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Samenvatting

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van de 
gemeente Lith een verkennend en waarderend archeologisch proefsleu-
venonderzoek (IVO-p) uitgevoerd langs de Kloosterstraat en Den Bogert te 
Oijen. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de plannen van de 
gemeente Lith om de dorpskern van Oijen her in te richten. Hierbij vormen 
de bouwplannen en de daaraan gekoppelde bodemingrepen mogelijk een 
bedreiging en aantasting van het bodemarchief. Het plangebied van 2,8 
ha beslaat een groot deel van de dorpskern van Oijen. Ten tijde van het 
onderzoek eind april 2009 was dit grotendeels nog bebouwd. Het proef-
sleuvenonderzoek is alleen uitgevoerd op plaatsen die al toegankelijk 
waren tussen de bebouwing. Direct doel van het proefsleuvenonderzoek 
is het vaststellen en eventueel begrenzen van archeologische vindplaatsen 
(grondsporen en vondstlagen/-niveaus) binnen het onderzoeksgebied. 
Het plangebied is gelegen in een geologisch zeer dynamisch gebied (de 
Maaskant) waarin de Maas de belangrijkste landschapsvormende factor 
is.� Geomorfologisch gezien ligt het op een oeverwal van de Maas. De 
ondergrond van het plangebied wordt gevormd door pleistocene rivieraf-
zettingen bestaande uit zand- en grindafzettingen die op circa 4-5 m –Mv 
liggen. In het Holoceen zijn deze afgedekt door een dik pakket (jonge) 
rivierafzettingen van voornamelijk de Maas.
Het PvE ging uit van de aanleg van acht sleuven verspreid over het 
plangebied. In de praktijk bleken delen van het plangebied echter 
ontoegankelijk vanwege bestaande bebouwing. Sleuven 4, 5 en 6 (uit het 
PvE) in de noordoosthoek kwamen te vervallen, omdat dit gebied niet 
toegankelijk bleken voor de graafmachine. Deze locatie, een voormalig 
kloosterterrein, verdient in de toekomst alsnog alle aandacht. Uiteindelijk 
zijn sleuven � t/m 3 en 7 en 8 uitgevoerd conform het PvE, zij het met 
een afwijkende nummering: de sleuven zijn genummerd in volgorde van 
opgraven. Het eerste opgravingsvlak is aangelegd onder de bouwvoor in 
een kleilaag, waarin archeologische sporen en vondsten zijn aangetroffen; 
gemiddeld op een diepte tussen �20 en �40 cm beneden maaiveld. In 
totaal zijn zeven sleuven met een totale oppervlakte van 685m2 aangelegd. 
Hiermee is 2,4% van het totale plangebied onderzocht, ofwel 5% van het 
toegankelijke/beschikbare deel.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen komafzettingen aangetroffen. 
Ter plaatse hebben we vermoedelijk te maken met relatief jonge afzettingen, 
waarop alleen sporen uit de (late ) middeleeuwen of nieuwe tijd zijn te 
verwachten, zoals ook blijkt uit de aangetroffen sporen en structuren. 
Oudere sporen uit de pre- of prehistorie zijn hier niet te verwachten. 
Proefsleuven � t/m 5 in het westen hebben enkele sporen opgeleverd. 
Het betreffen hier sporen (put 3 en 4) die onderdeel vormen van een laat 
middeleeuwse bootvormige structuur (�2e-�3e eeuw) en de nieuwe tijd. De 
structuur is vermoedelijk minimaal �3 m lang en 5,5 m breed. Door recente 
verstoringen maar vermoedelijk ook de erosieve werking van de Maas 
lijkt het bovenste deel van de sporen in de bouwvoor te zijn opgenomen. 
Wellicht dat de sporen die in het westelijke gedeelte van sleuf � gevonden 
zijn, gerelateerd zijn aan de laatmiddeleeuwse bewoningssporen uit sleuf 
3 en 4. De laatmiddeleeuwse sporen van structuur � in sleuf 3 en 4 passen 

�  Jansen 2009.
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goed in de context van de vondstmeldingen uit de directe omgeving van 
het plangebied. Het is zeer goed denkbaar dat deze meldingen tezamen 
de laatmiddeleeuwse dorpskern van Oijen vormen. Direct ten oosten 
van de laatmiddeleeuwse bewoningssporen is ook een erf uit de nieuwe 
tijd (D) aangesneden, getuige de vondst van een beerput of afvalkuil met 
runderbotten en mineraalwaterkuiken.
Concluderend kan gesteld worden dat de aangetroffen archeologische resten 
in het westelijk gedeelte van het plangebied van hoge archeologische waarde 
blijken maar zijn slecht geconserveerd.
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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van de 
gemeente Lith een verkennend en waarderend archeologisch proefsleu-
venonderzoek (IVO-p) uitgevoerd langs de Kloosterstraat en Den Bogert te 
Oijen. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de plannen van de 
gemeente Lith om de dorpskern van Oijen her in te richten. Hierbij vormen 
de bouwplannen en de daaraan gekoppelde bodemingrepen mogelijk een 
bedreiging en aantasting van het bodemarchief. 

Het plangebied van 2,8 ha beslaat een groot deel van de dorpskern van 
Oijen (figuur �.�). Ten tijde van het onderzoek eind april 2009 was dit 
grotendeels nog bebouwd. Het proefsleuvenonderzoek is alleen uitgevoerd 
op plaatsen die al toegankelijk waren tussen de bebouwing. Een voordeel 
hiervan is dat eventueel vervolgonderzoek in een vroeg stadium is in te 
plannen. Nadeel is echter dat sommige terreinen die tijdens het IVO-p 
ontoegankelijk waren pas in een later stadium verkend en gewaardeerd 
kunnen worden vooraleer men een uitspraak kan doen over de 
archeologische waarden. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Oijen, gemeente Lith
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel 

 Veldwerk IVO:  Week �8, 2009

 Uitwerking/rapportage:  juni/juli 2009

Opdrachtgever  Gemeente Lith

Uitvoerder   Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag  Gemeente Oss

Locatie     

 Gemeente:   Oss

 Plaats:   Oijen

 Toponiem:  Dorpskern

 Kaartblad:  39G

Depot   Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant

ARCHOLcode   �25�

Archis-onderzoeksnummer 34699

Coördinaatgegevens  noordwesthoek: �63.�75/ 426.�99

    noordoosthoek: �62.93� / 426.298

    zuidoosthoek: �62.874/ 426.�97

    zuidwesthoek: �63.063/ 426.022  

Geomorfologie   oeverwal

Bodem   poldervaaggrond 

De onderzoeksvragen zijn afgestemd op het verkennende en waarderende 
karakter van het onderzoek. Primair doel van het onderzoek is het toetsen 
van het verwachtingsmodel opgesteld op basis van het bureauonderzoek� en 
het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische waarden. 
Direct doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen en eventueel 
begrenzen van archeologische vindplaatsen (grondsporen en vondstlagen/-
niveaus) binnen het onderzoeksgebied. 
Primaire doelstelling is het in kaart brengen van de archeologische 
waarden in het gebied. Potentiële vindplaatsen moeten in een landschap-
pelijke en archeologische context worden geplaatst, waarbij onderstaande 
vraagstellingen het Programma van Eisen (PvE) centraal staan.�

�. Hoe is de archeologisch relevante geologische, geomorfologische en 
bodemkundige opbouw van de ondergrond in het onderzoeksgebied? 
Sluit dit aan op de resultaten van het bureauonderzoek?

2. Zijn er archeologische vindplaatsen in het gebied aanwezig?
3. Wat is de aard, datering, omvang en fysieke kwaliteit (gaafheid, 

conservering) van de (eventuele) vindplaats(en) in het plangebied?
4. Wat is het niveau van een eventuele vondstla(a)g(en)?
5. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en het landschap?

