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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 
BV (Archol) een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) in de vorm van 
archeologische boringen en proefsleuven uitgevoerd op de locatie Asboom 
te Overlangel. Het plangebied  ligt ingeklemd tussen de Dr. Ruijsstraat in 
het zuiden, de Asboom in het oosten, de Overlangelseweg in het noorden en 
de Veldweg in het westen (figuren 1 en 4).
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande bouw van 
woningen in het plangebied. Bij de inrichting van de woonwijk zal dieper 
dan de bouwvoor gegraven worden, waardoor eventuele archeologische 
sporen daaronder vernietigd dreigen te worden. Het is daarom belangrijk 
om in een vroeg stadium, voorafgaand aan de bouw, greep te krijgen op de 
eventuele archeologische waarden in het gebied. 
De kans op archeologische waarden is groot. Het plangebied wordt op 
de IKAW1 immers gemarkeerd als een ‘terrein van middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting’. Deze status is vooral gebaseerd op de geomor-
fologische situering van het dorp Overlangel, gelegen in een rivierterrasvlak-
te met natuurlijke verhogingen in de vorm van grote oeverwalcomplexen en 
zandopwaaiingen. Uit voorgaande onderzoeken in de regio is gebleken, dat 
dergelijke landschappelijke eenheden in de prehistorie intensief bewoond 
werden. De uit de directe omgeving bekende archeologische gegevens zijn 
dan ook bij het onderzoek betrokken.

1  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden.

bron:

Figuur 1 
Locatie van het plangebied Overlangel-
Asboom 
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Allereerst is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 
had een tweeledig doel: toetsing van de (middel) hoge verwachting en 
bepaling van de landschappelijke kenmerken (en eventuele verstoringen 
daarin). Aansluitend is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om de 
verspreiding en de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische 
waarden in kaart te brengen. Doel van het onderzoek was te komen tot een 
selectieadvies voor een door het bevoegd gezag te nemen selectiebesluit met 
betrekking tot de archeologische waarde van het terrein. 

Het plangebied Asboom bestaat uit een circa 1 ha groot terrein, dat 
gedeeltelijk bebost is. Het terrein dat met boringen verkend kon worden 
meet circa 0,8 ha., het terrein dat uiteindelijk met proefsleuven is verkend 
meet circa 0,6 ha. Het booronderzoek vond plaats op 31 augustus 2007, 
hierbij zijn 13 boringen gezet. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 9 
en 10 januari 2008. Hierbij zijn vijf proefsleuven aangelegd.

In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke 
ligging van het plangebied (hoofdstuk 2). Hierna wordt het archeologisch 
kader besproken (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 en 5 worden vervolgens de 
resultaten van, respectievelijk, het booronderzoek en het proefsleuvenon-
derzoek gepresenteerd. Een conclusie met waardering, aanbevelingen en 
beantwoording van de onderzoeksvragen sluit het rapport af (hoofdstuk 6).

Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel
IVO-boringen: 31 augustus 2007
IVO-proefsleuven: 9 en 10 januari 2008
Uitwerking/rapportage: januari-maart 2008

Opdrachtgever Gemeente Oss

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag Gemeente Oss (drs. R. Jansen)

Locatie
Gemeente: Oss
Plaats: Overlangel
Toponiem: Asboom

Depot Provinciaal depot van Noord-Brabant

Archis2-meldingsnummer
IVO-boringen: 24189
IVO-proefsleuven: 26129

Coördinaten plangebied NW 174.486/420.991
  NO 174.568/420.987
  ZO 174.548/420.857
  ZW 174.462/420.901

2  Archeologisch InformatieSysteem 2 (Archis 2), RACM Amersfoort.

Tabel 1 
Administratieve gegevens van het archeolo-
gisch onderzoek te Overlangel-Asboom
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Geomorfologie Zandopduiking op rivierterrasvlakte. In de 
  oostelijke en noordelijke nabijheid liggen 
  grote oeverwalcomplexen. Het terrein ligt op 
  circa 7,5-8,2 m + NAP, grondwatertrap VII.

Bodem Vorstvaaggrond (Zb21). Direct ten noorden 
  van Overlangel zijn kalkloze ooivaaggronden 
  op lichte zavel te vinden (Rd10C-VI) met ‘oude 
  bewoningsgronden’.

2 Landschappelijk kader

Overlangel ligt op een zandopduiking  (7,5-8,2 m +NAP, grondwatertrap 
VII) in het stroomgebied van de Maas (de Maaskant). De zandkop grenst 
in het oosten aan een in de jaren ‘30 van de vorige eeuw afgesneden 
Maasmeander, in het (zuid)westen aan een fossiele Maas-arm. De geul 
doorsnijdt het uiteinde van een langgerekte brede dekzandrug (figuur 2, 
3L5) met een zuidwest-noordoost oriëntatie waarop onder andere de plaatsen 
Herpen, Heesch en Oss liggen. Overlangel ligt in een geologisch dynamisch 
gebied, waarin zowel de ‘oude’ als de ‘jonge’ Maas de belangrijkste land-
schapsvormende factoren zijn geweest (figuur 2).
Geomorfologisch gezien ligt Overlangel op een rivierterrasvlakte bedekt met 

dekzand (2M18a), in de oostelijke en noordelijke nabijheid liggen grote 
rivieroeverwalcomplexen (3K24/25).3 Op het leemarme en zwak lemige 
fijne dekzand en rivierzand heeft zich een vorstvaaggrond gevormd (Zb21, 

3  Stiboka 1976.

Figuur 2 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(rood) en de omgeving (uit: Stiboka 1976)
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grondwatertrap VII). Het is een ‘hoge’ zandgrond, waarvan de bouwvoor 
slechts licht gekleurd is en weinig humus bevat. Onder de bovengrond is 
een enigszins geelbruin gekleurde laag aanwezig, die tot 60-80 cm diepte 
reikt. Het zijn profielen met een zwak ontwikkelde B-horizont en een 
ondergrond bestaande uit geel zand met ijzerhuidjes.4 Direct ten noorden 
van Overlangel zijn kalkloze ooivaaggronden op lichte zavel te vinden 
(Rd10C, grondwatertrap VI) met ‘oude bewoningsgronden’.5

Het plangebied Asboom is ongeveer 1 ha groot en bestaat uit drie 
onbebouwde percelen, ingesloten in de woonkern van Overlangel. De twee 
oostelijke percelen bestaan uit enkele paardenweitjes. Het westelijke perceel 
bestaat uit een schapenwei en een jong aangeplant bos; beide liggen bijna 
1 m lager dan de omgevende percelen. Een dergelijk hoogteverschil op een 
korte afstand lijkt te zijn veroorzaakt door afgravingen.

