
Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia 

op de Heuvel te Oss

A.J. Tol 



Colofon 

Archol Rapport 107
Titel: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss

Uitvoering:   Drs. A.J. Tol (projectleider)
Contactpersoon opdrachtgever: Mevr. M. van den Hogen
Auteur(s):    Drs. A.J. Tol
Redactie:   Drs. T. Hamburg
Beeldmateriaal:    Dhr. A. Allen
Autorisatie:   Drs. T. Hamburg

Opmaak: Dhr. A. Allen
Oplage: 10 stuks
ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2008
Postbus 9515
2300 RA Leiden
archol@arch.leidenuniv.nl
Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1  Inleiding 6

2  Bureauonderzoek 7

3  Conclusie en aanbevelingen 11

Literatuur 12





IJssalon VenezIa    5

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Oss heeft Archol in augustus 2008 een 
bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bouw van 
een ijssalon op de Heuvel te Oss. Het plangebied ligt in de historische kern 
van Oss, op het centrale marktplein Heuvel. Aanleiding voor het onderzoek 
vormt het feit dat het plangebied binnen het archeologisch attentiegebied 
uit het bestemmingsplan “Centrum Oss” ligt. Dit betreft de historische 
kern binnen de oude vestingwallen. De planontwikkeling kan leiden tot 
aantasting van de hier mogelijk aanwezige archeologische resten.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied archeologische resten 
vanaf de ijzertijd verwacht kunnen worden. In het noordoostelijke deel 
dient in het bijzonder rekening gehouden te worden met de resten van 
de boterwaag uit 1768 (funderingen en dichtgestorte kelderruimten). Dit 
gebouw heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Oss 
vanaf de 18e eeuw. Omdat de planontwikkeling (in ongewijzigde vorm) 
de verwachte archeologische resten kan aantasten, wordt - uitgaande 
van behoud in situ - geadviseerd de nieuwe ijssalon op een andere plaats 
op de Heuvel te lokaliseren, namelijk (ruim) buiten de plaats waar de 
boterwaag heeft gestaan. Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt 
een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Vanwege de geringe 
omvang van het plangebied wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek 
te laten uitvoeren in een de vorm van een Archeologische Begeleiding 
van de bodemingrepen conform protocol Opgraven (zie KNA 3.1.). De 
archeologische begeleiding dient gericht te zijn op het documenteren van 
gegevens en het veiligstellen van vondstmateriaal om daarmee informatie te 
behouden die van belang is voor  de kennisvorming over het Osse verleden. 
Hiervoor is een Programma van Eisen vereist.

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact 
opgenomen te worden met de beleidsmedewerker archeologie van de 
gemeente Oss.
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1 Inleiding

Kader

In opdracht van de gemeente Oss heeft Archol in augustus 2008 een 
bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bouw van 
een ijssalon op de Heuvel te Oss. Het plangebied ligt in de historische kern 
van Oss, op het centrale marktplein Heuvel. Aanleiding voor het onderzoek 
vormt het feit dat het plangebied binnen het archeologisch attentiegebied 
uit het bestemmingsplan “Centrum Oss” ligt. Dit betreft de historische 
kern binnen de oude vestingwallen. De planontwikkeling kan leiden tot 
aantasting van de hier mogelijk aanwezige archeologische waarden.
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Figuur 1.1. 
Ligging plangebied Oss-IJssalon.
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Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek. Het doel van een 
bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of te 
verwachte archeologische waarden in het plangebied. Het bureauonderzoek 
bestond uit de bestudering van bestaande literatuur en kaartmateriaal 
(zie literatuurlijst) en het raadplegen van het ARCHeologisch 
Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschappen en Monumentenzorg (RACM).  
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA versie 3.1). 

Administratieve gegevens

ARCHIS-onderzoeksmelding: 30765
Uitwerking/rapportage: 12 – 15 augustus 2008
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden 
  (Archol bv)
Bevoegd gezag: Gemeente Oss
Locatie: Heuvel 
Gemeente: Oss
Plaats:  Oss
Toponiem: IJssalon Venezia
Coördinaten: x = 164.506, y = 420.105 (centrum)
Geomorfologie: dekzandrug
Bodem: Niet gekarteerd (bebouwde kom)
Plaats van documentatie: Provinciaal depot Noord-Brabant 
  (na goedkeuring rapport)

2 Bureauonderzoek

Huidige situatie

Het plangebied ligt in het centrum van de historisch, (laat-) middeleeuwse 
kern van Oss, waar het deel uitmaakt van het centrale marktplein de 
Heuvel. Het gebied heeft een omvang van circa 235 m2 en is voorzien van 
een oppervlakteverharding van klinkers. In het zuidoosten bevindt zich de 
bebouwing en het terras van de huidige ijssalon op de Heuvel.

