
    1

Archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek aan 

de Willandstraat te Berghem

P. van de Geer



Colofon
 
Archol rapport nummer: 141
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Willandstraat te 
Berghem

Uitvoering:    drs. M. Pruijsen (veldwerkleider)
      dhr. P. van de Geer, MA

Auteur:     dhr. P. van de Geer, MA

Beeldmateriaal:    mevr. S. Shek     

Projectleiding/Autorisatie:  drs. A. Tol

Redactie:    drs. A. Tol

Opmaak:    dhr. A. Allen

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2011
Postbus 9515
2300 RA Leiden
info@archol.nl
Tel. 071 527 33 13



    3

Inhoudsopgave 

1  Inleiding 5
 1.1 Aanleiding en doelstelling 5
 1.2 Onderzoeksgebied 5
 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 6

2  Landschappelijk en archeologisch kader 8
 2.1 Landschap 8
 2.2 Archeologie en historische context 10
 2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting 12

3  Vraagstellingen en methodiek 14
 3.1 Doel- en vraagstellingen 14
 3.2 Methodiek 14

4  Resultaten 15
 4.1 Algemene bodemkenmerken  15
 4.2 Stratigrafie 15
 4.3 Conclusie 16

5  Synthese en aanbevelingen 17
 5.1 Synthese 17
 5.2 Aanbevelingen 18

Literatuur 19
Lijst van figuren 19
Lijst van tabellen 19
Bijlage 1 Boorstaten 21



4 Berghem Willandstraat



Berghem Willandstraat    5

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van de Gemeente Oss heeft Archol in januari 2011 een 
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
de ontwikkeling van een perceel aan de Willandstraat te Berghem (fig. 1.1). 
Aanleiding van het onderzoek is de geplande constructie van een gebouw 
ten behoeve van de scouting in het westen van het plangebied waarvoor 
een onderzoeksplicht geldt. De ontwikkeling van het gebied zou kunnen 
leiden tot aantasting van de mogelijk aanwezige archeologische waarden. 
Vanwege de hoge archeologische verwachting en de verstoring van meer 
dan 100 m2 is door het bevoegd gezag om een verkennend archeologisch 
onderzoek verzocht. Doel van het bureauonderzoek is een specifiek ver-
wachtingsmodel op te stellen over bekende en verwachte archeologische 
waarden. Doel van het booronderzoek is om inzicht te krijgen in de gaafheid 
van het verwachtte bodemprofiel en op basis daarvan vast te stellen of in het 
plangebied nog intacte archeologische waarden te verwachten zijn. 

1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied ligt tussen de bebouwde kom van Berghem, gemeente Oss, 
en het inmiddels grotendeels ontwikkelde plangebied “De Piekenhoef”. 
Het gaat om een perceel aan de Willandstraat, kadastraal bekend onder 
gemeente Berghem, sectie B nummers 4806 en 5089 (fig. 1.2). Het 
oostelijk deel van het plangebied is momenteel ingericht als groengebied. 
Het bestaat voornamelijk uit grasland met langs één zijde enkele bomen. 
Het westelijk deel van plangebied (daar waar bebouwing is gepland) 
is momenteel in gebruik als zogenaamde paardenbak of manegebak. 
Dergelijke constructies veroorzaken doorgaans vrij diepe bodemingrepen.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(Wamz) van kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het 
archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord, kan door de overheid verplicht worden een rapport 
te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 
onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft 
tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen 
voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek 
en het Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-
daardrapportages. Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting 
van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 
over het plangebied. Binnen het IVO ziet deze aanpak er als volgt uit. De 
verkennende fase richt zich op het begrenzen van kansrijke en kansarme 
zones. In de karterende fase wordt in de kansrijke zones gezocht naar 
concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: grondsporen en 
artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende fase is 
bedoeld van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en 
fysieke kwaliteit vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is 
van een “behoudenswaardige” vindplaats.  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken 
overheid een besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige 
vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als geen archeologische waarden 
zijn aangetroffen of te verwachten kan het besluit inhouden dat het 
archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd 
worden door de planontwikkeling, dan kan de initiatiefnemer verplicht 

Fig. 1.2
Huidige situatie en grens plangebied 
bron: Google maps 2011
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worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 
behouden), of tot een archeologische opgraving.