3 Archeologisch kader

Uit Overlangel en het plangebied Asboom komen geen vondstmeldingen 
voor in Archis. In een ruimer gebied rond het plangebied zijn voornamelijk 
vindplaatsen bekend uit Herpen en het gebied tussen Overlangel en 
Herpen. Een groot aantal vondstmeldingen komt uit de oeverzones van 
een fossiele Maasloop. Huidige toponiemen in dit nog altijd waterrijke 
gebied zijn o.a. de Hamelspoel, Wooijstraat, Molenstraat, de Putwielen en 
de Hertogswetering. Bij diverse graafwerkzaamheden en onderzoeken in 
dit gebied zijn archeologische waarnemingen gedaan die wijzen op een 
veelheid aan activiteiten vanaf het mesolithicum (figuur 3).
Ten zuidwesten van Overlangel, in het gebied Hamelspoel-Wooijstraat-
Molenstraat is een complete spitskling uit het midden-neolithicum 
gevonden, Drakenstein-aardewerk uit de midden-bronstijd en aardewerk 
uit de bronstijd, ijzertijd, midden-Romeinse tijd en de vroege en late 
middeleeuwen.6

Direct ten westen van Overlangel, bij de Putwielen, liggen vindplaatsen uit 
het midden- of laat-neolithicum (Vlaardingen-cultuur), de midden-bronstijd, 
(midden-) ijzertijd, Romeinse tijd en vroege en late middeleeuwen.7 Ten 
noorden en westen hiervan, langs de Hertogswetering, zet deze hoge 
vondstdichtheid zich voort. Daar zijn vindplaatsen gekarteerd uit het 
mesolithicum/neolithicum, bronstijd, ijzertijd (o.a. een klein grafveld) en 
late middeleeuwen.8

Ten noorden van Overlangel is op de Kalfsheuvel een groot aantal vondsten 
uit verschillende perioden gemeld.9 Het betreft o.a. een stenen beitel uit het 
laat-neolithicum of neolithicum en aardewerk uit de ijzertijd, Romeinse tijd, 
vroege en late middeleeuwen.
Ten oosten van Overlangel zijn meldingen bekend van het oeverwalplateau 

4  De Bakker, 1966.
5  Bron: Archis 2/Stiboka 2008.
6  Archis-waarnemingsnrs. 14031, 14357, 38031, 21643; Jansen en Van Wijk 2007.
7  Archis-waarnemingnrs.17847-17850, 21642, 38045/38378, 50411 en 51387.
8  Archis-waarnemingsnrs. 35647, 52830, 52834, 52836, 52979 en 40381/2. Zie Van Wijk, Jansen, 

Ball & Arnoldussen 2004.
9  Archis-waarnemingnrs. 14564 en 38063.
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de Keent en de Keentsche uiterwaard.10 Het gaat hierbij voornamelijk 
om aardewerk en bouwpuin uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Een deel hiervan heeft betrekking op een kapel en buurtschap die zijn 
afgebroken door de Duitsers voor de inrichting van een vliegbasis op de 
Keent.

De grote hoeveelheid waarnemingen uit zoveel archeologische perioden kan 
verklaard en geïllustreerd worden aan de hand van een korte beschrijving 
van de resultaten van één van de weinige archeologische opgravingen in de 
regio: Herpen-Wilgendaal.11

In de venige opvulling en langs de oevers van een fossiele beekloop komen 
vondsten uit het vroeg-mesolithicum tot en met de midden-bronstijd 
voor. In deze vroegste fasen van gebruik lijkt dit deel van de beek slechts 
incidenteel bezocht te zijn. In de late bronstijd en vroege ijzertijd is de 
beek deels verland en wordt de oeverzone intensiever in gebruik genomen. 
Verondersteld wordt dat op enige afstand van de beek woonerven uit deze 
periode gelegen hebben. Voor de midden- en late ijzertijd is met zekerheid 
bewoning en beakkering langs de beekloop vastgesteld.
Aan het einde van de ijzertijd raken de verveende beek en de oeverzone 
door een dik pakket zand overstoven. Pas in de vroege middeleeuwen wordt 
opnieuw een nederzetting ingericht, welke tot ver in de volle middeleeuwen 
bewoond blijft.

10  Archis-waarnemingsnrs. 13110 en 36448.
11  Ball en Jansen 2002 (met name hoofdstukken 2, 6 en 7).
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In het relatief kleine onderzoeksgebied Herpen-Wilgendaal blijken dus vele 
archeologische perioden vertegenwoordigd te zijn. De geologische dynamiek 
van het gebied heeft ter plaatse gezorgd voor een complexe geologische 
stratigrafie en een ruimtelijke scheiding van bewoningsfasen. Deze land-
schappelijke dynamiek is de verklaring voor het sterk gemengde karakter 
van de vele vondstmeldingen in het oude stroomgebied van de Maas.

4 Verkennend booronderzoek

4.1 Inleiding en vraagstellingen

Het belangrijkste doel van het booronderzoek was het beantwoorden van 
de aan het landschap gerelateerde onderzoeksvragen uit het PvE. Deze 
omvatten de bestudering van de fysisch-geografische, paleogeografische 
en cultuurlandschappelijke aspecten van het onderzoeksgebied en de land-
schappelijke context van de vindplaatsen in (pre)historisch perspectief. De 
vragen zijn als volgt geformuleerd:

• Wat is de landschappelijke geleding van het onderzoeksgebied?
• Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw 

van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied? Biedt het 
esdek mogelijkheden om de datering en tijdsdiepte vast te stellen?

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, 
bodemtypen en geomorfologie)?

• Bij aan- of afwezigheid van vindplaatsen. Wat zegt de landschappelijke 
ligging van de archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere 
landschapsgebruik?12

Een tweede doel van het booronderzoek was gericht op een eventueel ver-
volgonderzoek. Het inzicht in het landschap, de bodemopbouw, eventuele 
archeologische waarden en verstoringen vormt namelijk een goede basis om 
de ligging van de proefsleuven te bepalen.

4.2 Methodiek

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een verkennend 
archeologisch booronderzoek  uitgevoerd. Niet het gehele plangebied 
Asboom was daarbij beschikbaar voor booronderzoek (figuur 4). Het meest 
noordwestelijke perceel was ontoegankelijk vanwege dichte begroeiing 
met jonge bosaanplant. Op de overige percelen zijn drie raaien met in 
totaal 13 boringen gezet over de lengterichting van de percelen: 8 met 
een edelmanboor (diameter 7 cm) en  5 met een guts (diameter 3 cm). De 
edelmanboringen zijn bekeken op bodemkundig en geologisch profiel en 
nagezocht op archeologische indicatoren; de gutsboringen zijn gezet ter 
verduidelijking van het bodemkundig profiel (figuur 4 en bijlage 1).

12  Goossens en Jansen 2007.



ASBOOM TE OVERLANGEL   11

4.3 Resultaten

Westelijke zone

Het westelijke perceel van het plangebied bleek bij veldinspectie circa 1 m 
lager te liggen dan de omliggende percelen. Het vermoeden bestond dan 
ook al, dat deze percelen ontgrond zijn. Alleen de zuidwestelijke schapenwei 
was toegankelijk voor booronderzoek; hier bleek het oorspronkelijk 
bodemprofiel inderdaad geheel ‘onthoofd’ te zijn (figuur 4). Op basis van 
deze waarnemingen kan deze situatie met zekerheid ook voor het niet 
toegankelijke noordwestelijke bosperceel gesteld worden.