2  Deville & Koeman 2008.
�  Jansen 2005.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens 
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Ten slotte volgt een waardering conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA)versie 3.� van de archeologische vindplaats(en) binnen 
het plangebied. Indien geen archeologische waarden zijn vast te stellen,  
dient men te verklaren waarom deze ontbreken.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschappelijk kader

Het plangebied is gelegen in een geologisch zeer dynamisch gebied (de 
Maaskant) waarin de Maas de belangrijkste landschapsvormende factor 
is.� Geomorfologisch gezien ligt het op een oeverwal van de Maas. De 
ondergrond van het plangebied wordt gevormd door pleistocene rivieraf-
zettingen bestaande uit zand- en grindafzettingen die op circa 4-5 m –Mv 
liggen. In het Holoceen zijn deze afgedekt door een dik pakket (jonge) 
rivierafzettingen van voornamelijk de Maas. Volgens de geologische kaart 
bestaan de holocene rivierafzettingen in het onderzoeksgebied uit oever-
afzettingen op kom- en oeverafzettingen. De noordelijke rand van het 
gebied ligt op geulafzettingen van de Maas. Het van oorsprong pleistocene 
landschap werd dus in eerste instantie gevormd door voornamelijk grove, 
grindrijke zanden die door de Maas tijdens het Weichselien, de laatste 
ijstijd, (�20.000-�0.000 voor heden) werden afgezet. Door klimaatsveran-
deringen vanaf het begin van het Holoceen (vanaf �0.000 v. Chr.) verandert 
het karakter van de rivieren. In plaats van een vlechtende rivier met een 
hoog sedimentaanbod ontstond een enkele stroomgeul die meanderend of 
kronkelend van karakter werd. Hierbij worden oeverwallen en komgronden 
gevormd. Aangezien de rivier door zijn oeverwallen wordt beperkt, treedt 
deze sneller buiten zijn oevers. Wanneer het waterpeil sterk toeneemt, 
kan een rivier door zijn oeverwal breken en ontstaat een (tijdelijke) nieuwe 
rivierloop (crevasse). Vlak achter een dergelijke doorbraak komt grofzandig 
sediment tot afzetting. Deze afzettingen komen naar verloop van tijd hoger 
in het landschap te liggen aangezien deze minder sterk krimpen dan de 
zwaardere kleien waarop ze zijn afgezet. Deze hogere plekken vormen in 
het kleilandschap gunstige locaties voor bewoning.
De bovenste oeverafzettingen dateren vanaf de 3e eeuw n.Chr. tot heden. 
De onderste oeverafzettingen, gescheiden door komafzettingen, zijn 
afkomstig van de Harense stroomgordel, actief tussen circa 3400 en �300 
v.Chr.� Vanaf de ��e eeuw n. Chr. wordt gestart met de bedijking van de 
Maas en komt er langzaam een einde aan de vorming van oeverwallen en 
komgronden.
De bodemkaart geeft voor het gebied poldervaaggronden aan. 

2.2 Archeologisch kader

Op basis van de landschappelijke kenmerken, archeologische waarnemingen 
in Oijen is door Synthegra BV in 2008 een gebiedsspecifiek verwach-
tingsmodel opgesteld.� Hieruit blijkt dat het gebied een (middel)hoge 
verwachting heeft voor achtereenvolgens het neolithicum tot bronstijd, 
Romeinse periode tot vroege middeleeuwen en late middeleeuwen.

Op de IKAW� heeft het plangebied een lage archeologische waarde. In de 
omgeving van het plangebied zijn de volgende waarnemingen geregistreerd 
in Archis 2 (figuur 2.�):
• Meldingnummer 36�69: aardewerk uit ijzertijd, Romeinse en 

Karolingische tijd (circa �20 m ten noordwesten).

�  Jansen 2009.
5  Berendsen & Stouthamer 200�.
�  Deville & Koeman 2008.
�  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, �e generatie.
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• Meldingnummer 25543: diverse veldkarteringen waarbij vondsten uit de 
ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen zijn aangetroffen (circa �30 
m ten westen). 

• Meldingnummer �4635: fragmenten (proto-)steengoed en kogelpot (�40 
m ten westen). 

• Monument 4764: tijdens een veldkartering van het gebied is aardewerk 
uit de ijzer- en Romeinse tijd en de late middeleeuwen (Pingsdorf, 
Andenne en Paffrath) gevonden (circa 250 m ten westen)

• Monument 8728/meldingnummer 37082: terrein met sporen van 
bewoning uit waarschijnlijk de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
In het CAA bevindt zich een Loeb-fiche met een kort verslag van de 
resultaten van de bodemkundige kartering in �948. Het terrein ligt 
op 'stroomgrond'. Beschrijving: "Langs de weg wat uitgediepte grond 
met ten oosten daarvan een iets opgehoogde rug". Op basis van het 
onderzoek stelde men vast: Oude Woongrond. De karteringsomstan-
digheden werden destijds als matig beoordeeld i.v.m. 'beperktheid 
bouwland'. Opm.: volgens het voornoemde Loeb-fiche gaat het om �4e 
-�8e-eeuws materiaal (circa 440 m ten zuiden).

2.3 Historisch kader

Oijen wordt voor het eerst in de geschreven bronnen vermeld wanneer het 
kapittel van St. Servaas in Maastricht een koninklijke bevestiging krijgt over 
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Omgeving van Oijen met in tekst genoemde 
Archis-meldingen en omvang plangebied
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zijn domein Oijen (“villa Oya”). Omdat het eigendom van de Katholieke 
kerk was, werd Oijen een heerlijkheid genoemd. In ��39 volgt dan een 
bevestiging van de Paus. Er stond daar al een kerk, toegewijd aan Sint 
Servatius. Dirk van Meerheim, heer van Boxtel, wordt als eerste eigenaar 
van ‘villa Oya’ genoemd. Landgoederen en kerk kwamen in �36� door 
verkoop in het bezit van Maria van Brabant, echtgenote van hertog Reinoud 
III van Gelre. Maria liet in Oijen munten slaan en hief tol op de Maas. 
In �36� liet Maria van Brabant een bestaand huis versterken ofwel nieuw 
bouwen: kasteel Oyen (figuur 2.2). Het had een grote toren en was voorzien 
van een voorburcht en een brede gracht. Het was bedoeld als voorpost aan 
de Maas ter bescherming tegen invallen van de Geldersen. Toen zij in �399 
kinderloos overleed werd Oijen Gelders gebied. Oijen lag toen in een gebied 
met veel mogelijkheden, want in deze tijd was de toestand nog lang niet 
stabiel. Het kasteel werd in �5�� afgebroken. Met 200 man werd dit karwei 
in �0 dagen geklaard. In �594 bouwde Johan van Gendt een nieuw kasteel 
op de fundamenten van de voorburcht. Dit kasteel is herhaaldelijk verbouwd 
en uitgebreid. In de �e kwart van de �9e eeuw werden aan de zuidzijde een 
tweetal nevengebouwen (koetshuis en paardenstal) opgericht. Na verkoop 
en weinig bewoning werd het kasteel in �837 gesloopt. De fundamenten van 
het oudste kasteel (�36� - �5��) liggen ten westen van het huidige gebouw 
in het water. Van het daaropvolgende kasteel (�594 - �837) zijn twee ronde 
hoektorens uit het einde van �6e eeuw nog aanwezig. Het zijn de torens van 
de voorgebouwen. In de strijd tussen Brabant en Gelre heeft kasteel Oyen 
een belangrijke rol gespeeld als uitvalsbasis voor de Geldersen. 

Historisch kaartmateriaal (Topografische Militaire kaart  (1830-1850)) 

laat zien dat het plangebied aan de Kloosterstraat vooral aan de westzijde 
intensief bebouwd was rond �869 (figuur 2.3).� Vervolgens was hetzelfde 
perceel in �887 in gebruik als boomgaard.� Vanaf circa �950 laten de 
kadastrale kaarten zien dat het gebied wederom is bebouwd. 