Het hier gepresenteerde onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek. Het veldonderzoek bestond uit een 
verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 
3.2). Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door drs. R. Jansen, 
gemeentelijk archeoloog Oss.

Soort onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Projectnaam: Berghem Willandstraat (Ponyclub)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol bv)

Archol projectcode: BWI 1289
Periode van uitvoering 
veldwerk: 21 januari 2011
Periode van uitvoering 
uitwerking: 31 januari 2011 – 4 februari 2011

Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Berghem
Toponiem: Willandstraat 
Coördinaten gebied: 167520 / 419723 (RD)
Kaartblad: 45E

Opdrachtgever: Gemeente Oss, I.W.M. Sanders, MSc
Bevoegd gezag: Gemeente Oss, drs. R. Jansen

Geomorfologie: Dekzandrug (3L5) nabij terrasvlakte met 
overstromingsmateriaal (2M18a)

Bodem: Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm 
en zwak lemig fijn zand (zEZ21), 
grondwatertrap VII

Archis-onderzoeksmeldingsnr. 44674

Plaats van documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap
Het plangebied aan de Willandstraat is gelegen in het Maasland, in het 
noordoosten van Noord-Brabant. Dit gebied wordt gekenmerkt door 
twee landschapstypen: het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de 
Maaskant) en het daaraan grenzende dekzandgebied (de Heikant).

Geologie en geomorfologie1

Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd (120.000 - 10.000 voor Chr.), zette 
de Maas grof, grindrijk zand af. Onder invloed van het smeltwater werden 
grote hoeveelheden sediment door de rivier verplaatst. Rivierbeddingen 
raakten hierdoor snel opgevuld waardoor een vlechtend rivierensysteem 
ontstond, met verschillende, tijdelijke stroomgeulen met een hoge 
piekafvoer. Gedurende droge perioden in het laat-Weichselien ontstonden 
door opwaaiing van fijner zand rivierduinen tussen de vele rivierbeddingen, 
de zogenoemde donken. De rivierbeddingen uit het Weichselien worden 
tegenwoordig bedekt door dikke pakketten veen en klei, alleen de toppen 
van sommige donken steken daar nog bovenuit. Ze zijn in het landschap 
soms zichtbaar als (geringe) verhogingen. De opwaartse tektoniek 
van de Peelhorst zorgde ervoor dat de Maas langzaam in noordelijke 
richting afgleed naar zijn huidige bedding. Direct ten zuiden van de 
huidige Maas werden in deze periode over grote oppervlakken eolische 
afzettingen afgezet. Dit zijn de zogenoemde dekzanden die kenmerkend 
zijn voor het gehele Maas-Demer-Schelde gebied. In dikte variërend van 
enkele decimeters tot enkele meters dekken zij de fluviatiele, pleistocene 
afzettingen af. Deze laat-pleistocene afzettingen liggen tegenwoordig op veel 
plaatsen nog aan of direct onder het oppervlak. Deze zandgronden vormen 
de noordelijke uitloper van een uitgestrekt dekzandgebied tussen de rivieren 
de Maas, de Demer en de Schelde. Berghem ligt ook op een uitloper van dit 
dekzandgebied.2

Een laatste belangrijke ‘afzetting’ in het gebied heeft een antropogeen 
karakter. Vanaf de late Middeleeuwen worden de leemarme zandgronden 
jaarlijks vruchtbaar gemaakt door de inhoud van de potstal, bestaande uit 
een mengsel van stalmest, huisafval en bosstrooisel of heideplaggen, over 
de akkers uit te spreiden. Het resultaat van een eeuwenlange (plaggen)
bemesting en beploeging van akkergronden, sommige akkers waren meer 
dan duizend jaar in cultuur, is een kunstmatige ophoging: een esdek.3 Deze 
zogenoemde ‘esdekken’ kunnen pakketten vormen van enkele decimeters 
tot ruim een meter dik. Grote delen van de zandgronden in de Heikant zijn 
afgedekt met een dergelijk antropogeen pakket.