Centrale zone

De middelste raai vertoont een bodemprofiel bestaande uit een grauwbruine 
licht grindige bouwvoor met een dikte van 25-45 cm; hieronder ligt 
een homogeen geelbruin tot bruin pakket met een dikte van 25-65 cm, 
daaronder ligt geel matig fijn tot fijn dekzand tot een diepte van tenminste 
135 cm onder maaiveld. Het bruine pakket bevat in vier van de vijf boringen 
scherven daterend uit de ijzertijd of inheems-Romeinse tijd en in één 
geval uit de middeleeuwen. Dit vondstrijke bruine pakket zou op basis 
van de voornoemde bodemclassificatie een zwak ontwikkelde B-horizont 
kunnen zijn. Het vermoeden bestaat echter, dat het hier een relatief dunne 
verbruinde eerdgrond of een oudere akkerlaag betreft. Voorlopig wordt de 
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laag benoemd als verbruiningshorizont. De variatie in dikte van deze laag is 
abnormaal, het is mogelijk dat één of meer boringen in een grondspoor is 
gezet.

Oostelijke zone

In de oostelijke raai is vondstmateriaal aangetroffen in drie van de vijf 
boringen: in de onderkant van of direct onder de verbruiningshorizont. 
Deze is in het noordoosten reeds licht grindig. Onder deze horizont ligt aan 
de zuidzijde van het terrein nog een dunne laag dekzand, eronder ligt een 
pakket licht grindig en/of licht kleiig zand, overgaand in matig fijn tot fijn 
zand tot een diepte van tenminste 170 cm onder maaiveld. Op basis van de 
boringen is dit pakket aan de oostzijde van het perceel geïnterpreteerd als 
oever(wal)afzetting.

Conclusie en beantwoording van de onderzoeksvragen

De ligging op een rivierterrasvlakte met zandopduiking en de bekende 
vindplaatsen uit de omgeving vormden vooraf de basis voor een verwach-
tingsmodel van vindplaatsen uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen 
in het plangebied. Het booronderzoek heeft de (middel) hoge verwachting 
bevestigd; een uitzondering geldt voor het westelijke perceel. Dit perceel is 
namelijk tot tenminste 1 m diepte geheel verstoord door ontgronding. Zelfs 
de kans op het aantreffen van oorspronkelijk diepe grondsporen moet hier 
miniem geacht worden.
Beide oostelijke percelen vertonen daarentegen een intact bodemprofiel 
met een vondstrijke toplaag. Deze bodem wordt geclassificeerd als 
vorstvaaggrond en is gevormd in dekzandafzettingen. Het is niet duidelijk 
of dit dekzand een geïsoleerde zandkop vormt of een uitloper is van de 
dekzandrug waarop Herpen ligt. Het dekzand ligt op een ondergrond van 
rivierterrasafzettingen.
De vondstrijke toplaag van de vorstvaaggrond vertoont kenmerken van een 
oude akker- of cultuurlaag. Deze is bruin en gehomogeniseerd en bevat 
vondsten uit de ijzertijd of inheems-Romeinse tijd en, in mindere mate, uit 
de middeleeuwen. De vondstlaag en de scherven uit de ijzertijd of Romeinse 
tijd vormen naar verwachting de resten van een vindplaats.
Deze bodem met vondstlaag wordt afgedekt door een licht grindig pakket 
waarin eveneens een vaaggrond is gevormd. Dit grindig pakket wordt 
gezien als een relatief jonge oeverafzetting van de Maas en lijkt met name 
aan de oostzijde het dekzand af te dekken. Mogelijk is de flank van deze 
oever(wal) later door herafgezet dekzand aan de oostzijde van het plangebied 
gedeeltelijk overstoven. Er dient dan ook rekening mee gehouden te worden 
dat in ieder geval aan de oostzijde van het terrein onder de vondstrijke 
verbruiningshorizont een tweede archeologisch niveau aanwezig is. Het 
bodemprofiel is niet verstoord. Vanwege de vondsten in de verbruinings-
horizont is gaafheid van hoog en is er een grote kans op het aantreffen van 
bewoningssporen.

Advies

In het westelijk perceel van het plangebied Asboom is het oorspronkelijk 
bodemprofiel dermate verstoord, dat hier geen archeologische resten meer 
te verwachten zijn. Hier is geen vervolgonderzoek nodig.
Op de oostelijke percelen ligt in de ondiepe ondergrond een geheel 
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intact bodemprofiel met een vondstrijke archeologische laag. De kans 
op het aantreffen van uitzonderlijk goed bewaarde vindplaats met 
bewoningssporen wordt zeer hoog geacht. Aangezien de archeologische 
laag verstoord dreigt te worden door de geplande bouwwerkzaamheden, 
is voor beide oostelijke percelen vervolgonderzoek geadviseerd. Hierbij is 
niet gekozen voor een verdichting van het boorgrid, maar voor een proef-
sleuvenonderzoek. Waar een booronderzoek slechts inzicht geeft in de 
stratigrafische opbouw en de verspreiding, diepte en datering van eventuele 
vondstlagen, vult een proefsleuvenonderzoek deze waarnemingen namelijk 
aan met gegevens over de aanwezigheid, aard, datering en spreiding van 
archeologische sporen en vondsten binnen een vindplaats. De vraagstelling 
uit het PvE hebben juist betrekking op deze laatste aspecten (zie volgende 
hoofdstuk).13

5 Inventariserend proefsleuvenonderzoek

5. 1 Inleiding en vraagstellingen

Inleiding

Op basis van de resultaten van het booronderzoek is in het westelijke 
verstoorde deel van het plangebied geen vervolgonderzoek uitgevoerd. Het 
restant van het plangebied, ruim een halve hectare, heeft op basis van het 
booronderzoek een zeer hoge archeologische verwachting gekregen en is 
door middel van proefsleuven verkend (figuur 5). Het doel van het IVO-
proefsleuven was in de eerste plaats het beantwoorden van de doel- en 
vraagstellingen, zoals die in het PvE zijn verwoord.14 Vervolgens vormde het 
IVO de basis voor een aanbeveling en advies met betrekking tot het (in situ

dan wel ex situ) behoud van de archeologische waarden in het plangebied 
Asboom. De in het PvE gestelde vragen over de begravingen zijn in deze 
opsomming weggelaten, aangezien deze bij het IVO niet zijn aangetroffen. 

Vraagstellingen

• Wat kan het onderzoek bijdragen aan het algemene beeld van het 
verleden in de microregio Herpen-Overlangel?

• Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van het verleden 
in de grotere Maaslandregio? Essentieel hierbij is een incorporatie van de 
gegevens in het Maaskantproject van de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden.15

Bewoning

Het tweede aspect richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere 
archeologische kenmerken van de vindplaatsen en off-site patronen in hun 
onderlinge samenhang. Kernvraag: Hoe was de bewoningsgeschiedenis en 
het landschapsgebruik in het plangebied, gezien in synchroon en diachroon 
perspectief? Van deze kernvraag zijn voor dit onderzoek de volgende vragen 
afgeleid:
• Zijn er verschilende vindplaatsen te onderscheiden? Kan de bewoning 

uit verschillende perioden (=verschillende vindplaatsen) worden 
begrensd?