8  Topografische Militaire kaart 552.
9  Historische Atlas van Noord-Brabant, kaart 552, uitgave �902.

Figuur 2.2 
Kasteel Oyen(bron: kadastrale minuut �8�0)
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Figuur 2.3 
Uitsnede van Topografische Militaire kaart 
552. Het plangebied moeten we aan de zuid-
kant van Kloosterstraat situeren ter hoogte 
van de ‘X’ 
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3 Methodiek

Sinds � september 2007 is de nieuwe wet op de archeologische 
monumentenzorg (WAMZ) van kracht. Hiermee geeft de rijksoverheid 
uitvoering aan de implementatie van het Europese Verdrag van Valletta 
(“Malta”) uit �993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te 
beschermen. Met de inwerkingtreding van de WAMZ krijgen gemeenten 
de zorgplicht voor het erfgoed binnen de eigen gemeentegrenzen en zijn 
initiatiefnemers van ruimtelijke projecten verplicht rekening te houden 
met de archeologische waarden die in het plangebied aanwezig (kunnen) 
zijn. Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van 
een archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een stramien 
te worden uitgevoerd. Dit stramien is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven als het proces van 
de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus. De AMZ-cyclus is 
ingedeeld in een aantal processtappen. Het archeologisch vooronderzoek 
kan uit vier stappen bestaan – bureauonderzoek, IVO (inventariserend 
veldonderzoek) -verkennend, -karterend en waarderend – met als 
uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied archeologische resten 
aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol zijn dat zij behouden 
dienen te worden (behoudenswaardig). De resultaten van elke stap worden 
in principe in een rapport vastgelegd dat door de initiatiefnemer aan het 
bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Oss, moet worden overlegd. Dit 
rapport vormt het uitgangspunt voor de afweging door het bevoegd gezag 
of een vervolgactie nodig is of dat ontheffing kan worden verleend (geen 
archeologische waarden aanwezig!). Ontheffing kan overigens ook worden 
verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat door planaanpassing de 
archeologische waarden in situ behouden blijven.
   Het archeologische traject voor het onderzoeksgebied Oijen – Dorpskern 
is opgebouwd uit een bureauonderzoek uitgevoerd door Synthegra�0 waarbij 
een  archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied werd opgesteld. 
Op dit bureauonderzoek volgde het waarderende proefsleuvenonderzoek, 
waarvan dit rapport verslag doet.

Een verkennend en/of waarderend onderzoek kan op twee manieren worden 
uitgevoerd: door middel van een booronderzoek of met proefsleuven. 
Een booronderzoek geeft inzicht in de stratigrafische opbouw, maar een 
proefsleuvenonderzoek levert gegevens op over het oude woonoppervlak en 
geeft een goed inzicht in de stratigrafische opbouw, spreiding van sporen 
en vondsten en in de datering van een vindplaats. De fysieke eigenschappen 
van het terrein en de ligging in een archeologisch aandachtsgebied maken 
een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven 
noodzakelijk. Uit ervaring is bekend dat een dekkingsgraad van 5 tot 
�0% van het totale plangebied afdoende is om sporen te vinden. Alleen 
door middel van proefsleuven kan effectief worden aangetoond dat 
archeologische sporen zichtbaar zijn in de grofzandige stroomruggrond. 
Daarnaast kan een booronderzoek op zandgronden alleen een positief 
resultaat geven: op basis van vondsten of aardewerk in een boor kan een 
vindplaats worden gekarteerd. Een negatief resultaat is niet eenduidig 
te geven. De afwezigheid van vondsten betekent niet dat een vindplaats 

�0  Deville & Koeman 2008.
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ontbreekt, gezien het feit dat deze mogelijk is gekenmerkt door een lage 
vondstdichtheid. Een booronderzoek op zandgronden leidt dus vrijwel altijd 
tot een advies van vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven, tenzij 
vaststaat dat het terrein volledig verstoord is. 

De gemeente Lith heeft er voor gekozen om de reeds beschikbare delen te 
onderzoeken door middel van proefsleuven. Het PvE ging uit van de aanleg 
van acht sleuven verspreid over het plangebied (figuur 3.�). In de praktijk 
bleken delen van het plangebied echter ontoegankelijk vanwege bestaande 
bebouwing. 

Sleuven 4, 5 en 6 (uit het PvE) in de noordoosthoek kwamen te vervallen, 
omdat dit gebied niet toegankelijk bleken voor de graafmachine. Deze 
locatie, een voormalig kloosterterrein, verdient in de toekomst alsnog  alle 
aandacht. Uiteindelijk zijn sleuven � t/m 3 en 7 en 8 uitgevoerd (in groen 
in figuur 3.�) conform het PvE, zij het met een afwijkende nummering: de 
sleuven zijn genummerd in volgorde van opgraven.

Het westelijke terrein binnen het plangebied, aan de Kloosterstraat, was vrij 
toegankelijk. Het perceel was braakliggend, maar helaas gedeeltelijk vervuild 
en volgestort met puin. Sleuf � aan de zuidkant van het perceel is gestart aan 
de westzijde, maar het eerste deel bleek nog gesaneerd te moeten worden 
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en is daarom zo snel mogelijk weer afgedekt. Sleuf � kon wel over de gehele 
lengte van het perceel worden doorgetrokken. 
Sleuf 2 is parallel aan sleuf � geplaatst, volgens het oorspronkelijke 
sleuvenplan, maar moest in meerdere delen worden opgebroken door 
de aanwezigheid van puin en betonnen funderingen in de bodem. Naar 
aanleiding van deze onderbrekingen is besloten om sleuf 2 opnieuw te 
nummeren: sleuven 3 en 4. Sleuf 5 (in het PvE put 3 genaamd) is dwars op 
sleuf 2 geplaatst om een beter inzicht in de bodemopbouw te krijgen.
Sleuven 6 en 7 zijn respectievelijk naast een speelplaatsje en naast een 
school geplaatst. Ze zijn wegens ruimtegebrek iets korter geworden dan 
gepland. Sleuf 7 is in drie segmenten opgegraven, met twee onderbrekingen 
wegens de aanwezigheid van leidingen. 

De hoogte van het maaiveld varieert van circa 5,7 tot 6,0 m +NAP. Het 
eerste opgravingsvlak is aangelegd onder de bouwvoor in een kleilaag, 
waarin archeologische sporen en vondsten zijn aangetroffen; gemiddeld 
op een diepte tussen �20 en �40 cm beneden maaiveld. Vondsten zijn per 
laag en in vakken van 3 bij 5 m verzameld, waarbij een metaaldetector is 
gebruikt. 
Het tweede vlak is op de bovenkant van de onderliggende zandlaag 
aangelegd. De zandlaag bevond zich echter ver onder het grondwaterniveau 
(gemiddeld �50 tot 200 cm onder maaiveld), waardoor het tweede vlak in de 
praktijk meestal gelijk onder water liep. Dit vroeg om een aanpassing van de 
strategie: vlak 2 is in vakken van 5 m lengte aangelegd, gedocumenteerd en 
gelijk weer afgedekt. 
De vlakken zijn gefotografeerd en vlak � is getekend. In totaal zijn zestien 
profielkolommen van één meter breed gedocumenteerd. De proefsleuven 
zijn na afloop van het veldwerk ingemeten in RD-coördinaten en NAP-
hoogten.��

proefsleuf oppervlak lengte Sporen Profielen

� ��� �00 �� �

2 �8 22 � 2

� 50 �0 9 �

� �9 �� � �

5 �� 2� 2 2

� �8 2� 0 2

� �5 2� 0 2

totaal �85 2�� �� ��

Inclusief vlak 2:

totaal ��25

In totaal zijn zeven sleuven met een totale oppervlakte van 685m2 aangelegd 
(tabel 3.�). Hiermee is 2,4% van het totale plangebied onderzocht, ofwel 5% 
van het toegankelijke/beschikbare deel. In alle sleuven zijn twee vlakken 
aangelegd, behalve in de eerste �0 m van sleuf � en de laatste 5 m van sleuf 
6; reden was de aanwezigheid van vervuilde grond. Het totaal aangelegde 
aantal vierkante meters komt hiermee op �325 m2. 

��  De coördinaten van de vaste punten zijn ingemeten door Ingenieursbureau Passe-partout 
(Gouda).

Tabel 3.1 
Aangelegde proefsleuven in Oijen-Dorpskern



Oijen DOrpskern    �7

4 Geologische en archeologische resultaten

4.1 Bodemopbouw

Het onderzoeksgebied ligt pal ten zuiden van de huidige Maas in een gebied 
waar de dieper liggende Pleistocene sedimenten in de loop van de tijd door 
jongere, holocene sedimenten zijn afgedekt (de Maaskant).

Ten zuiden van het onderzoeksgebied bestaan de Pleistocene sedimenten 
vooral uit dekzanden. Deze sedimenten bevinden zich in het plangebied 
op een relatief grote diepte van 4 tot 5 m onder maaiveld en bestaan hier 
vooral uit grofzandige en grindige afzettingen van de Laat-Glaciale Maas. 
Gedurende het Holoceen zijn er door de Maas diverse stroomgordels 
gevormd.
Het plangebied zelf ligt op de zuidelijke rand van de oeverwal behorende 
tot de meest recente stroomgordel van de Maas. Ten zuiden hiervan bevind 
zich het komgebied behorende tot de huidige Maas. 