Het plangebied aan de Willandstraat ligt aan de rand van een uitgestrekte 
terrasvlakte gevormd door de Maas, die bedekt is met genoemde dekzanden 
(kaarteenheid 3L5 op de geomorfologische kaart, zie ook fig. 2.1). Het 
zand is kalkloos en fijnkorrelig, leemarm en behoort tot het Laagpakket 
van Wierden dat onderdeel van de Formatie van Boxtel (voorheen Twente 

1  Deze paragraaf is grotendeels overgenomen en geactualiseerd uit Van Hoof & Jansen 2006
2  Naar Van der Graaf e.a. 1991; Verbraeck 1984; Berendsen 2005.
3  Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave 1976.
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Formatie).4 Geomorfologisch gezien ligt het gebied tegen de noordelijke 
rand van de Peelhorst, een als gevolg van tektonische bewegingen hoog 
gelegen gebied waar een relatief dunne laag dekzand is afgezet op 
pleistocene afzettingen van rivierterrassen (Formatie van Beegden, voorheen 
de Veghel-formatie).5 Het is dus een overgangsgebied tussen de nattere 
zones langs de Maas in het noorden en de hoge en droge zandgronden van 
de dekzandruggen en de Peelhorst naar het zuiden. In noordelijke richting 
daalt het landschap, richting het rivierengebied tot aan 5 m + NAP, naar 
het zuiden toe stijgt het langzaam, richting de Peelhorst tot een maximale 
hoogte van 40 m + NAP in zuidoost-Brabant. 

Pedologie en pedogenese
In het dekzand heeft zich een podzolbodem ontwikkeld, een bodemtype 
kenmerkend voor arme gronden. Daarop is door beakkering en het daarmee 
verbonden aanreiken van de grond met plaggen, stalmest, gemaaide heide 
en bijvoorbeeld bosstrooisel een esdek ontstaan.6 Op deze manier is het 
huidige bodemtype ontstaan zoals aangegeven op de bodemkaart: een hoge 
zwarte enkeerdgrond (kaarteenheid zEZ21, grondwatertrap VII, fig. 2.2). 
Deze bodemtypen liggen meestal als relatief hoge langgerekte ruggen in 
het landschap in de nabijheid van oude bewoningskernen.7 Dit bodemtype, 
in combinatie met een lage grondwatertrap (GWT VI+VII) heeft doorgaans 
een hoge archeologische verwachting. In uitzonderlijke gevallen is de oude 
podzolbodem nog intact, maar doorgaan is deze afgetopt bij de ontginning 
van het gebied, voor de aanleg van het esdek. De oude bodem, tevens het 
oude loopoppervlak, is dan opgenomen in het huidige esdek. Een vondstlaag 
is dan ook niet meer te verwachten. Wel zijn archeologische grondsporen 
doorgaans goed bewaard gebleven doordat zij afgedekt en beschermd zijn 
door de minimaal 50 cm dikke antropogene laag. 

4  Berendsen 2005
5  Berendsen 2005
6  Spek 2004
7  Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave 1976, 

p. 102.
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2.2 Archeologie en historische context8

Regionale context
Het Maasland, het gebied ten zuiden van de Maas in het noordoosten van 
Brabant, herbergt een dynamisch landschap, bestaande uit oeverwallen 
en stroomruggen, komgebieden, zandopduikingen en een uitgestrekt 
dekzandplateau. Een landschap dat bij uitstek geschikt is voor prehistorische 
bewoning. De oudste bewoningssporen in het gebied dateren van circa 3000 
voor Chr. Deze bewoning uit het Neolithicum (late steentijd) concentreert 
zich op de hogere zandkoppen in het oosten en op de oeverwallen op de 
rand van de hoge zandgronden. Ook gedurende de bronstijd is het gebied 
in gebruik. De eerste huisplattegronden dateren uit deze periode. Uit 
de IJzertijd zijn meer vindplaatsen bekend en er zijn dan ook tientallen 
huisplattegronden bekend. Vanaf dat moment lijkt sprake te zijn van 
continue bewoning van het gebied en veel vindplaatsen uit de IJzertijd zijn 
ook in de Romeinse Tijd bewoond. Aan het eind van de 3e eeuw lijkt de 
bewoning op de zandgronden enkele eeuwen te verdwijnen terwijl deze 
zich in de Maaskant op beperkte schaal voort zet tot in de Vroege en Volle 
Middeleeuwen.

Archeologie in en om het plangebied
Volgens de IKAW ligt het plangebied in een zone met een hoge 
archeologische verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de 
aanwezigheid van hoge enkeerdgronden in combinatie met grondwatertrap 
VII. In het plangebied zelf zijn geen archeologische waarnemingen bekend. 
De voormalige gemeente Berghem kent echter een aantal oppervlakte-
vindplaatsen. Daarnaast hebben er in het laatste decennium ook enkele 
grootschalige opgravingen en verkenningen plaatsgevonden (zie tabel 2.1 en 
fig. 2.3). 