13  Goossens en Jansen 2007.
14  Goossens en Jansen 2007.
15  O.a. Fokkens en Jansen 2002.
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• Welke en hoeveel vindplaatsen en off-site-patronen zijn in het onder-
zoeksgebied te herkennen? Zijn er markante ‘lege’gebieden? Zijn er 
grafvelden aanwezig?

• Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 
van vindplaatsen en eventuele off-sitepatronen en wat is hun onderlinge 
samenhang?

• Wat is per archeologische site / off-site-locatie in het onderzoeksgebied:
- de ligging (inclusief diepteligging)
- de geologische en/of bodemkundige eenheid
- de omvang (inclusief verticale dimensies)
- het type en de functie van de sites of off-sitepatronen
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
- de vondst- en spoordichtheid
- de stratigrafie voor zover aanwezig
- de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie

Conservering

Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de 
conclusies omtrent gaafheid en conservering van de archeologische locaties 
en fenomenen. Interessant is met name de vaststelling van de mate van 
verstoring door landbouwactivititeiten van de eventuele archeologische 
resten. De vraagstelling is:
• Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte? 

Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten 
binnen het plangebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, 
ploegen? In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed 
geconserveerde archeologische resten of aanwijzingen voor landgebruik 
te verwachten? Wat is de mate van conservering en gaafheid van de 
vindplaats?

• Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid en 
conservering (bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, grondgebruik, 
etc.)? In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? 
Bestaat hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo 
ja, welke? Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe 
duidelijk tekenen de grondsporen zich af?

Aanbevelingen

• Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgon-
derzoek toe te passen strategieën, methoden en technieken?

• Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te 
nemen behoudsmaatregelen?

5.2 Methodiek

Het te onderzoeken terrein is bijna rechthoekig van vorm en meet 50 bij 
120 m. In het plan van aanpak waren twee proefsleuven gepland met een 
onderlinge afstand van 20 m en in een zuidwest-noordoost oriëntatie, 
parallel aan de huidige percelering. De sleuven hadden in deze eerste opzet 
een omvang van 125 x 3 m in het westen en 70 x 3 m in het oosten: in totaal 
585 m2. Uitgaande van een gebied van circa 0,6 ha met een intacte bodem 
en vondstlaag zou dit resulteren in een dekking van circa 10 %.  
In de praktijk bleek er in de noordelijke en zuidelijke randzone minder 
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ruimte beschikbaar te zijn dan verwacht in verband met opstallen, bestrating 
en een moestuin. De westelijke en oostelijke zijn daarom ingekort tot een 
lengte van respectievelijk 98 m en 60 m (figuur 5). De resterende vierkante 
meters zijn elders op het terrein ingezet: langs de westrand van het terrein 
zijn in één raai nog drie korte (6,5 tot 13 m) sleuven gegraven, parallel aan 
sleuven 1 en 2. De afstand tussen de drie raaien bedraagt 15 tot 20 m. De 
totale oppervlakte van de vijf sleuven bedraagt 540 m2.

Bij de aanleg van de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd. 
Hierna zijn de sleuven (met eventuele lagen onder de bouwvoor) machinaal, 
maar schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept. De grondsporen zijn, 
na handmatig schaven van het vlak, op een vlaktekening getekend op schaal 
1:50 (bijlage 2). 
In de sleuven zijn naast de sporen ook het vondstmateriaal en het 
bodemprofiel gedocumenteerd. Vondsten zijn, waar mogelijk, per spoor 
verzameld (bijlage 3). Vondstmateriaal zonder sporencontext is in vakken 
van maximaal 5 x 5 m verzameld. Bij de aanleg is het vlak onderzocht met 
een metaaldetector. In de proefsleuven zijn slechts in een beperkt aantal 
gevallen sporen gecoupeerd of uitgegraven om het karakter te kunnen 
vaststellen of om daterend materiaal te verzamelen. De reden hiervan is 
dat in de smalle proefsleuven nog weinig inzicht bestaat in de toewijzing 
van sporen aan structuren. De coupes van de sporen zijn getekend op een 
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schaal van 1:10 of, bij grote sporen, schaal 1:20. Sporen en structuren zijn 
vervolgens gefotografeerd met een digitale camera. Met een Infrarood 
Theodoliet (IRT) zijn alle metaalvondsten, putwanden, meetbuizen, 
vlakhoogtes en profielen ingemeten in het landelijke coördinatenstelsel.

Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te 
kunnen leggen, zijn er om de 20 m afstand profieltekeningen gemaakt. 
Deze, doorgaans een meter brede, kolommen zijn getekend op een schaal 
van 1:20 en gefotografeerd. 

5.3 Resultaten

Bodemopbouw en vondstlaag

Dankzij de aanleg van profielen met regelmatige tussenafstand is een beter 
inzicht verkregen in de bodemkundige en landschappelijke opbouw van de 
ondergrond. In alle gedocumenteerde profielen is deze opbouw hetzelfde. 
Figuur 6 toont een doorsnede van het plangebied: de bodemopbouw in 
de profielkolommen van proefsleuf 2. De bovenste 50-80 cm bestaat in 
het hele plangebied uit een licht grindige moderne bouwvoor (laagspoor 
5000). Op de oostelijke percelen is de bodemopbouw als volgt: onder de 
bouwvoor bevindt zich een lichtbruin tot bruin, matig grindig zandpakket 
van oever(wal)afzettingen, oftewel laagspoor 5010/20 (figuur 7 , voor locatie 
zie figuur 5). Hierin heeft zich een vorstvaaggrond gevormd. Hieronder ligt 

Figuur 7 
Foto van de bodemopbouw met vondstlaag 
in profiel 3 van proefsleuf 1 (noordoosthoek)
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Figuur 8 
Hoogtekaart van het sporenvlak en de top van de vondstlaag
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een pakket zeer zwak grindig matig fijn leemarm dekzand (laagspoor 5040). 
Ook hierin is een vorstvaaggrond gevormd. De toplaag daarvan is vondstrijk 
en matig tot sterk lemig (laagspoor 5030, bijlage 3). Een behoorlijke 
leemfractie uit het bovenliggende pakket is hierin ingespoeld (brikvorming). 
De vondstlaag bevat vele kleine aardewerkfragmenten en houtskooldeel-
tjes en wordt geïnterpreteerd als akker- of cultuurlaag, hoewel direct 
onder de vondstlaag geen eergetouwkrassen of andere indicatoren voor 
grondbewerking zijn aangetroffen. De vondstlaag is over het algemeen nog 
intact. Alleen in het uiterste noorden hebben enkele recente verstoringen 
deze laag aangetast.
In de ondergrond zijn sterke gleyverschijnselen en oervorming 
waargenomen, die het gevolg zijn van de oxidatie van ijzer- en 
mangaandelen in het dekzand.

In de vondstlaag zijn drie lichte vondstconcentraties waargenomen: in het 
zuidelijk en noordwestelijk deel van sleuf 1 en in het noordelijk van sleuf 2, 
ter hoogte van de daar aangetroffen grondsporen (figuur 5).