Ter plekke is niet veel variatie in de bodemopbouw aangetroffen. Het 
profiel bestaat vrijwel volledig uit oeverwalsedimenten (siltige en zandige 
klei, figuur 4.� en 4.2). Dit zijn de sedimenten die hier door de Maas 
voorafgaand aan de bedijking zijn afgezet, maar die wel tot de jongste 
(huidige) stroomgordel van de Maas behoren.

Volgens het bureauonderzoek zou het plangebied zich kenmerken door een 
gelaagde bodemopbouw, bestaande uit verschillende oeverwalafzettingen 
gescheiden door komafzettingen. De onderste oeverwalafzettingen zouden 
tot de Harense stroomgordel zouden behoren. Tijdens het proefsleuven-
onderzoek zijn echter geen komafzettingen aangetroffen. Het voornoemde 
onderscheid in oeverwalafzettingen was dan ook niet te maken. 
We kunnen concluderen dat er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen 
diepere, oudere stroomgordels zijn aangetroffen; ook het Pleistocene 

Figuur 4.1 
Profielfoto met opbouw (bouwvoor met daar-
onder oeverwalafzettingen) in proefsleuf �
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oppervlak is tijdens het onderzoek niet bereikt. Ter plaatse hebben we 
vermoedelijk te maken met relatief jonge afzettingen, waarop alleen sporen 
uit de (late) middeleeuwen of nieuwe tijd zijn te verwachten, zoals ook 
blijkt uit de aangetroffen sporen en structuren. Oudere sporen uit de pre- of 
prehistorie zijn hier niet te verwachten. 

4.2 Archeologische resultaten per proefsleuf

Proefsleuf 1

Hier werden enkele sporen en laatmiddeleeuwse vondsten aangetroffen in 
een afwisselde Ks3/Zs3 ondergrond (bijlagen � en 2). De bodem was zeer 
gereduceerd (blauwe kleur in plaats van de normale bruinige kleur), doordat 
er in het verleden gebouwen op gestaan hebben (figuur 4.2). Helaas bleek 
het sporenniveau zich voornamelijk onder het grondwaterpeil te bevinden: 
het water welde bij aanleg langzaam op tot er tot �0 cm water op het vlak 
stond. Aan de oostkant loopt het sporenvlak iets omhoog, worden de 
sedimenten grover; vooral onder het meest oostelijke braakliggende terreintje 
naast de supermarkt is de grond minder verstoord.
Twee recente verstoringen bleken verder opgevuld met los zand en 
veroorzaakten daarom instorting van de wanden. Mogelijk zijn het oude 
funderingssleuven van de gebouwen die recentelijk op het perceel hebben 

Figuur 4.2 
Profielfoto met opbouw (bouwvoor met 
afgetopte oeverwalafzettingen) in proefsleuf 
�. De foto toont de blauwkleuring (reductie 
door toegenomen wateraanvoer) in de top 
van de afzettingen onder invloed van de voor-
malige, recente bebouwing
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gestaan. In het midden van de put ligt een grote verstoring met veel 
bouwpuin erin. Aan de noordkant zijn profielen � t/m 6 gedocumenteerd. 

De meeste vlakvondsten waren laatmiddeleeuws. De verwachting was 
bijgevolg dat de sporen ook uit deze periode of uit Nieuwe tijd A zouden 
stammen. Dit bleek echter niet het geval. 
In totaal zijn �6 sporen aangetroffen in de sleuf, waarvan zes in eerste 
instantie zijn geïnterpreteerd als mogelijke paalsporen, acht als kuil en 
twee als greppel. Twee sporen zijn gecoupeerd, één kuil (spr. �.9) en één 
paalspoor (spr. �.�6). Spoor 9 leek in eerste instantie op een kuil met een 
zwarte humeuze vulling en aan het oppervlak een concentratie schelpen. In 
de coupe bleek het echter eerder een lokale natuurlijke verstoring. Spoor �6 
leek in vlak � een klein paalspoor, maar tijdens het couperen werd duidelijk 
dat het hier een diergang betrof. Gezien het resultaat van het couperen 
van deze twee sporen, is het aannemelijk dat andere soortgelijke sporen in 
voornamelijk het westen van deze sleuf eveneens natuurlijk zijn (figuur 4.3; 
zie ook de sporenlijst in bijlage �). 

Proefsleuf 2

De sleuf bevatte slechts één spoor: een ondiep restant van een rechthoekige 
beerput of afvalkuil van een erf uit de nieuwe tijd. De onderkant van het 
spoor was ongeveer op vlak niveau. De kuil/beerput is ongeveer 3 m lang. 
Het spoor is ook in sleuf 5 aangesneden. De inhoud van het spoor bestond 
voornamelijk uit grote botten van rund en varken en geglazuurde mineraal-
waterkruiken (figuur 4.4), daterend uit de periode �880-20e eeuw.��

Sleuf 2 is vrij kort geworden, door een betonnen fundering die niet kon 
worden verwijderd. In de sleuf zijn twee profielen gedocumenteerd. 
�2  Determinatie: drs. E. Bult, zie ook Hoofdstuk 5.2.
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Proefsleuven � t/m 5 met sporen: grijs = 
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Proefsleuf 3

Sleuf 3 ligt in het verlengde van sleuf 2 en begint net na de betonnen 
fundering. De sleuf bevatte acht paalsporen (structuur �), waarvan enkele 
met �2e-eeuws aardewerk.�� Waarschijnlijk gaat het om een rij (midden-
?)staanders van een boerderij uit de �2e-�3e eeuw na Chr. (figuur 4.5). 
De sleuf is naar het noorden uitgebreid om meer inzicht te krijgen in 
de omvang van structuur �. Helaas bleek hier een betonnen (water?)put 
aanwezig, waardoor de uitbreiding tot ongeveer 6 m lengte beperkt bleef. 
De uitbreiding heeft één spoor extra opgeleverd, vermoedelijk net genoeg 
om de breedte van de structuur te bepalen. In sleuf 3 zijn de sporen in een 
rij te volgen over een afstand van 9 m. De breedte van de structuur (of van 
de middenbeuk van de structuur in het geval van een driebeukige structuur) 
bedraagt ongeveer 5,5 m (buitenmaat). De oriëntatie is ongeveer oost-west. 
Mogelijk behoort de structuur tot het type boothuis of bootvormige boerderij 
zoals deze meer bekend zijn uit de late middeleeuwen.�� Het opvallende 
aan structuur � zijn de dubbele sporen van de staanders. Waarschijnlijk is 
de boerderij een keer herbouwd of hersteld op bijna dezelfde plaats. Dit zou 
kunnen verklaren waarom er in proefsleuf 3 en andere sleuven naast �2e-
eeuws aardewerk ook �3e-eeuws materiaal is aangetroffen. De mogelijkheid 
bestaat ook dat er sprake is van meerdere (eventueel elkaar opvolgende) 
erven of boerderijen waardoor de chronologische verspreidingsbeeld is 
ontstaan. 
Er is één profiel gedocumenteerd. Daarnaast zijn twee sporen gecoupeerd 
(Spoor � en 2);  ze bleken weliswaar zeer duidelijk zichtbaar in doorsnede, 
maar de diepte bleek beperkt: �5-25 cm (figuur 4.6). Uitgaande van een 
stevige boerderijconstructie zou men veel diepere sporen verwachten. 
Vermoedelijk is een flink stuk van de bovenkant van de sporen verstoord, 
getuige de bouwvoor die alleen al uit 65 cm puin bestaat. De verstoring 
hangt vermoedelijk samen met de voormalige, recente bebouwing die 
nog goed is te herkennen aan de blauwkleuring in de top van de kleiige 

��  Zie hoofdstuk 5.2.
��  Zie voor voorbeelden in de regio bijvoorbeeld opgraving in Nistelrode in Jansen 2008.

Figuur 4.4 
Vondsten (�880-20e eeuw) uit een afvalkuil in 
proefsleuf 2
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tot zandige ondergrond. De bodem lijkt lokaal tevens fosfaten te bevatten, 
herkenbaar aan groene vlekken (bijvoorbeeld onderin sporen � en 2). Sleuf 
3 wordt aan de westkant tevens begrensd door een met los zand gevulde 
betonnen fundering.