8   Naar Van Hoof & Jansen 2006, 12-19 (samengevat, geactualiseerd en aangevuld)
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Rond de kerk en de sporthal zijn een urn en een Romeins kruikje 
aangetroffen.9 Deze zouden wellicht kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
één of meerdere grafvelden. Aan de Zevenbergseweg werd in een tuin een 
van buiten geglazuurde pot met gele ringeloorband gevonden afkomstig 
uit de Nieuwe Tijd (1500-1850 na Chr.).10 Daarnaast is er nog de vondst 
bekend van enkele losse scherven van handgevormd aardewerk uit de 
ijzertijd (800-12 voor Chr.).11 De precieze vondstomstandigheden daarvan 
zijn echter onduidelijk. In het oosten is behalve een melding van aardewerk 
uit de Volle Middeleeuwen, gerelateerd aan één van de oude kernen van 
Berghem, de locatie Waatselaar interessant. Bij zandwinning in het terrein 
is door verschillende lokale archeologen uit Oss een grote hoeveelheid 
materiaal gevonden dat in ieder geval de periode Midden-Neolithicum 
(Vlaardingencultuur) tot de Romeinse Tijd omvat. Daarnaast is ook een 
enkele scherf uit de volle Middeleeuwen aangetroffen.12 Verder wordt uit 
Berghem een 6e-eeuwse gouden munt, een solidus, vermeld.13 

9   Correspondentiearchief ROB map Berghem; Kroniek 1992, 33; Archis-waarnemingen 35847 
en 38241.

10   Archis-waarneming 14630
11   Archis-waarneming 43683
12   Verwers & Beex 1978, 5-7; Verwers 1981, errata; 1988, 24-25. Vondsten o.a. gedaan door G. 

Smits en W. de Poot, beiden uit Oss.
13   Archis-waarneming 39246

Waarnemingsnr Toponiem Datering Vondsten

14630 Zevenbergseweg Nieuwe Tijd Aardewerk

35847 - Prehistorie Urn met crematieresten

38241 Spaanderstraatsche Akkers Midden-Romeinse Tijd Aardewerk

39246 - Vroege Middeleeuwen Munt

43683 - Ijzertijd Aardewerk

411094 Piekenhoef Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd Landweer

411160 ‘t Reut Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd Nederzetting, Aardewerk

411258 ‘t Reut Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd Nederzetting, Aardewerk

421417 ‘t Reut Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd Nederzetting, Bot

Tabel 2.1 
Archis meldingen
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Meer recentelijk heeft Archol enkele verkenningen en een opgraving 
uitgevoerd in het gebied ten westen van de kern van Berghem in een gebied 
dat bekend staat onder het toponiem ’t Reut.14 Daarbij zijn percelerings-
systemen gevonden uit de 14e eeuw die samenhangen met de ontginning 
van nieuwe akkerarrealen. Tevens is een erf met huisplattegrond gevonden 
uit dezelfde periode die met deze ontginning geassocieerd kan worden. De 
huidige percelering volgt nog steeds dezelfde lijnen als in de 14e eeuw en 
de huidige loop van de Reutstraat kan mogelijk ook op deze periode worden 
teruggevoerd.15 

Belangrijker nog voor de het plangebied is het archeologisch onderzoek dat 
tussen 2003 en 2005 door Archol is uitgevoerd op de locatie Piekenhoef, 
direct ten zuiden van de Willandstraat. Hierbij zijn over een lengte van 
bijna 1300 meter de restanten van een landweer uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd blootgelegd. Deze landweer heeft waarschijnlijk een 
meervoud van functies gehad. Zo kan er gedacht worden aan dorps- 
en landverdediging als ook aan het weren van vee. Behalve de talrijke 
grondsporen van de landweer heeft dit onderzoek echter geen vondsten 
opgeleverd.16

Historische kaarten
Het plangebied lijkt in historische tijden niet bebouwd te zijn geweest. Op 
de kadastrale kaart (minuutplan) van 1811-1832 is het gebied in gebruik als 
weiland of akkerland. Ook op de diverse Topografische Militaire Kaarten 
(kaart 570) vanaf 1868, waarop het gebied bekend staat als “Het Weiland”, is 
ter hoogte van het plangebied geen bebouwing afgebeeld.