De hoogtekaart van het aangelegde vlak vertoont een hellingverloop van 60 
cm in noordelijke richting tussen 6,2-6,8 m +NAP (figuur 8). De kaart geeft 
een vertekend beeld, aangezien daar waar sporen zijn aangetroffen het vlak 
bewust hoger is aangelegd. Een tweede hoogtekaart die gebaseerd is op de 
top vondstlaag toont een veel vlakker beeld van de hoogteligging van het 
terrein tussen 6,7-6,95 m +NAP, waarin alleen in het westen een verval is 
te zien van circa 20 cm. De huidige grondwaterstand is circa 150 cm onder 
maaiveld.

Grondsporen

Proefsleuven 2 en 3

In de sleuven 2 en 3 zijn in totaal 104 grondsporen aangetroffen (figuur 5 en 
bijlage 2). In het zuiden zijn slechts enkele sporen aangetroffen. Verreweg 
het grootste deel van de sporen ligt sterk geclusterd in het noorden en 
noordwesten van het onderzochte terrein. Figuur 9 en 10 vertonen de 
sporenclusters in respectievelijk proefsleuf 2 en 3. 
De sporen in deze sleuven bestaan hoofdzakelijk uit paalkuilen en slechts 
vier kuilen. Een selectie van de paalkuilen is gecoupeerd; de sporen bleken 
13 tot 34 cm diep (bijlage 2 en figuren 5 en 11). Bij het couperen zijn 
enkele vondsten gedaan, hoofdzaklijk inheems aardewerk uit de ijzertijd 
of de Romeinse tijd (bijlage 3). De grondsporen werden pas zichtbaar 
ná verwijdering van de vondstlaag en leken in kleur en textuur sterk op 
de vondstlaag. Eén paalkuil kon in het profiel gecoupeerd worden. In 
deze coupe werd de vermoede samenhang tussen de grondsporen en de 
vondstlaag bevestigd. Gezien de sterke overeenkomst tussen de sporen en 
het gebrek aan spooroversnijdingen, gaan we er vooralsnog van uit, dat 
het merendeel van de vondsten en grondsporen tot één cultuurcomplex 
gerekend kunnen worden. De clustering van paalsporen wijst op de ligging 
van één of meer erven, bestaande uit een aantal (bij)gebouwen. De breedte 
van de proefsleuven (3 m) en de veelheid aan paalsporen maken het in 
deze fase onmogelijk om hierin met zekerheid individuele gebouwen aan 
te wijzen. In sleuf 2 kon de sporencluster duidelijk begrensd worden. Deze 
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Figuur 9 
Foto van de sporencluster in het noorden van 
proefsleuf 2 (vanuit het zuidwesten)

Figuur 10 
Foto van de sporencluster in het noorden van 
proefsleuf 3 (vanuit het zuidwesten)

Figuur 11 
Foto van een gecoupeerde paalkuil in het 
zuiden van proefsleuf 2
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begint abrupt bijna 20 m ten noorden van een overgang naar een zonering 
in de ondergrond, waarin de ijzeroervorming en gleyverschijnselen sterk 
afnemen.

Proefsleuven 1, 4 en 5

Hoewel in sleuf 1 geen grondsporen zijn aangetroffen, zijn hier wel de 
twee eerder genoemde  vondstconcentraties waargenomen. Deze vallen 
samen met de relatief hogere delen van het terrein en lijken te wijzen op de 
nabijheid van bewoningssporen in het uiterste zuiden van het terrein en in 
het noordoosten (figuur 8); in dit laatste geval zou het om een vervolg van 
de sporencluster van proefsleuven 2 en 3 kunnen gaan (figuur 5).  
In proefsleuven 4 en 5 ontbreken grondsporen in het vlak. Gezien het beeld 
van de andere sleuven is de kans echter groot dat in de directe omgeving 
wel bewoningssporen onder de vondstlaag aanwezig kunnen zijn. Een 
uitzondering geldt mogelijk voor de ‘depressie’ ter hoogte van proefsleuf 4, 
al is het hoogteverschil van de top van de vondstlaag op het terrein beperkt 
(figuur 8). Er is geen zone aan te wijzen die in het verleden te nat is geweest 
voor bewoning.

Vondsten en datering

Het vondstmateriaal (410 stuks met een totaalgewicht van 4,8 kg) bestaat uit 
aardewerkfragmenten, metaal, steen, baksteen, vuursteen en natuursteen 
(tabel 2 en bijlage 3). De vondsten zijn bijna uitsluitend afkomstig uit de 
vondstlaag en zijn bij de aanleg van de sleuven handmatig of met een 
metaaldetector verzameld. Hiernaast zijn in sleuf 2 uit spoor 5, 36, 43 en 64 
vondsten verzameld. 

Aardewerk

De belangrijkste component van het vondstmateriaal bestaat uit 
handgemaakt aardewerk uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Een deel 
hiervan is met zekerheid inheems-Romeins, het overige vermoedelijk 
grotendeels ook.
Het Romeinse importaardewerk bestaat o.a. uit enkele stukken grijze 
‘Nijmeegse’ waar, een dakpanfragment, enkele grote randfragmenten van 
voorraadpotten en van een wrijfschaal, een amfoorfragment en enkele 
bekerfragmenten waarvan tenminste één gevernist.

Onder het middeleeuwse aardewerk bevinden zich  enkele fragmenten 
kogelpot en Elmpt uit de late middeleeuwen. Ze zijn afkomstig uit de 
vondstlaag. Dit laatste geldt ook voor een baksteenfragment uit de nieuwe 
tijd.

Dierlijk bot

Het botmateriaal bestaat uitsluitend uit slecht geconserveerde runderkiezen. 

Metaal

Het metaal bestaat uit enkele spijkers, een ijzerslak, een bronzen 
vingerhoed en een bronzen voetje van een langwerpig, staand object (figuur 
12). Dit object is gevonden in de vondstlaag, ter hoogte van de zuidrand van 
de noordelijke sporencluster in proefsleuf 2. Het vormt mogelijk de basis 
van een schaakstuk (een pion of een loper) uit de middeleeuwen of nieuwe 

Figuur 12 
Bronzen voetstuk uit de vondstlaag in proef-
sleuf 2, schaal 1:1 (vondstnummer 32; teken-
ing: R. Timmermans)
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tijd. Het is echter niet uit te sluiten dat her hier om onderdeel van een 
sierstuk van bijvoorbeeld een paardentuig gaat. In dat geval kan het bronzen 
voorwerp ook uit de Romeinse tijd stammen. De overige metaalvondsten 
dateren uit de late middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd.

aantal gewicht (g)

Inheems aardewerk (ijzertijd-Romeinse tijd) 280 1848

Romeins importaardewerk 31 351

(post-)middeleeuws aardewerk 12 159

bot 6 63

metaal 16 658

baksteen 5 280

natuursteen 57 1480

vuursteen 3 13

totaal 410 4852

Natuursteen

Het steenmateriaal bestaat grotendeels uit onbewerkte keien. Deze komen 
niet van nature in het dekzand voor en moeten dus zijn aangevoerd. Enkele 
stukken basaltlava zijn fragmenten van maalstenen. Deze zijn te klein voor 
een grove datering. Er zijn drie stukken bewerkt vuursteen gevonden. Eén 
afslag en een schrabber passen in de late vuursteenindustrie en dateren 
vermoedelijk uit de tweede helft van de bronstijd of ijzertijd. Opmerkelijk is 
de vondst van een vuurstenen spits uit de tweede helft van het midden- of 
laat-neolithicum. Gezien het ontbreken van ander vondsten of sporen uit 
deze periode betreft het hier slechts een losse vondst. 