Proefsleuf 4

Sleuf 4 ligt in het verlengde van sleuf 3, na de fundering. Door het 
losse zand van de fundering heen, sijpelde de sleuf helaas snel vol met 
grondwater. Desondanks zijn drie (paal)sporen waargenomen in het 
verlengde van de veronderstelde rij paalsporen in sleuf 3 (figuur 4.3). 
Indien deze drie sporen deel uitmaken van dezelfde structuur, is structuur 

Figuur 4.5 
Paalsporen in het vlak van sleuf �

Figuur 4.6 
Gecoupeerde sporen in proefsleuf �
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� minimaal �3 m lang. Het profiel laat een iets minder verstoorde bruine 
bodem zien in deze sleuf. 

Proefsleuf 5

Sleuf 5 is dwars op sleuf 2 geplaatst. Spoor 2.� (de kuil/beerput) is in sleuf 
5 spoor 5.�. Ze zijn als � spoor ingemeten. Daarnaast werd nog een spoor 
aangetroffen: een paalspoor die, gezien het formaat en de kleur, bij het 
�9e-20e-eeuwse erf lijkt te horen waartoe ook de beerput behoort. Naar het 
noorden toe werden geen sporen meer in sleuf 5 aangetroffen. De bodem 
leek daar iets minder verstoord, maar vertoonde nog wel enkele blauwe 
vlekken. Er zijn twee profielen gedocumenteerd.

Proefsleuf 6

De bodem in de proefsleuf naast het speelplaatsje bij de straat ‘Den 
Bogert’ is redelijk onverstoord. Net als bij andere sleuven zijn twee vlakken 
aangelegd: de bovenste in laag 5030 (vlak �) en vlak 2 op de bovenkant van 
een zandlaag. Het grondwater stond vrij hoog (te zien aan het naastliggende 
slootje), dus de vakken zijn gelijk na het documenteren en inmeten 
weer dichtgegooid. In vlak � is naast een aantal (onbewerkte) stenen een 
enkele scherf gevonden. Deze dateert waarschijnlijk uit de ijzertijd tot de 
vroege middeleeuwen. In geen van de twee vlakken zijn echter sporen 
waargenomen; de vlakken waren zeer schoon. Aan de oostkant van de put 
lag een grote recente verstoring met blauwe, stinkende grond. Deze is niet 
tot op vlak 2 verdiept, maar na het inmeten gelijk weer afgedekt. In de sleuf 
zijn twee profielen gedocumenteerd.

Proefsleuf 7

De laatste proefsleuf ligt aan de andere kant van de straat ‘Den Bogert’, 
parallel aan sleuf 6, naast een basisschool. Ook hier bleek weinig ruimte 
beschikbaar, mede door de aanwezigheid van enkele kabels en leidingen. De 
sleuf is daarom in drie kleine putjes onderverdeeld. Er zijn twee profielen 
gedocumenteerd. Aan de westkant deed de grond enigszins vervuild en 
blauwgekleurd aan. In totaal is de sleuf over een lengte van 2� m aangelegd. 
De bovenkant van de zandlaag zit hier op �,75 m onder maaiveld;  het 
grondwater kwam bij aanleg dan ook weer snel omhoog. De sleuf bleek bij 
uiteindelijk geen sporen of vondsten te bevatten.
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5 Vondsten

5.1 Archeozoologie     

I.M.M. van der Jagt

Inleiding 

Het IVO-p heeft een kleine hoeveelheid botmateriaal opgeleverd. Dit is met 
de hand verzameld, zeefmonsters zijn niet genomen. Het archeozoölogische 
materiaal is afkomstig uit put 5, spoor � (bijlage 2). Het betreft een beerput 
of afvalkuil die op zijn vroegst uit het eind van de �9e eeuw dateert. 

Materiaal en methode

In totaal zijn er �5 botten of kiezen gedetermineerd. Bij de determinatie 
van het botmateriaal is gebruik gemaakt van de referentiecollectie van de 
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. De determinatie is 
uitgevoerd volgens het ‘Laboratorium protocol van de ROB’�� Wanneer een 
element niet op soort gedetermineerd kon worden is hij ingedeeld in één 
van de diergroepen: groot zoogdier (rund, paard, edelhert), middelgroot 
zoogdier (schaap/geit, varken, hond en soms juveniele grote zoogdieren), 
klein zoogdier (kat, konijn, haas, kleine roofdieren, egel, mol, muis), 
zoogdier onbekend, vogel, vis of amfibie. 

De conservering van het materiaal is goed, passend bij de recente ouderdom 
van de vondstcontext. De botten waren veelal compleet en er was geen 
sprake van verwering van het oppervlak.
Voor de analyse van het materiaal zijn de maten genomen aan de hand 
van Von den Driesch �976. Vervolgens is de sekse bepaald met behulp 
van Howard �963 en de schofthoogte met behulp van Von de Driesch 
en Boessneck �973. De slijtagestadia van de gebitselementen uit de 
aangetroffen onderkaak zijn vastgesteld met behulp van Grant �982 en de 
leeftijd is vervolgens bepaald met behulp van Hambleton �999. 

Resultaten archeozoölogisch onderzoek

Al het aangetroffen botmateriaal dat op soort kon worden gedetermineerd, 
blijkt afkomstig van runderen (tabel 5.�). Op basis van de metapodia kan 
het minimum aantal individuen bepaald worden op drie, waaronder twee 
koeien en één stier. Het maximum aantal individuen op basis van de 
metapodia is acht omdat geen van de genomen maten echt met elkaar in 
overeenstemming lijkt te zijn. In dat geval gaat het om twee stieren en zes 
koeien waarvan er drie mogelijk ook een os kunnen zijn. De schofthoogte 
van de stieren is bijna �,20 m en voor de koeien/ossen ligt deze rond de 
�.36 m (tabel 5.2). Dit is opvallend omdat over het algemeen stieren groter 
zijn dan koeien. Aan de hand van de schofthoogte zou men dan ook 
kunnen concluderen dat het gaat om ossen en niet koeien. Voor de drie 
metacarpalen die als koe zijn geïnterpreteerd (subnr 3, 4 en 5), is dit op 
basis van de sekse bepaling echter niet waarschijnlijk. 

Bij alle aangetroffen metapodia was sprake van snijsporen aan het proximale 
uiteinde en/of op de diafyse. Deze sporen zijn waarschijnlijk veroorzaakt 
door het onthuiden van het dier. De huiden konden bewerkt worden tot leer. 

�5 Lauwerier, �99�.
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Naast delen uit het onderbeen zijn er ook delen uit de kop aangetroffen. 
Het gaat om een schedelkap met twee hoornpitten, een onderkaak en een 
bovenkaakkies waarvan niet duidelijk is of ze alle drie afkomstig zijn van 
één individu. Met behulp van de gebitselementen uit de onderkaak kan de 
slachtleeftijd van dit rund bepaald worden op �8 tot 30 maanden. Dit komt 
overeen met de ideale slachtleeftijd voor vleeskoeien. De leeftijd waarop 
runderen vandaag de dag namelijk worden geslacht is tussen de �8 en 30 
maanden.�� Ter vergelijking: voor vroegmiddeleeuwse runderen geldt dat de 
toename van vlees begon te verminderen rond de 24 maanden.�� 

Op de schedel zijn ook verschillende sporen aangetroffen. Naast haksporen 
achter de oogkassen bevond zich in de frontale een rond gaatje van ca 9 mm 
die doordrong tot in de hersenen. Waarschijnlijk heeft de slager de schedel 
met behulp van een metalen pen of kogeltje doorboord om het dier te doden 
alvorens het te kunnen slachten.

soort skeletelement aantal elementen

rund - Bos taurus metacarpus 5

 metatarsus �

 cranium �

 dentes superior �

 phalange � �

 phalange � �

 mandibula �

zoogdier, indet. niet determineerbaar 2

totaal  �5

   maten sekse bepaling schofhoogte (m)

subnr links/rechts element BP SD BD GL MB DB/L MB/L sekse stier koe os/sekse niet bepaald