Aardwetenschappelijke informatie

Het onderzoeksgebied ligt op een dekzandrug die zich uitstrekt van 
Rosmalen naar Herpen. Deze rug ligt aan de noordelijke rand van het 
uitgestrekte Noord-Limburgse-Brabantse dekzandgebied. Op zowel de 
bodemkaart als de geomorfologische kaart is het gebied niet geclassificeerd 
omdat het binnen de bebouwde kom van Oss ligt. 

Bekende archeologische waarden

Omdat het gebied op de geomorfologische en bodemkundige kaart 
niet geclassificeerd is, heeft het op de IKAW geen verwachtingswaarde 
meegekregen.� Op grond van de ligging op een hoge dekzandrug mag ervan 
worden uitgegaan dat het in het verleden altijd een aantrekkelijke vestigings-

�  ROB, 2005.
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plaats is geweest. Uit de onderzoeken die de afgelopen decennia door de 
Universiteit Leiden en Archol in de gemeente Oss zijn uitgevoerd, blijkt dan 
ook dat Oss en omgeving vanaf de Bronstijd intensief bewoond is geweest. 
Het plangebied ligt binnen de oude stadskern van Oss die in ARCHIS staat 
geregistreerd als terrein van hoge archeologische waarde (monumentnr. 
16813). Binnen het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend. Uit de 
omgeving van het plangebied (binnen een straal van 300 m) zijn wel 
verschillende vindplaatsen bekend:
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Figuur 2.1. 
Plangebied Oss-IJssalon geprojec-
teerd op de kadastrale minuut van 
�832 en de huidige topografie.

Figuur 2.2. 
Huidige situatie marktplein de Heuvel 
(bron: Google Earth).
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• Circa 250 m ten zuidwesten van het plangebied, in de Fabriekstraat 
liggen de resten van de Bossche Poort die op op grond van de 
steenformaten in de 15e eeuw, mogelijk 14e eeuw kan worden geplaatst 
(ARCHIS-waarnemingsnr. 404764). Van de fundamenten zijn ondanks 
vele verstoringen nog omvangrijke resten bewaard gebleven.

• Circa 250 m ten oosten van het plangebied is in 2005 door ARCHOL een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Klaphekkenstraat (ARCHIS-
waarnemingsnr. 403585). Het onderzoek heeft bewoningssporen uit de 
periode na 1832 opgeleverd. Oudere resten zijn niet aangetroffen. Vanaf 
in ieder geval de late middeleeuwen tot 1832 is dit gebied  in gebruik 
geweest als akker.�

• Circa 200 m ten noorden van het plangebied is aan de Eikenboomgaard 
een groot aantal waterputten aangetroffen uit de Romeinse tijd tot en 
met de Late Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnrs. 14369 & 36699).

2  Jansen & Van der Linde, 2005.

Figuur 2.3. 
IKAW en ARCHIS-waarnemingen rond het 
plangebied Oss-IJssalon

Licht oranje: middelhoge indicatieve waarde

Geel: lage indicatieve waarde

Donker oranje: hoge indicatieve waarde

Wit: niet gewaardeerd

Blauw: water

Grijs : bebouwd gebied
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Historische situatie

Oss wordt in de historische bronnen voor het eerst in 1069 genoemd. 
In 1399 kreeg Oss stadsrechten om zich te kunnen verweren tegen de 
invallen van vijandelijke Gelderse troepen. Eerder al was de stad voorzien 
van een omgrachting en stadspoorten.  Een belangrijke gebeurtenis in 
de geschiedenis van Oss is de brand van 1751, die een groot deel van de 
stedelijke bebouwing in de as heeft gelegd. Na deze brand is direct gestart 
met de opbouw van de stad. 
In de tweede helft van de 18e eeuw kenmerkte Oss zich door een sterke 
economische bloei. De stad werd een centrum voor vee- en boterhandel. 
Oss speelde met name een belangrijke rol in de boterhandel met de grote 
steden van Holland. Hierdoor ontstond behoefte aan een waag waar de 
boter op een gecontroleerde manier verhandeld kon worden. In een waag 
worden producten zoals boter namelijk door beëdigde wegers gewogen 
met geijkte gewichten en maten. In 1768 geeft de Staten-Generaal in Den 
Haag Oss toestemming voor de bouw van een boterwaag. Omdat tot dan 
toe de vergaderingen van de schepenen in een herberg plaatsvonden, 
besloot men om stadhuis en boterwaag in een gebouw te combineren. Als 
locatie werd gekozen voor de Heuvel. In 1769 kwam het gebouw gereed. 
Figuur 2.4 is de oudst bekende foto van het gebouw uit 1892. De waag was 
in het benedengedeelte gesitueerd, de bovenverdieping was in gebruik als 
raadhuis. Op de kadasterkaart van circa 1823 is te zien dat het noordoosten 
van het plangebied samenvalt met de locatie van de boterwaag (figuur 2.1).�

Recente verstoringen

De boterwaag is in 1921 gesloopt.� Onduidelijk is in hoeverre daarbij ook 
de funderingen zijn verwijderd. Na de sloop is het gebied grotendeels 
onbebouwd gebleven. Sinds een van de laatste decennia van de vorige eeuw 
staat in de zuidoostelijke hoek van het plangebied de huidige ijssalon met 
terras. Het is niet waarschijnlijk dat de aanleg van het terras geleid heeft 
tot diepe bodemverstoringen. De aanleg van de ijssalon kan lokaal wel tot 
bodemverstoringen geleid hebben.

3  Paragraaf gebaseerd op Van der Ven, �996; Buijks e.a., �998; Soepboer & Smits, 2006.
�  Van der Ven, �996.

Figuur 2.4 
Foto van de boterwaag en gemeentehuis uit 
�892.
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

Gespecificeerde archeologische verwachting

Op grond van de inventarisatie van landschappelijke, archeologische en 
historische gegevens geldt voor het plangebied de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting:

• Omdat het plangebied in het noordoosten overlapt met de locatie van de 
boterwaag uit 1768 kunnen hier resten van dit gebouw verwacht worden.

• Archeologische vondsten hebben aangetoond dat de (directe) omgeving 
vanaf de ijzertijd bewoning heeft gekend. Verder kenmerkt het 
plangebied zich door een centrale ligging binnen de historische kern van 
Oss. Op basis hiervan kunnen in het gehele plangebied archeologische 
resten uit de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd worden verwacht, maar 
met name uit de (late) middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Archeologische resten kunnen in het plangebied direct onder de bestrating 
worden verwacht. De resten uit de ijzertijd – volle middeleeuwen 
zullen zich kenmerken door een grondsporenniveau  en vondsten van 
hoofdzakelijk aardewerk en natuursteen. Uit de beginperiode van de stad 
Oss (late middeleeuwen –nieuwe tijd) kunnen resten van steenbouw 
en afval- en beerputten worden verwacht. De resten van de boterwaag 
zullen naar verwachting bestaan uit funderingen en wellicht dichtgestorte 
kelderruimten. 

Of eventueel aanwezige archeologische resten nog gaaf in het plangebied 
aanwezig zijn, hangt af van de mate van verstoring van de bodem en of 
en in hoeverre de funderingsresten van de Boterwaag bij de sloop zijn 
verwijderd. Hierover is geen informatie bekend. 

Consequenties toekomstig gebruik

Volgens het door de opdrachtgever aangeleverde definitief ontwerp wordt in 
het plangebied een  onderkelderde ijssalon gebouwd.� De hiermee gepaard 
gaande bodemingrepen hebben een omvang van minimaal 10 bij 9 m en 
een diepte van 3 m – maaiveld. De kans bestaat dat eventueel aanwezige 
archeologische resten daarbij vernietigd worden.

3 Conclusie en aanbevelingen

Uit bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied Oss-IJssalon 
archeologische resten vanaf de ijzertijd verwacht kunnen worden. In het 
noordoostelijke deel dient in het bijzonder rekening gehouden te worden 
met van resten van de boterwaag/stadhuis uit 1768. Dit gebouw heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Oss vanaf de 18e 
eeuw. Omdat de planontwikkeling in ongewijzigde vorm de verwachte 
archeologische waarden kan aantasten, wordt geadviseerd de nieuwe ijssalon 
op een andere plaats op de Heuvel te lokaliseren, namelijk (ruim) buiten 
de plaats waar de waag heeft gestaan. Op deze wijze blijven de verwachte 
archeologische waarden in situ behouden. Indien deze planaanpassing 

5  Architektenbureau De Twee Snoeken: Definitief ontwerp IJssalon Venezia de Heuvel Oss dd. 29 
april 2007
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niet mogelijk is, wordt een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 
Vanwege de geringe omvang van het plangebied wordt geadviseerd dit ver-
volgonderzoek te laten uitvoeren in een de vorm van een Archeologische 
Begeleiding van de bodemingrepen conform protocol Opgraven (zie 
KNA 3.1.). De archeologische begeleiding dient gericht te zijn op het 
documenteren van gegevens en het veiligstellen van vondstmateriaal om 
daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over 
het Osse verleden. Hiervoor is een Programma van Eisen vereist.

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact 
opgenomen te worden met de beleidsmedewerker archeologie van de 
gemeente Oss.
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