Slechts zes vondsten (natuursteen, bot en met name aardewerk) zijn 
afkomstig uit grondsporen (bijlage 3). Op basis hiervan zijn deze te dateren 
in late ijzertijd of in de Romeinse tijd. De bulk van het vondstmateriaal is 
afkomstig uit de cultuurlaag. Zoals hierboven gezegd, is het vermoeden 
sterk dat de bewoningssporen gekoppeld mogen worden aan de resten in 
deze laag, en daarmee aan de vondsten daarin. Indien we het handgemaakte 
aardewerk en de Romeinse importen samen als één vondstcomplex 
mogen beschouwen, komt hieruit op basis van de relatief lage aantallen 
Romeinse importen een datering in de vroeg-Romeinse tijd naar voren. 
Deze speculatieve datering plaatst de bewoning in dat geval grofweg in de 1e 
eeuw na Chr. Hoewel nu niet uit te sluiten is dat het terrein vroeger in de 
ijzertijd of later in de Romeinse tijd bewoond is geweest, lijken we hier te 
maken te hebben met een kortstondige bewoningsfase. Ook het relatief laag 
aantal vondsten ter hoogte van de sporenclusters wijst in die richting. Vanaf 
de late middeleeuwen is het terrein opnieuw in gebruik geweest, echter 
aan dit gebruik kunnen slechts een aantal vondsten en geen grondsporen 
gekoppeld worden. Het grondgebruik vanaf die periode is onduidelijk, 
er zijn geen aanwijzingen voor beakkering of de vorming van esdekken 
gevonden.

Tabel 2 
Overzicht van de aangetroffen 
vondstcategorieën
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6 Conclusie, waardering en beantwoording van de onderzoeks-
vragen

6.1 Conclusie

De belangrijkste conclusie van het IVO-proefsleuven is, dat in het oostelijke 
deel van het verkende terrein, circa 0,6 ha van het plangebied, een intacte 
bodem en een vondstrijke vondstlaag aanwezig zijn. Alleen in het uiterste 
noorden binnen deze oostelijke zone hebben enkele recente verstoringen 
deze laag aangetast. 
Deze cultuurlaag vormt de top van een vorstvaaggrond in dekzand en 
is door jonge afzettingen afgedekt, waardoor de vindplaats zeer goed 
geconserveerd is. In het noordelijk en noordwestelijk deel van het terrein 
zijn dichte clusters grondsporen aangetroffen, in het zuidelijke deel 
komen slechts enkele sporen. De grondsporen kunnen stratigrafisch aan 
de vondstlaag gekoppeld worden. Vondstmateriaal uit de grondsporen is 
weliswaar schaars, echter op basis van het scherfmateriaal uit de cultuurlaag 
kan de bewoning van het terrein waarschijnlijk aan het einde van de ijzertijd 
of in het begin van de Romeinse tijd gedateerd worden. Een klein deel van 
de vondsten dateert uit de late middeleeuwen of het begin van de nieuwe 
tijd en kan niet aan grondsporen of agrarisch gebruik van het terrein in 
deze periode gekoppeld worden. Deze jongste vondsten geven wel een 
sluitdatering waarná de cultuurlaag is afgedekt door oeverafzettingen.

6.2 Waardering van de vindplaats

De waardering van de archeologische waarden vindt plaats op basis van 
door de KNA 3.1 onderscheiden criteria van beleving, fysieke kwaliteit, 
inhoudelijke kwaliteit en representativiteit (tabel 3).

Binnen het onderzochte terrein is een vindplaats uit de late ijzertijd of het 
begin van de Romeinse tijd ontdekt, bestaande uit (paal)kuilen van een 
erf of nederzetting. Deze bewoningssporen vormen naar verwachting de 
restanten van voorhistorische bouwstructuren zoals huizen, schuren etc.  

Beleving

De vindplaats komt niet in aanmerking voor een waardering volgens de 
criteria schoonheid en herinneringswaarde vanwege het ontbreken van 
bovengrondse of visueel grijpende relicten. 

Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit van de vindplaats scoort hoog (zes punten) op gaafheid 
en conservering (tabel 3). De profielen duiden op een goed geconserveerde 
bodemopbouw met vondstlaag. Deze leemhoudende zandlaag met vondsten 
beschermt het daaronder gelegen sporenniveau goed tegen verstoring door 
bijvoorbeeld ploegen. Mogelijk bestaat er zelfs nog een relatie tussen de 
vondstenverspreiding binnen deze vondstlaag en de (ruimtelijke spreiding 
van) sporen en structuren daaronder. 
Zoals gebruikelijk op de zandgronden zijn organische materiaalcatego-
rieën, bijvoorbeeld dierlijk bot, niet goed geconserveerd; anorganische 
vondsten zoals aardewerk, metaal en steen zijn dat wel. De vondstlaag bevat 
bovendien relatief veel vondsten. 
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Inhoudelijke kwaliteit 

De vindplaats scoort ook hoog op inhoudelijke kwaliteit: in de eerste plaats 
op het gebied van zeldzaamheid. Uit het plangebied en Overlangel zijn 
geen andere archeologische vindplaatsen bekend. Zeldzaam is de gaafheid 
en goede conservering van de vondstlaag in vergelijking met andere 
vindplaatsen op de Brabantse zandgronden. Daar is de oorspronkelijke 
cultuurlaag vergraven en de in de afdekkende middeleeuwse of jongere 
esdekken opgenomen.
Bestudering van de relatie tussen de verspreiding van bewoningsporen 
en de verspreiding van de verschillende vondstcategorieën binnen de 
cultuurlaag zal belangrijke informatie opleveren over de inrichting en 
functie van verschillende erven. De vindplaats bevat in dit opzicht dan ook 
een belangrijke informatiewaarde voor de beeldvorming van de pre- en/of 
proto-historische bewoning op de zandgronden: voor Overlangel, de regio 
en zelfs voor gebieden daarbuiten op de Noord-Brabantse zandgronden.
Ook de ensemblewaarde is hoog gezien de landschappelijke en 
archeologische context van de vindplaats. Op basis van veldkarteringen is 
een differentiëring verondersteld tussen nederzettingssystemen op de grote 
dekzandruggen (zoals die in Oss) en die in de Maasvallei. De vindplaats 
Asboom ligt weliswaar op een uitloper van een dergelijke rug, maar moet 
qua ligging meer als een ‘Maasvindplaats’ gezien worden. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid n.v.t

n.v.t.
Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 3

6
Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

8Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

De vindplaats met bewoningssporen uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse 
tijd wordt op grond van de waarderingsscore voor de fysieke en inhoudelijke 
kwaliteit behoudenswaardig geacht. Bij de geplande inrichting van de 
woonwijk zal dieper dan de bouwvoor gegraven worden, waardoor de 
archeologische sporen daaronder vernietigd dreigen te worden. Gezien 
de waardevolle status dient de vindplaats naar onze mening dan ook in 
aanmerking te komen voor bescherming (figuur 13). Indien bescherming 
door inpassing in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen (oftewel behoud  in 

situ) niet tot de mogelijkheden behoort, verdient het aanbeveling om de 
archeologische waarden veilig te stellen door middel van een opgraving 
(behoud ex situ).
Voor het westelijke terrein van het plangebied blijkt uit de terreininspec-
tie en de boringen dat dit in zijn geheel is afgegraven. Aangezien er geen 
archeologische waarden (meer) te verwachten zijn, gelden hier naar onze 
mening dan ook geen verdere belemmeringen voor de realisering van de 
bouwplannen (figuur 13).
Het bevoegd gezag zal op basis van de voornoemde adviezen van Archol BV 
een selectiebesluit nemen over de benodigde vervolgstappen inzake het (ex

situ, dan wel in situ) behoud van de vindplaats.

