuil 27 Aardewerk 0 0 IJzertijd

4 �0 Paalkuil 46 Aardewerk �2 277,4 IJzertijd

4 �� Karrenspoor 2 Metaal � 0,7 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor � Metaal � 26 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 4 Metaal (ijzer) 4 89� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor � Dierlijk bot � 2,7 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor � Metaal (ijzer) � �6,� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 6 Metaal (ijzer) � �� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 7 Metaal (ijzer) � �� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 8 Metaal (ijzer) 2 �4� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 9 Metaal (ijzer) � �0,6 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �0 Metaal (ijzer) � ��6 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �� Metaal (ijzer) 2 �8,4 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �2 Metaal (ijzer) 2 2� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �4 Metaal (ijzer) 2 �0� Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �� Metaal 2 �22 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �6 Metaal (ijzer) � �0 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �8 Metaal (lood) � �0,2 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �� Metaal (ijzer) � �02 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �7 Metaal (ijzer) � 2280 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor �9 Metaal � 44 Nieuwe Tijd

4 �� Karrenspoor 40 Metaal � 44 Nieuwe Tijd

4 �0�0 Bouwvoor �0 Aardewerk � �0,� Nieuwe Tijd

4 �0�2 Vondsthoudende laag (colluvium) 2� Aardewerk � 26,� IJzertijd

4 �0�2 Vondsthoudende laag (colluvium) 22 Aardewerk � �,� IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) �7 Aardewerk 2 �4,� IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) �9 Aardewerk 20 �0�,4 IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) �9 Tefriet � 8,8 IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) 20 Aardewerk 8 86,� IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) 24 Aardewerk 2 8,6 IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) 24 Natuursteen � �0,2 IJzertijd

4 �0�� Vondsthoudende laag (colluvium) 28 Aardewerk 9 ��6,� IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) 2� Aardewerk 4 20,� IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) 2� Spinklosje � �4 IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) 2� Natuursteen � 29,4 IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) 26 Aardewerk 2 �,� IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) �� Aardewerk �0 64,9 IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) �� Aardewerk � �,7 IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) �4 Houtskool � 0,8 IJzertijd

4 �0�4 Vondsthoudende laag (colluvium) �4 Vuursteen � 6,6 IJzertijd