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op grond van de inventarisatie van geologisch, pedologisch en archeologisch 
gegevens geld voor het plangebied de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting:
Het plangebied ligt op een dekzandrug bedekt met een hoge enkeerdgrond 
met grondwatertrap VII. Op basis hiervan heeft het gebied volgens de 
IKAW, een hoge archeologische verwachting. Op basis van de bekende 
archeologische waarnemingen in de omgeving kunnen met name 
vindplaatsen verwacht worden daterend tussen het mesolithicum en de Late 
Middeleeuwen. 

Archeologische vindplaatsen kunnen verwacht worden in de top van het 
dekzand, direct onder het esdek. Een vondstlaag wordt niet verwacht. De 
overgebleven archeologische waarden zijn alleen nog te verwachten als 
grondsporen met het eventueel daarin voorkomende vondstmateriaal.  

De verwachte conservering van archeologisch materiaal is redelijk. 
Organisch materiaal is, gezien de aanwezigheid van zure, kalkarme 
zandgronden waarschijnlijk niet meer bewaard. De conservering van 
anorganisch vondstmateriaal is vermoedelijk goed. De gaafheid van 
eventuele archeologische sporen is onder een esdek in de regel matig tot 
goed.

14  Archis-waarnemingen 411160, 411258 en 421417
15  Van Hoof 2006
16  Van Hoof & Jansen 2006
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De geplande bodemingrepen beperken zich tot de bouw van een 
scoutinggebouw in het westen van het plangebied. Dit terreindeel is in 
recente tijden gebruikt als paardenbak. De kans bestaat dat de aanleg 
hiervan geleid heeft tot diepe bodemverstoring waardoor eventueel 
aanwezige archeologische resten in dit deel van het plangebied inmiddels 
zijn verdwenen. 
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Doel van het booronderzoek is om het verwachtingsmodel te toetsen wat 
betreft de verwachte bodemopbouw en zo inzicht te krijgen in de gaafheid 
van het verwachtte bodemprofiel. Doel is op basis daarvan vast te stellen of 
in het plangebied nog intacte archeologische waarden te verwachten zijn. 
Het booronderzoek is uitdrukkelijk niet bedoeld als karterend archeologisch 
onderzoek en kan zodoende ook geen uitsluitsel geven over de aan- of 
afwezigheid van eventuele archeologische waarden.

Specifieke vraagstellingen met betrekking tot het booronderzoek zijn:

• Komt de bodemopbouw overeen met de verwachting aan de hand van 
het verwachtingsmodel (hoge enkeerdgrond)?

• Zijn er binnen het plangebied mogelijk verstoringen aanwezig van 
bodemingrepen in het verleden die de te verwachten archeologische 
waarden kunnen hebben aangetast of de aanwezigheid ervan onwaar-
schijnlijk maken?

3.2 Methodiek
Om de vraagstellingen te beantwoorden zijn in totaal 5 boringen verricht. 
Daarbij is gebruik gemaakt van een standaard Edelmanboor met een 
diameter van 7 cm. De boringen zijn tot enkele decimeters in de C-horizont 
gezet. De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104. 
Verder is op pedologisch gebied getracht de verschillende horizonten te 
onderscheiden en waar mogelijk te interpreteren. Het opgeboorde materiaal 
is ter plaatste gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De 
locatie van de boringen is bij benadering vastgelegd aan de hand van de 
door de opdrachtgever verstrekte topologische kaart van het plangebied. 
De dieptes van de boringen zijn vanaf maaiveld, er is geen NAP waarde 
vastgelegd. Wel zijn de hoogtes van het maaiveld op de plaats van de 
boringen onderling gewaterpast. Een meter of 4 direct ten zuiden van 
boring 5 is een extra controle boring gedaan, deze is verder niet beschreven.

3

4

5

Fig. 3.1 
Overzichtskaart plangebied met 
genummerde boringen
bron: Google maps  2011
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4 Resultaten

4.1 Algemene bodemkenmerken 
Binnen het plangebied bestaat slechts een minimaal hoogteverschil. Het 
maaiveld ter hoogte van boring 1, 2 en 4 ligt op min of meer hetzelfde 
niveau. Bij boring 3 is het maaiveld tussen de 10 en 15 cm hoger gelegen, 
terwijl het ter hoogte van boring 5 ongeveer 15 cm lager ligt. 