Tabel 3 
Waardering van de vindplaats in plangebied 
Overlangel-Asboom
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6.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk volgt de beantwoording van de vraagstellingen uit het PvE. 

Algemeen

• Wat kan het onderzoek bijdragen aan het algemene beeld van het verleden in de 

microregio Herpen-Overlangel?

Van Overlangel zelf is archeologisch niets bekend. Uit de omgeving van 
Overlangel en vooral uit Herpen zijn vele vondstmeldingen bekend. De 
context van deze vondsten is in veel gevallen onduidelijk. Eén van de 
weinige onderzoeken in de regio te Herpen-Wilgendaal leverde m.n. 
informatie op van bewoning in de midden- en late ijzertijd, en uit de 
vroege en volle middeleeuwen. Te Overlangel-Asboom is bewoning 
aangetoond in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd.

• Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van het verleden in de 

grotere Maaslandregio? Essentieel hierbij is een incorporatie van de gegevens 

in het Maaskantproject van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit 

Leiden (o.a. Fokkens en Jansen 2002).

Het zwaartepunt van het Maaskantproject vormen de opgravingen 
in Oss, waar in ruim 30 jaar  een enorme hoeveelheid informatie 
is verzameld over wonen en begraven in de bronstijd, ijzertijd en 
Romeinse tijd. De opgegraven vindplaatsen daar hadden een matige 

Figuur 13 
Plangebied met adviesgebieden
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conservering, waarbij de oorspronkelijke cultuurlaag in middeleeuwse 
of jongere esdekken is opgenomen. De vindplaats Asboom heeft een 
optimale conservering, waardoor de trefkans op ondiep ingegraven 
archeologische sporen zoals begravingen, ovens en haarden en andere 
off-site fenomenen zeer hoog is. Ook kan bestudering van de cultuurlaag 
informatie opleveren betreffende erfinrichting, grondgebruik e.d.
Hiernaast wordt op basis van veldkarteringen een differentiëring 
verondersteld tussen nederzettingssystemen op de grote dekzandruggen 
(zoals die in Oss) en die in de Maasvallei. De vindplaats Asboom ligt 
weliswaar op een uitloper van een dergelijke rug, maar moet qua ligging 
meer als een ‘Maasvindplaats’ gezien worden. Er ligt dus een uitgelezen 
kans een dergelijke vindplaats te onderzoeken.

Bewoning

Het tweede aspect richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere 
archeologische kenmerken van de vindplaatsen en off-site patronen in hun 
onderlinge samenhang. Kernvraag: Hoe was de bewoningsgeschiedenis en 
het landschapsgebruik in het plangebied, gezien in synchroon en diachroon 
perspectief? Van deze kernvraag zijn voor dit onderzoek de volgende vragen 
afgeleid:

• Zijn er verschillende vindplaatsen te onderscheiden? Kan de bewoning uit 

verschillende perioden (=verschillende vindplaatsen) worden begrensd?

Er is één vindplaats onderscheiden, daterend uit de late ijzertijd of vroeg-
Romeinse tijd. De bewoningssporen liggen weliswaar sterk geclusterd  in 
het noorden van de oostelijke percelen van het plangebied. De vondstlaag 
is echter ook in de rest van deze percelen aangetroffen. Gezien deze 
aanwezigheid en de vondstverspreiding daarbinnen zijn ook in de rest 
van deze oostelijke percelen bewoningssporen te verwachten.

• Welke en hoeveel vindplaatsen en off-site-patronen zijn in het onderzoeksgebied 

te herkennen? Zijn er markante ‘lege’ gebieden? Zijn er grafvelden aanwezig?

Er is één nederzettingsterrein vastgesteld in de noordelijke helft van het 
plangebied, bestaande uit één of enkele erven. Vermoedelijk is dit neder-
zettingsterrein slechts korte tijd in gebruik geweest, één tot maximaal 
twee eeuwen. Op de zuidelijke helft van het terrein zijn slechts enkele 
sporen aangetroffen, deze duiden mogelijk op off-site-activiteiten.  In de 
zuidoosthoek van het terrein worden wel sporen verwacht op basis van 
een toenemende vondstdichtheid. Verspreid over het gehele terrein zijn 
vondsten aangetroffen die aan de bewoningsfase gerelateerd kunnen 
worden. Er zijn geen grafvelden aangetroffen, echter op basis van de 
uitstekende conservering kunnen geïsoleerde graven verwacht worden.

• Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van vindplaatsen en eventuele off-sitepatronen en wat is hun onderlinge 

samenhang?

De bewoningssporen zijn in één niveau onder de cultuurlaag 
aangetroffen tussen 6,7-6,95 m +NAP. De top van deze laag is 
aangesneden op een diepte vanaf 50 cm onder maaiveld. Het 
vondstmateriaal is over de gehele vindplaats bijna uitsluitend in de 
cultuurlaag aangetroffen. Het merendeel van de bewoningssporen ligt 
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in het noordelijk deel van het plangebied van circa 35 bij 50 m. Er is 
mogelijk een directe samenhang tussen de aangetroffen grondsporen en 
de cultuurlaag.

• Wat is per archeologische site / off-site-locatie in het onderzoeksgebied:

- de ligging (inclusief diepteligging)?

Zie hierboven.
- de geologische en/of bodemkundige eenheid?

De vindplaats ligt op een zandkop of uitloper van een dekzandrug en is 
afgedekt door jonge oeverafzettingen. In het zand is een vorstvaaggrond 
gevormd, die door de afdekking niet door latere beakkering is afgetopt.

- de omvang (inclusief verticale dimensies)?

De cultuurlaag ligt is over het gehele terrein bewaard gebleven en heeft 
een dikte van  20-30 cm. De grondsporen liggen voornamelijk in het 
noordelijk deel van de proefsleuven in een gebied van ongeveer 35 bij 50 
m. De diepte van gecoupeerde paalkuilen varieert tussen 13-34 cm echter 
hierbij moet de dikte van de cultuurlaag nog bij worden opgeteld.

- het type en de functie van de sites of off-sitepatronen?

Het betreft hier een nederzettingsterrein, bestaande uit één of enkele 
erven. Mogelijk ligt tegen de zuidoosthoek van het terrein nog een oude 
woonkern.

- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)?