� links metacarpus �8,2 ��,2 �5,� �9�  ��,9  stier �,22  �,�9

2 rechts metacarpus �0,9 ��,� �5,8 �90,5  ��,5 stier �,2 �,��

� links metacarpus ��,� ��,� �2,5 22�,5  28,2 koe  �,�� �,��

� rechts metacarpus ��,� ��,� �2,5 220,5  28,� koe  �,�2 �,��

5 rechts metacarpus �8,� ��,� �2,� 220,�  28,� koe  �,�2 �,��

� links metatarsus 5�,9 ��,9 �0,0 2�9 ��,� 2�,� ��,� koe/os  �,�2 �,��

� rechts metatarsus 59,� �0,� ��,9 250 ��,� 2�,8 �2,5 koe/os  �,�� �,��

8 rechts metatarsus �0,9 �2,8 ��,9 2�8 ��,� 25 ��,� koe/os  �,�� �,�5

Conclusie

Op basis van het archeozoölogische materiaal kan men concluderen dat de 
inhoud van de onderzochte kuil bestond uit slachtafval van runderen. Het 
gaat om vleesarme delen zoals de onderpoten en de schedel. Daarnaast 
zijn op de onderpoten tekenen van onthuiding aanwezig en wijst het 
schedelfragment erop dat de dieren gedood zijn doormiddel van het 
doorboren van de schedel. De slachtleeftijd van ten minste één van de 
runderen kon worden vast gesteld op �8 tot 30 maanden, wat overeen met 
de ideale slachtleeftijd voor vleeskoeien. Kortom: alle gegevens wijzen 
uit dat het hier om slagersafval gaat. Het complex is echter te klein om 
ook daadwerkelijk vast te stellen of het gaat om een slagersbedrijf gaat of 
iemand die af en toe één van zijn eigen koeien slachtte. 

��  Lauwerier �988.
��  Prummel �98�.

Tabel 5.1 
Faunalijst van het botmateriaal uit de beerput 
of afvalkuil in proefsleuf 2

Tabel 5.2 
De maten die genomen zijn van de runder-
metapodia met de daaruit afgeleide sekse en 
schofthoogte bepaling
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5.2 Aardewerk��     

T.A. Goossens

Inleiding

Het bestudeerde vondstmateriaal omvat in totaal 52 fragmenten aardewerk. 
Het meeste blijkt uit de late middeleeuwen te stammen: uit de �2e tot �3e 
eeuw (bijlagen 2 en 3). 

Conservering

De conservering van het materiaal is goed: de scherven zijn relatief groot en 
vertonen weinig sporen van verwering. 

Samenstelling en datering

Het laatmiddeleeuws aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit kogelpot-, 
Andenne- en Pingsdorfaardewerk. Verder zijn ook Elmpt-, Maaslands en 
grijs aardewerk met enkele scherven vertegenwoordigd. 
Het oudste materiaal omvat het kogelpot- en Maaslands materiaal. Niet 
nader te determineren kogelpotaardewerk kent doorgaans een ruime 
dateringsmarge van 800-�300. Het materiaal van Oijen blijkt echter 
duidelijk late kenmerken te vertonen zoals een hard, donkergrijs baksel. Het 
kogelpotaardewerk is daarmee in de �2e tot �3e eeuw te plaatsen. Ook de rest 
van het aardewerk past goed in deze periode. 
Slechts enkele scherven wijken af van dit beeld door een datering in 
de �2e eeuw: het gaat om materiaal uit het esdek en uit enkele vage, 
vermoedelijk natuurlijke, sporen (2 en ��) in proefsleuf � (zie figuur 4.3). 
Deze wijzen mogelijk op iets oudere elementen binnen de vindplaats. De 
oudere elementen bestaan hier uit Paffrath-aardewerk, kogelpotaardewerk, 
Pingsdorf-aardewerk (tuitpot met grove standring) en Andenne-aardewerk, 
waarvan een oor met driehoekige vorm (in doorsnede) die kenmerkend 
is voor de periode ��75-�225. Ook bij de aanleg van proefsleuf 3 is een 
wat oudere scherf gevonden: een fragment van Andenne-aardewerk met 
manchetrand uit ��30-��75. De scherf blijkt afkomstig uit een paalkuil 
(spoor 3) van een bootvormige huisplattegrond  in proefsleuf 3. In een 
andere paalkuil van deze plattegrond - spoor 2 van proefsleuf 4-  is ook een 
scherf uit deze periode (�2e eeuw) gevonden: het gaat hier om een scherf 
Pingsdorf-aardewerk met opvallend grove magering, gemaakt in de traditie 
van Brunssum-Schinveld.  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn tenslotte enkele scherven gevonden 
die duidelijk afwijken van het voornoemde aardewerkbeeld uit de late 
middeleeuwen. In het esdek van proefsleuf  6 is een relatief dikke (8 mm) 
handgevormde scherf gevonden die uit de pre- of protohistorie lijkt te 
stammen. Gezien de hardheid is een middeleeuwse datering echt ook niet 
uit te sluiten. Het aardewerk is aan de binnenzijde en in de kern reducerend 
gebakken; alleen de ruwe buitenzijde is oxiderend gebakken.  In proefsleuf 
2/5 is een kuil, mogelijk een beerput, uit de nieuwe tijd aangesneden 
(spoor �). In de vulling zijn mineraalwaterkruiken gevonden. Ze blijken niet 
gedraaid, maar in een mal gevormd. Deze techniek plaatst de kruiken in de 
periode van �880 tot heden.  

�8  Het aardewerk is gedetermineerd door drs. E. Bult, periode- en aardewerkspecialist voor de 
late middeleeuwen (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden).
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Conclusie

Het merendeel van het materiaal dateert uit de late middeleeuwen met 
een nadruk op de �2e-�3e eeuw.  Opvallend is dat de paalkuilen van de 
bootvormige plattegrond iets ouder materiaal bevat uit de �2e eeuw. 
Mogelijk kan er sprake zijn van een boothuis of erf uit de �2e eeuw dat 
gedurende een langere periode (�2e-�3e eeuw) in gebruik is geweest.
Slechts een klein deel dateert uit een late fase van de  nieuwe tijd. Het blijkt 
om de inhoud van een kuil of beerput te gaan. Uit het aardwerk blijkt dat de 
beerput na �880 dicht is geraakt en opgevuld met afval.

5.3 Metaal 

Het enige stukje metaal aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek in 
Oijen is een klein bronzen object. Het object, een vlakvondst uit proefsleuf 
4, betreft vermoedelijk een pendant van een harnas of paardentuig (bijlage 
2). Het bestaat uit een vierkant versierd plaatje met een spelt eraan en 
aan het uiteinde een pinnetje (figuur 5.�). Op dit pendant staat een wapen 
afgebeeld. Het vierkante plaatje vertoont aan twee zijden een kruis, dat 
oorspronkelijk mogelijk met emaille was ingelegd; de opvulling blijkt 
nu helaas grotendeels vergaan. Aan de voorkant is naast het grote kruis 
in de hoeken vier sterren of kruizen aangebracht. Middels een dergelijk 
pendant kan men zien aan wie een paard of harnas toebehoorde. De wapens 
verwijzen normaliter naar de edelman die de eigenaar ervan was, of diens 
personeel (schildknapen, soldaten etc.). Datering van dergelijke insignes 
is begin �3e eeuw tot ergens het midden van de �4e eeuw. De insignes 
komen in Engeland veelvuldig voor, maar worden in Nederland met name 
gevonden in Brabant.�� Het is wel een uitzonderlijke vondst met een 
adellijke achtergrond.
Hoewel de vondst een vlakvondst betreft, kan een relatie met de 
aangetroffen structuur niet uitgesloten worden hetgeen de structuur 
eveneens in een wat bijzonderder daglicht zet.

�9  Mond. med. drs. E. Bult.