Zoals in hoofdstuk 1 al werd aangegeven kan het plangebied in twee delen 
worden verdeeld met betrekking tot het landgebruik. Het oostelijk deel 
is in gebruik als groengebied en is bedekt met gras. Het westelijk deel is 
op de uiterste noordrand na in gebruik als zogenaamde paardenbak. De 
bodemopbouw ziet er voor beide delen verschillend uit. In het oostelijke 
deel werd nog de oorspronkelijke hoge enkeerdgrond aangetroffen zoals 
verwacht volgens het opgestelde verwachtingsmodel. Boringen 1, 2 en 3 
geven het zelfde beeld (fig. 4.1). Onder het esdek werd geen oorspronkelijke 
bodem meer aangetroffen. Boring 4 lag in het deel van het terrein dat 
in gebruik was als paardenbak. Hier bleek de bodem verstoord tot op 
een diepte van 165 cm onder het maaiveld. Hoewel in de boring nog wel 
restanten van het oorspronkelijke esdek zichtbaar waren was de bodem hier 
geheel omgezet. Waar bij de overige boringen de C-horizont al tussen 75 en 
100 cm onder maaiveld aangetroffen werd was dat bij deze boring pas op 
een diepte van 165 cm. Boring 5 viel net buiten de paardenbak en vertoonde 
eenzelfde bodemopbouw als de eerste 3 boringen. Een controle boring 
enkele meters naar het zuiden, in de paardenbak, toonde echter aan dat ook 
hier de bodem verstoord was tot op eenzelfde diepte. 

4.2 Stratigrafie
Voor de delen waar de hoge enkeerdgrond nog intact werd aangetroffen was 
de bodemopbouw als volgt: De bovenste horizont bestond uit een bouwvoor 
van tussen de 30 en 45 cm dik. Daaronder werd een esdek aangetroffen tot 
op een diepte van tussen de 75 en 100 cm. Binnen het esdek kon op basis 
van de kleur een onderscheid worden gemaakt in twee horizonten, waarbij 
de bovenste horizont over het algemeen bruiner en lichter van kleur was 
dan de onderste horizont. Onder het esdek bevond zich een C-horizont van 
dekzand met ijzerhuidjes rond de zandkorrels. Bij boring 1, 2 en 5 werd 
tussen het esdek en de C-horizont nog een dunne heterogene overgangslaag 
(AC-horizont) geconstateerd. Alle horizonten bestonden uit matig fijn, zwak 
siltig en goed gesorteerd zand.

Fig. 4.1
Boring 3 met typisch 
AC-profiel
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Zowel boring 4 als de controle boring bij boring 5 waren verstoord tot op 
een diepte van 165 cm onder het maaiveld. De oorspronkelijke C-horizont 
bestond tot op 185 cm onder het maaiveld uit licht bruinoranje zand met 
ijzerhuidjes. Daaronder bevond zich een laag met witgrijs gereduceerd zand. 
De boring is beëindigd op een diepte van 2 meter. Ook hier bestonden alle 
horizonten uit matig fijn, zwak siltig, en goed gesorteerd zand. 

4.3 Conclusie
Aan de hand van de hiervoor gepresenteerde resultaten kan een tweeledige 
conclusie worden getrokken. Voor het oostelijke deel van het plangebied is 
de bodemopbouw zoals verwacht werd aan de hand van het verwachtings-
model. Hier werd een hoge enkeerdgrond aangetroffen op een ondergrond 
van matig fijn, zwak siltig zand, vermoedelijk dekzand. 

Het westelijk deel van het plangebied dat momenteel in gebruik is als 
paardenbak is verstoord door bodemingrepen in het verleden, vermoedelijk 
ten behoeve van de aanleg van de hiervoor genoemde paardenbak. De 
verstoringen gaan tot op een diepte van 165 cm terwijl op het andere deel 
van het plangebied al tussen de 75 en 100 cm onder maaiveld een intacte 
C-horizont werd aangetroffen. 