Er zijn meer dan 100 grondsporen aangetroffen, waarvan de meeste 
paalsporen zijn en slechts enkele kuilen. In de grondsporen is zeer 
weinig vondstmateriaal aangetroffen, bijna al het materiaal is afkomstig 
uit de cultuurlaag. Het vondstmateriaal bestaat uit handgemaakt 
prehistorisch aardewerk, inheems-Romeins aardewerk, Romeins 
aardewerk, middeleeuws aardewerk, post-middeleeuws aardewerk, 
baksteen, natuursteen, vuursteen, metaal (ijzer,lood en brons) en slecht 
geconserveerd botmateriaal.

- de vondst- en spoordichtheid?

De ruim 100 grondsporen kunnen tot één dichte cluster worden 
gerekend. Het vondstmateriaal bestaat uit 410 stuks met een gewicht van 
4,8 kg. Het is redelijk evenredig verspreid over het terrein aangetroffen, 
met lichte concentraties in het zuiden en noordwesten van sleuf 1 en ter 
hoogte van de sporencluster in sleuf 2.

- de stratigrafie voor zover aanwezig?

Zie hierboven.
- de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie?

De bewoning dateert uit het einde van de ijzertijd en/of het begin van de 
Romeinse tijd.

Conservering

Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de 
conclusies omtrent gaafheid en conservering van de archeologische locaties 
en fenomenen. Interessant is met name de vaststelling van de mate van 
verstoring door landbouwactivititeiten van de eventuele archeologische 
resten. De vraagstelling is:

• Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte? Bestaan 

er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen het 
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plangebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, ploegen? In welke 

lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed geconserveerde archeologische 

resten of aanwijzingen voor landgebruik te verwachten? Wat is de mate van 

conservering en gaafheid van de vindplaats?

Het meest westelijke perceel van het plangebied is ontgrond (zie 
booronderzoek hoofdstuk 4). Daar zijn geen archeologische resten meer 
te verwachten. In overige percelen is een cultuur- of bewoningslaag 
geheel bewaard door afdekking met jonger sediment. De cultuurlaag is 
niet aangetast door moderne landbouw. Enkel in het uiterste noorden is 
de laag aangetast door recente bodemingrepen.

• Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid en conservering 

(bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, grondgebruik, etc.)? In hoeverre 

zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin verschil 

tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? Op welk niveau zijn 

eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich 

af?

De conservering is voor alle grondsporen optimaal. De sporen zijn 
duidelijk  zichtbaar na verwijdering van de cultuurlaag en lijken er qua 
kleur en vulling sterk op. In één geval kon de stratigrafische samenhang 
tussen grondspoor en cultuurlaag met zekerheid bevestigd worden.

Aanbevelingen

• Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgonderzoek toe 

te passen strategieën, methoden en technieken?

De aanwezigheid van een intacte cultuurlaag die direct gekoppeld 
kan worden aan bewoningssporen is uitzonderlijk voor de regio. Er 
lijkt ter plaatse sprake van een goed afgebakend ‘woongebied’ en een 
‘buitengebied’. Indien behoud in situ niet tot de mogelijkheden behoort, 
zal naar onze mening een opgraving vereist zijn om de archeologische 
waarden (ex situ) veilig te stellen. Er kan hierbij gekozen worden voor 
een nauwgezette vondstvergaring in de cultuurlaag ter hoogte van de 
bewoningssporen in het noordelijk deel van het plangebied, om te 
komen tot uitspraken met betrekking tot de inrichting/gebruikszones 
binnen een woonerf. In het zuidelijk deel met een lagere verwachting 
kan relatief extensief gezocht worden naar goed geconserveerde off-site 
fenomenen als begravingen, werkplaatsen/ovens e.d. Ook moet daar 
nadruk gelegd worden op de bestudering van de wijze van grondgebruik, 
bijvoorbeeld door middel van tussenvlakken (met als doel het zoeken 
naar eergetouwkrassen) of door het nemen van micromorfologische 
monsters.
De archeologische waarden liggen gemiddeld 50-75 cm onder maaiveld 
en zullen door nieuwe huizenbouw verloren gaan. De bouwplannen 
omvatten een wijk met een open karakter waardoor de archeologische 
waarde zodanig sterk versnipperd zal raken, dat vlakdekkend onderzoek 
gewenst is.
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boringnummer hoofdgrens kleur materiaal toevoeging materiaal insluitsels interpretatie opmerkingen
1.1 0 dbr z bouwvoor

31 gebr z es
66 lgr z Fe C
90 lgr zk1 Fe C

110 einde boring
1.2 0 dbr z onderkant bouwvoor) bouwvoor
gutsboring 42 gebr z es es gelijdelijke overgang

62 lgr z Fe C
80 lgr kz1 Fe C
84 lbr z Fe C

106 lbr z Fe oerbankje C
120 wbr z C
140 einde boring

1.3 0 dbr z bouwvoor
27 br z es dekzand
52 gr grindig zand Fe C dekzand?
70 gr zk1 licht grindig Fe, IJT-KER op -70cm C rivierzand
80 gr zk2 licht grindig Fe C rivierzand
88 gr zk2 licht grindig Fe oer C rivierzand

106 einde boring
1.4 0 dbr z bouwvoor
gutsboring 42 br z licht grindig houtskool es gelijdelijke overgang

72 gr zk1 Fe C
81 gr zk2 Fe C
94 gr z Fe C

103 gr z C
118 gebr z C goed gesorteerd
170 einde boring

1.5 0 dbr z bouwvoor
32 br-lbr z licht grindig es/verbruining
52 lgr z Fe, IJT-KER op 52-62cm C

102 lgr z Fe, licht oerig C
140 wgr-lgr z einde boring

2.1 0 dbr z bouwvoor
28 br z 3x IJT-KER op -30cm es/verbruining

100 einde boring, niet geregistreerd zie voor verloop boring 2.2
2.2 0 dbr z bouwvoor
gutsboring 45 br z es/verbruining

70 br-lbr z Fe oer verbruining
98 lgr z C homogeen v kleur

118 einde boring
2.3 0 dbr z bouwvoor

24 br z 1x ME-KER, 1x preh-KER es/verbruining
86 lgr z Fe oer C

117 einde boring
2.4 0 dbr z bouwvoor
gutsboring 44 br z es/verbruining

82 lgr z Fe oer C
118 lbr z Fe C roestkleuring
134 einde boring

2.5 0 dbr z bouwvoor
28 br z licht grindig 1x IJT-KER es/verbruining
54 lgr z Fe C
76 lbr z C schoon zand
94 einde boring

3.1 0 lbr-br z bouwvoor zeer licht v kleur
24 lbr z #?
33 lbr z kleibrokjes Fe oer # zeer losse grond
62 lbrgr z # C?

108 einde boring
3.2 0 brgr z bouwvoor
gutsboring 30 brgr z # heterogeen/gemengd, zeer compact

70 rbr z Fe # compact
90 einde boring

3.3 0 brgr z bouwvoor
28 brgr z # heterogeen/gemengd
74 gr grof z rivierzand
94 einde boring

Bijlage 1 Boorstaten
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1 t/m 17 ijzertijd-middeleeuwen

45

46

47

Bijlage 2 Sporen
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18 t/m 39

41

42 en 43 ijzertijd middeleeuwen

40 ijzertijd middeleeuwen
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Bijlage 3 Vondsten
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