Figuur 5.1 
Bronzen beslag uit proefsleuf �.
Vóór restauratie (boven).
Na restauratie (onder).
Schaal 2:�
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6 Synthese, waardering, conclusie en aanbevelingen

6.1 Synthese

Het Inventariserend Veldonderzoek te Oijen-Dorpskern is in het voorjaar 
(week �8) uitgevoerd. Het PvE�0 ging in eerste instantie uit van acht 
proefsleuven die verdeeld over het plangebied moesten worden aangelegd. 
Een deel van het plangebied bleek niet toegankelijk te zijn voor het 
onderzoek. Daardoor konden drie proefsleuven niet aangelegd worden. 
Daarnaast was in het zuidwesten van het plangebied sprake van een bodem-
verontreiniging waardoor dit deel van het plangebied niet geheel verkend 
kon worden. Een groot deel van het plangebied was wel toegankelijk voor 
het IVO-p. Proefsleuven � t/m 5 in het westen hebben enkele sporen 
opgeleverd. Deze bevinden zich op sporenvlak � dat is aangelegd op de 
bovenkant van een kleilaag op een diepte van gemiddeld �,2 -�,4 m onder 
maaiveld. Het betreffen hier sporen (put 3 en 4) die onderdeel vormen van 
een laat middeleeuwse bootvormige structuur (�2e-�3e eeuw) en de nieuwe 
tijd. De structuur is vermoedelijk minimaal �3 m lang en 5,5 m breed. 
Gezien de dubbele staanders is structuur � op dezelfde plaats een keer 
herbouwd of hersteld. Door recente verstoringen maar vermoedelijk ook de 
erosieve werking van de Maas lijkt het bovenste deel van de sporen in de 
bouwvoor te zijn opgenomen. Wellicht dat de sporen die in het westelijke 
gedeelte van sleuf � gevonden zijn, gerelateerd zijn aan de laatmiddeleeuwse 
bewoningssporen uit sleuf 3 en 4. Helaas bevinden de aangetroffen sporen 
zich te midden van vele (sub)recente verstoringen, die het moeilijk maken 
een coherent beeld van de vindplaats te vormen. Hetzelfde geldt voor de 
“natuurlijke” verstoringen waarin vondsten zijn aangetroffen. Het gegeven 
dat “onthoofding” van de sporen heeft plaatsgevonden lijkt de interpretatie 
van deze sporen te bemoeilijken.

De laatmiddeleeuwse sporen van structuur � in sleuf 3 en 4 passen goed 
in de context van de vondstmeldingen uit de directe omgeving van het 
plangebied. Het is zeer goed denkbaar dat deze meldingen tezamen de 
laatmiddeleeuwse dorpskern van Oijen vormen. Uit de meldingen blijkt 
eveneens dat de aangetroffen sporen bijzonder zijn. Nog niet eerder is in de 
omgeving van Oijen en daarbuiten een bootvormige structuur aangetroffen. 
De pendant die bij vlakaanleg is gevonden wijst mogelijk op een adellijk 
element binnen het plangebied. Een relatie met het Kasteel van Oyen, even 
ten oosten van Oijen, lijkt voor de hand te liggen maar dient vooralsnog 
als een voorzichtige gedachte geopperd te worden. Eventueel aanvullend 
historisch (archief)onderzoek zou mogelijk meer duidelijk kunnen 
verschaffen.

Het IVO-p heeft direct ten oosten van de laatmiddeleeuwse 
bewoningssporen ook een erf uit de nieuwe tijd (D) aangesneden, getuige 
de vondst van een beerput of afvalkuil met runderbotten en mineraalwater-
kuiken. Aangezien het spoor (en daarmee het erf) uit de periode na �880 
dateert, zijn deze resten conform de richtlijnen van de Provincie Noord-
Brabant niet als belangwekkende archeologische waarden te beschouwen.�� 
De noordkant van sleuf 5 en de oostkant van sleuf � zijn vrijwel leeg. 

20  Jansen 2009.
2�  Minimumeisen Provincie Noord-Brabant t.b.v. de rapportage van archeologisch vooronder-

zoek in de vorm van proefsleuven (200�).
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Proefsleuven 6 en 7 in het zuidoosten van het plangebied hebben evenmin 
sporen of vondsten opgeleverd. 

De vele recente verstoringen en de diepe ligging van de sporen ten opzichte 
van het grondwaterniveau maken onderzoek op het perceel vrij moeilijk. 
Het zal door betonnen funderingen niet mogelijk zijn om een vlakdekkende 
opgraving op het terrein uit te voeren. De context van structuur � en 
mogelijke andere structuren is dientengevolge moeilijk te onderzoeken. 

Sleuven 4, 5 en 6 (uit het PvE) in de noordoosthoek zijn in het onderhavige 
onderzoek niet gegraven, omdat de desbetreffende percelen niet 
toegankelijk bleken voor de graafmachine. Deze locatie, een voormalig 
kloosterterrein, verdient in de toekomst alsnog alle aandacht. Hier dient nog 
een verkennend en waarderend onderzoek plaats te vinden.

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Hoe is de archeologisch relevante geologische, geomorfologische en 

bodemkundige opbouw van de ondergrond in het onderzoeksgebied? Sluit dit 

aan op de resultaten van het bureauonderzoek?

 Het plangebied ligt op de zuidelijke rand van de oeverwal behorende tot 
de meest recente stroomgordel van de Maas. Het profiel bestaat vrijwel 
volledig uit oeverwalsedimenten (siltige en zandige klei, figuur 4.� en 
4.2). Dit zijn de sedimenten die hier door de Maas voorafgaand aan de 
bedijking zijn afgezet, maar die wel tot de jongste (huidige) stroomgordel 
van de Maas behoren.

Figuur 6.1 
Overzicht verstoring plangebied
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2. Zijn er archeologische vindplaatsen in het gebied aanwezig?

 Ja, in het westelijke gedeelte van het plangebied bevindt zich een laat-
middeleeuwse vindplaats alsmede iets oostelijker een (deel van een) erf 
uit de nieuwe tijd.

3. Wat is de aard, datering, omvang en fysieke kwaliteit (gaafheid, conservering) 

van de (eventuele) vindplaats(en) in het plangebied?

 Proefsleuven � t/m 5 in het westen hebben enkele sporen opgeleverd. 
Dezen bevinden zich op sporenvlak � dat is aangelegd op de bovenkant 
van een kleilaag op een diepte van gemiddeld �,2 -�,4 m onder maaiveld. 
Het betreffen hier sporen (put 3 en 4) die onderdeel vormen van een 
laat middeleeuwse bootvormige structuur (�2e-�3e eeuw) en de nieuwe 
tijd. De structuur is vermoedelijk minimaal �3 m lang en 5,5 m breed. 
Gezien de dubbele staanders is structuur � op dezelfde plaats een keer 
herbouwd of hersteld. Door recente verstoringen maar vermoedelijk ook 
de erosieve werking van de Maas lijkt het bovenste deel van de sporen 
in de bouwvoor te zijn opgenomen. Wellicht dat de sporen die in het 
westelijke gedeelte van sleuf � gevonden zijn, gerelateerd zijn aan de laat-
middeleeuwse bewoningssporen uit sleuf 3 en 4 (zie ook figuur 6.�).

 Direct ten oosten van de laatmiddeleeuwse bewoningssporen is ook 
een erf uit de nieuwe tijd (D) aangesneden, getuige de vondst van een 
beerput of afvalkuil met runderbotten en mineraalwaterkuiken.

4. Wat is het niveau van een eventuele vondstla(a)g(en)?

 Er zijn geen vondstlagen aangetroffen
5. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en het landschap?

 De vindplaatsen zijn gelegen op een oeverwal. Deze vormen in het 
Holocene landschap de hogere delen. Het plangebied wordt op oude 
topografische kaarten (Top. Mil. Kaart en Kadastrale minuut) ook wel “de 
Heuvel” genoemd.

6.3 Waardering 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van 
richtlijnen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.�. Daarbij wordt aan de hand van verschillende parameters een 
waardeoordeel gegeven of vindplaatsen behoudenswaardig zijn. In de eerste 
plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op 
basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een score van � tot 3 
per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden (tabel 6.�). 
De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in 
principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien 
de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes 
punten) scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), 
wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of 
het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een 
van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 
ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er 
voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 
desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.
Op basis van deze criteria zal er een aanbeveling gedaan worden over 
plangebied Oijen-Dorpskern.��

22  Aangezien de Provincie Noord-Brabant resten uit de periode na �800 niet als belangrijke 
archeologische waarden beschouwt, zijn de resten van het erf uit �880-20e eeuw niet in de 
waardering opgenomen.
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Waarden Criteria Score

  Hoog (3) Matig (2) Laag (1)

Beleving Schoonheid nvt

 Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid �

 Conservering �

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid �

 Informatiewaarde 2

 Ensemblewaarde �

 Representativiteit nvt

Beleving

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

Fysieke kwaliteit

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van sporen 
en vondsten, de ruimtelijke gaafheid en de stratigrafie. De gaafheid en 
conservering krijgen een lage score: de sporen die zijn aangetroffen 
bevinden zicht tussen vele verstoringen in en onder grondwaterniveau, 
waardoor de omstandigheden slecht zijn. Bovendien mist waarschijnlijk 
het bovenste deel van de sporen, deze zijn opgenomen in de bouwvoor. Het 
vondstmateriaal is gering en verspreid aangetroffen; de meeste zijn niet te 
koppelen aan een antropogene, archeologische sporencontext of vondstlaag. 