Voor het oostelijk deel geldt dat op basis van de intacte bodemopbouw 
dat de hoge trefkans op archeologie zoals aangegeven in de IKAW en 
het verwachtingmodel kan worden gehandhaafd. Hoewel een mogelijke 
archeologische site hier wel afgetopt is en er zodoende geen vondstlaag 
meer aanwezig is, is de kans op goed bewaard gebleven archeologische 
grondsporen hoog. Voor het westelijk deel kan gezegd worden dat de 
bodemingrepen in het verleden zodanig diep zijn geweest dat de kans dat 
hier nog archeologie wordt aangetroffen zeer klein is. 
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5 Synthese en aanbevelingen

5.1 Synthese
Aan de hand van de bodemkaart, geomorfologische kaart, de IKAW en 
bekende archeologische waarnemingen in en om het plangebied is een 
gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Om het verwach-
tingsmodel te toetsen wat betreft de verwachte bodemopbouw en om inzicht 
te krijgen in de gaafheid van het verwachtte bodemprofiel is tevens een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

Volgens het verwachtingsmodel geldt er in het plangebied een hoge trefkans 
op archeologische waarden. In het gebied kunnen archeologische resten, 
met name in de vorm van grondsporen, worden aangetroffen daterend 
uit de periode van het Mesolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. 
Deze verwachting is gebaseerd op de geomorfologische ondergrond, een 
dekzandrug, in combinatie met de daarop gelegen hoge enkeerdgrond 
met grondwatertrap VII. Dit wordt ondersteund door de uit de omgeving 
bekende archeologische waarnemingen.  

Het verkennend booronderzoek heeft bevestigd dat de bodemopbouw voor 
het oostelijk deel van het terrein voldoet aan het verwachtingsmodel. In het 
westelijk deel van het plangebied blijkt de bodem te zijn verstoord tot op 
grote diepte, zodat de kans op het aantreffen van archeologische resten zeer 
klein is. 

Laatst genoemde deel valt samen met het enige deel van het plangebied 
waarvoor een onderzoeksplicht geldt. Dit is het deel waar het bouwblok van 
het scoutinggebouw is gepland (fig. 5.1).

Fig. 5.1
Plangebied (rood) met bouwblok (blauw) en 
verstoorde zone (wit, zwart gearceerd)
bron: Google maps  2011
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5.2 Aanbevelingen
Op grond van het bureauonderzoek en aanvullend verkennend 
booronderzoek wordt de volgende aanbeveling gedaan: 

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor een deel van het plangebied de 
hoge archeologische verwachting kan worden gehandhaafd. Het deel van 
het plangebied waarvoor een onderzoeksplicht geldt in verband met de 
bouw van het scoutinggebouw is echter dermate diep verstoord dat de kans 
op intacte archeologische waarden zeer gering is. In het theoretische geval 
dat zeer diepe archeologische grondsporen bewaard zouden zijn in het 
gebied is de behoudenswaardigheid ervan, gezien het gebrek aan context, 
gering. Voor dit gebied wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek 
geadviseerd. Voor wat betreft de archeologie is er geen belemmering voor 
verdere ontwikkeling van het plangebied. 
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Bijlage 1 Boorstaten

Berghem Willandstraat

1

boring: 1289-1
datum: 24-1-2011, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, opdrachtgever: Gemeente, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

40 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont

95 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 115 cm -Mv

boring: 1289-2
datum: 24-1-2011, hoogte: -0,01, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, opdrachtgever: Gemeente, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

45 cm -Mv / 0,46 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 0,71 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 0,91 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont

100 cm -Mv / 1,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,21 m -

boring: 1289-3
datum: 24-1-2011, hoogte: -0,13, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, opdrachtgever: Gemeente, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,13 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

50 cm -Mv / 0,63 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

80 cm -Mv / 0,93 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 1,13 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,53 m -
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2

boring: 1289-4
datum: 24-1-2011, hoogte: -0,01, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, opdrachtgever: Gemeente, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,01 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk

20 cm -Mv / 0,21 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

45 cm -Mv / 0,46 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont

85 cm -Mv / 0,86 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

140 cm -Mv / 1,41 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket

165 cm -Mv / 1,66 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

185 cm -Mv / 1,86 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig fijn
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,01 m -

boring: 1289-5
datum: 24-1-2011, hoogte: -0,14, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, opdrachtgever: Gemeente, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,14 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,44 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

45 cm -Mv / 0,59 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

65 cm -Mv / 0,79 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont

75 cm -Mv / 0,89 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,34 m -