Inhoudelijke kwaliteit

Gezien de lage score op de fysieke kwaliteit wordt ook de inhoudelijke 
kwaliteit gemeten. De inhoudelijke kwaliteit scoort matig tot hoog. De 
sporen van een laat �2e-tot begin �3e-eeuwse boerderij zijn inhoudelijk 
gezien een belangrijke toevoeging aan de kennis van die periode in de 
omgeving van Oijen. Het blijft echter de vraag in hoeverre een compleet 
erf opgegraven kan worden naast het gegeven dat de sporen deels zijn 
onthoofd. Aanvullend onderzoek van een (incomplete) plattegrond zal 
waarschijnlijk geen nieuwe informatie opleveren dan nu al voorhanden is. 

Tabel 6.1 
Waarderingstabel proefsleuvenonderzoek

Figuur 6.2 
Gesteldheid proefsleuf � in plangebied
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De zeldzaamheid scoort dan ook hoger dan de informatiewaarde. 
De ensemblewaarde is hoog. Er zijn meerdere vindplaatsen uit deze 
periode aangetroffen in en rondom Oijen in relatie waartoe deze vindplaats 
onderzocht kan worden. Deze laatmiddeleeuwse nederzetting vormt 
daarmee een belangrijk punt in de bewoningsgeschiedenis van Oijen en de 
Maaskant in zijn geheel. Aangezien nog geen relatie gelegd kan worden met 
andere laatmiddeleeuwse monumenten zoals Kasteel Oyen, kunnen er nog 
geen uitspraken worden gedaan over de representativiteit.

We kunnen concluderen dat de vindplaats van Oijen - Dorpskern op fysieke 
gronden laag scoort en op inhoudelijke gronden matig tot hoog scoort. 

6.4 Conclusie en aanbevelingen

Het verkennend en waarderend archeologisch onderzoek te Oijen - 
Dorpskern heeft voor het onderzochte deel van het plangebied enkele 
sporen en vondsten uit de late middeleeuwen (B) en de nieuwe tijd (D) 
opgeleverd. Ze bevinden zich in het westen van het plangebied (figuur 6.�). 
Het onderzoek heeft bovendien aangetoond dat het centrale deel (westelijke 
helft van proefsleuf 2) tot minimaal 2 m diepte is verstoord en opgevuld met 
recent (grof) afval en puin. Sporen van archeologische waarde ontbreken 
in de ‘schone’ delen van het plangebied. Dit laatste geldt ook voor de 
zuidoosthoek van het plangebied.

De aangetroffen archeologische resten in het westen blijken van hoge 
archeologische waarde maar zijn slecht geconserveerd. Op basis van de 
in tabel 6.� genoemde parameters lijken behoudsmaatregelen of een 
archeologisch vervolgonderzoek voor het onderzochte westelijk deel van het 
plangebied niet zondermeer noodzakelijk. In de gebieden rondom sleuven 
� (oostelijk deel, groen op figuur 6.�), 6 en 7 is geen vervolgonderzoek 
noodzakelijk.

Gezien de verwachtte verspreiding van de laatmiddeleeuwse sporen en 
afgezet tegen de mate van verstoring lijkt het ons een weloverwogen keuze 
om verdere bodemverstorende activiteiten archeologisch te laten begeleiden 
volgens het KNA protocol Archeologische Begeleiding (AB).

Tenslotte dient benadrukt te worden dat de noordoosthoek van het 
plangebied in het voorjaar van 2009 nog niet toegankelijk was voor 
een proefsleuvenonderzoek. Aangezien het hier om een voormalig 
kloosterterrein gaat, dient hier in de nabije toekomt nog een verkennend en 
waarderend onderzoek plaats te vinden.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering structuur opmerking

� � � PK nee    brgr Zk �-2

� � 2 PK nee    gr-dgr Zk �-2

� � � KL nee    brgr-dgr Kz�

� � � PK nee    brgr-dgr Zk�

� � 5 PK nee    brgr Zk

� � � KL nee    dgrzw Zk� H�-2 + HK+BKS

� � � KL nee    brgr ZK

� � 8 KL nee    dgrzw-dbr, als spoor �

� � 9 NV ja �2   dgrzw Kz2 + schelpen, als spoor �. 

� � �0 GR nee    dgr Zk�

� � �� GR nee    dgr Zk�

� � �2 GR nee    dgr Zk2

� � �� PK nee    dgr Zk2

� � �� KL nee    dgr Zk2

� � �5 NV ja 0   dbrgr Zk�, wortelgang

� � �� KL nee    dgr Zk2

� � 999 KL nee    recente kuil/verstoring

� � 50�0 LG nee    grbr/brgr Zk�-2

� 9� 5000 LG nee    bouwvoor

� 9� 5005 LG nee    bouwvoor

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5020 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     

2 � � KL nee �0 NT  beerput of afvalkuil

2 � 50�0 LG nee     

2 9� 5000 LG nee    bouwvoor

2 9� 5005 LG nee    bouwvoor

2 9� 50�0 LG nee     

2 9� 5020 LG nee     

2 9� 50�0 LG nee     

� � � PK ja 20 ME � dgr Zk2 + kleibrokken

� � 2 PK ja 2� ME � als spoor �

� � � PK nee  ME � als spoor �

� � � PK nee  ME � dgr Zk2 +HK

� � 5 PK nee  ME � als spoor �

� � � PK nee  ME � als spoor �

� � � PK nee  ME � als spoor �

� � 8 PK nee  ME � als spoor �

� � 9 PK nee   � als spoor �

� � 50�0 LG nee     

� 9� 5000 LG nee    bouwvoor

� 9� 5005 LG nee    bouwvoor

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5020 LG nee     

� 9� 5025 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     

� � � PK nee  ME � als spoor 2

� � 2 PK nee  ME � dgr Zk� + kleibrokjes

� � � PK nee  ME � als spoor 2

� � 50�0 LG nee     

� 9� 5000 LG nee    bouwvoor

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5020 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     
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5 � � KL nee �0 NT  beerput of afvalkuil

5 � 2 PK nee     

5 � 50�0 LG nee     

5 9� 5000 LG nee    bouwvoor

5 9� 50�0 LG nee     

5 9� 5020 LG nee     

5 9� 50�0 LG nee     

� � 50�0 LG nee     

� 2 50�0 LG nee     

� 9� 5000 LG nee    bouwvoor

� 9� 5005 LG nee    bouwvoor

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5020 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5050 LG nee     

� � 50�0 LG nee     

� 2 50�0 LG nee     

� 9� 5000 LG nee    bouwvoor

� 9� 5005 LG nee    bouwvoor

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 50�0 LG nee     

� 9� 5050 LG nee     
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie aantal Gewicht (gr)

� � �  2 � AME � 9

� � �  2 � SXX � �8

2 � � 2 50�0  BOT � �00

2 � � 2 50�0  AME 2 �2

� � �  � � AME � ��

� � �    MBR � 5

5 � � � 50�0  AME � �9

� � �  � � AME � 9�

� � � 5 50�0  AME 2 �5

8 � �  � � AME � ��

9 � 9�  50�0  SXX � ��

�0 � �  �� � AME 2 ��0

�� � �  8 � AME � ��

�� � �  2 � AME � �2

�� � �  � � AME 2 �0

�� � �  � � SXX � �

�5 � � �02 50�0  AME � ��

�� � �  � � AME � �8

�� � �  5 � ANT � �

�8 � �  9 � AME � 2

�9 � � � 50�0  AME 5 ��

20 � �  2 � AME 5 ��

20 � �  2 � MPB � 9

2� � � 2 50�0  AME 2 92

2� � � 2 50�0  BOT � �

2� � � 2 50�0  ANT � ���

22 5 �  � � ANT 2 5�8

22 5 �  � � BOT �5 ����

2� 5 �  2 � AME � �

2� 5 �  2 � ANT 5 805

2� � �  � � VKL � 5

25 5 �  � � BOT � ���

25 5 �  � � ANT � 5��

2� � 9�  50�0  AME � �2

2� � 2 2 50�0  SXX � �0�

2� � 2 2 50�0  BOT � �

28 � � � 50�0  APH � �5

29 � � � 50�0  SVU � 2�


