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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van het projectbureau Uden-Noord van de Gemeente Uden 
heeft Archol in maart 2011 een Inventariserend Veldonderzoek door middel 
van proefsleuven uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een 
perceel ten noorden van de Hoefstraat 2 te Uden (Fig. 1.1). Aanleiding van 
het onderzoek is een geplande bestemmingswijziging in verband met de 
bouw van een loods. 

De kans op archeologische waarden binnen het plangebied wordt 
hoog geacht. Het plangebied ligt op een zandrug met enkeerdgrond. 
Archeologische verwachtingen voor dergelijke gebieden zijn doorgaans 
hoog. Archeologisch onderzoek heeft binnen het nabijgelegen 
plangebied Uden-Noord, dat op eenzelfde ondergrond ligt, grootschalige 
bewoningssporen uit de prehistorie en Romeinse tijd aan het licht 
gebracht. Het onderhavige plangebied staat op de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden (IKAW) dan ook aangegeven als een zone met 
hoge trefkans.

De geplande bouw en daarbij behorende graafwerkzaamheden kunnen 
leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 
Voorafgaand aan de bouw heeft daarom een archeologisch vooronderzoek 
door middel van proefsleuven plaats gevonden om vast te stellen of er 
daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig zijn.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (detail 
Toporaster van het kadaster)
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1.2 Plangebied
Het plangebied ligt direct ten noorden van de bebouwde kom van Uden, 
ten noorden van de Rondweg (Fig. 1.2). Aan de west- en oostzijde wordt het 
plangebied begrensd door respectievelijk de Hoefstraat en de Delstraat. Aan 
de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door bestaande bebouwing van 
het perceel Hoefstraat 2. 
In het noorden van het plangebied bevindt zich een smalle strook grasland 
met enkele bomen. Het grootste deel van het plangebied is echter ingericht 
als bedrijfsterrein met bestrating en enkele bijgebouwen. 

1.3 Opzet en organisatie van het onderzoek
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(WAMZ) van kracht. 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 vooronderzoek bestaat uit twee fasen: het bureauonderzoek en het 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO). Het doel van een bureauonderzoek 
is het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische vindplaatsen 
precies in het plangebied worden verwacht (“gespecificeerde archeologische 
verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op 
te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te brengen 
(waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 
worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en 
waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek dient het bevoegd gezag 
de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen 
over het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen, 
kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. 
Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn, kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een 
aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden) of tot 
een archeologische opgraving.
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Soort onderzoek: Archeologisch: proefputten / proefsleuven

Projectnaam: Uden - Hoefstraat

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Archol projectcode: UHF 1293

Periode van uitvoering veldwerk: 24 maart 2011

Periode van uitvoering uitwerking: 28 maart 2011 – 31 maart 2011

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Uden

Plaats: Uden

Toponiem: Hoefstraat - Delstraat 

Coördinaten gebied: 171.150 / 409.680 (RD)

Kaartblad: 45 Oost (1:50.000) / 45H (1:25.000)

Opdrachtgever: Gemeente Uden, dhr. G. Mil 

Bevoegd gezag: Gemeente Uden

Adviseur namens bevoegd gezag: Drs. M.H.J.M Kocken (MARC Erfgoed Adviseurs)

Geomorfologie: Plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan het opper-
vlak (4F2)

Bodem: Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand met 
grind en grof zand in de ondergrond (zEZ21g), grondwatertrap VII

Archis-onderzoeksmeldingsnr. 45564

Plaats van documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap

Geologie en geomorfologie1

Het plangebied aan de Hoefstraat ligt op het Peel Blok, ook bekend als de 
Maashorst of de Peelhorst, waar 500.000 tot 200.000 jaar oude Maas- 
en Rijnafzettingen (zand) gedeeltelijk aan het oppervlak liggen. Het Peel 
Blok is een door tektoniek opwaarts bewegend plateau van 10 tot 15 km 
breed met breuklijnen aan weerszijden: aan de westzijde vanaf Heesch 
in zuidoostelijke richting langs Nistelrode en Uden. Aan de oostzijde 
ligt de breuklijn langs Schaijk en Zeeland. Aan weerszijden van het Peel 
Blok liggen dalingsgebieden: aan de westzijde de Roerdalslenk, en aan 
de oostzijde de Venlo Slenk.2 Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) is het Peel Blok goed te zien (Fig. 2.1). Ook zijn de 
verschillende breuklijnen waar te nemen die het gebied verdelen in 
verschillende terrassen. Het plangebied ligt langs één van de breuklijnen op 
het Peel Blok.

1  Deze paragraaf is deels overgenomen en geactualiseerd uit Van Hoof 2008 en Van Hoof & 
Jansen 2006.

2  De Mulder e.a. 2003, 153.

Figuur 2.1 
AHN-kaart met daarop het Peel Blok en het 
plangebied (ster)
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Tijdens de laatste koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien 
(115.000-10.000 jaar geleden) trad in grote gebieden winderosie op in een 
vrijwel onbegroeid landschap. Het opgewaaide zand werd elders in dikke 
pakketten dekzand afgezet (Boxtel formatie), zo ook in de regio van Uden.3  

De dikte van deze afzettingen varieert tegenwoordig sterk. In het westelijke 
dalingsgebied van de Roerdalslenk zijn deze pakketten dik, maar op het Peel 
Blok ontbreken ze vaak door latere erosie. 

Het plangebied bevindt zich in een gebied dat op de geomorfologisch kaart 
staat gekarteerd als een plateau-achtige horst met rivierafzettingen en 
dekzand aan het oppervlak (Fig. 2.2). Direct ten oosten van het plangebied, 
aan de andere kant van de breuklijn, ligt een gebied dat is gekarteerd als een 
zelfde formatie met rivierafzettingen zonder deze dekzanden. De afwatering 
van het gebied is in hoge mate beïnvloed door de aanwezigheid van de 
voornoemde breuken wat ook zichtbaar is in de sterk wisselende grondwa-
tertrappen (zie verder).

De jongste grond binnen het gebied is door de mens opgebracht: hoge 
enkeerdgrond, ook wel bekend als esdek. Een esdek is het resultaat 
van eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden, waardoor deze 
kunstmatig zijn opgehoogd.4 In tegenstelling tot het huidige wisselende 
grondgebruik in de landbouw werd het gebruik van akkers en weilanden in 
de middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal uit de potstal, bestaande uit 
een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en heideplaggen, werd 
eeuwenlang over de akkers uitgestrooid, bovenop de oorspronkelijke bodem. 

3  De Mulder e.a. 2003, 209.
4  Pape 1970.

L e g e n d a
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Dit resulteerde uiteindelijk in een begraven podzolbodem die kenmerkend 
is voor enkeerdgronden. 

Bodemopbouw
Het plangebied ligt volgens de bodemkaart op de hiervoor beschreven 
enkeerdgronden (Fig. 2.3). Door de eeuwenlange plaggenbemesting van 
deze arme gronden is het huidige bodemtype ontstaan. Het gaat om een 
bodem die wordt omschreven als een hoge zwarte enkeerdgrond met 
leemarm en zwak lemig fijn zand met grind en grof zand in de ondergrond 
(kaarteenheid zEZ21g, grondwatertrap VII). Dit bodemtype komt vaak voor 
op relatief hoge langgerekte ruggen in het landschap niet ver van oude 
bewoningskernen.5 Doorgaans heeft een dergelijk bodemtype in combinatie 
met een hoge grondwatertrap (GWT VI/VII) een hoge archeologische 
verwachting. In uitzonderlijke gevallen is de oude podzolbodem nog intact, 
maar doorgaans is deze verdwenen bij de ontginning van het gebied. De 
bodem, het oude loopoppervlak, is dan opgenomen in het huidige esdek. 
Een vondstlaag wordt dan ook niet meer verwacht. Als het esdek nog 
aanwezig is, zijn archeologische grondsporen doorgaans wel goed bewaard 
doordat zij beschermd zijn door deze minimaal 50 cm dikke laag.  

De oostelijke grens van het plangebied ligt op de overgang naar een zone 
met een beekeerdgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand met grind en 
grof zand in de ondergrond en grondwatertrap III (kaarteenheid pZg21g). 
Dit type bodem ontstaat in beekdalen en andere laaggelegen zandgronden 
en heeft een minder dikke eerdlaag dan de enkeerdgronden. De huidige 
grondwatertrap duidt er op dat dit gebied ook nu nog relatief nat is.

5  Spek 2004.

Figuur 2.3 
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2.2 Archeologie6

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het 
plangebied in een zone met hoge archeologische verwachting (Fig. 2.4). 
Deze verwachting is met name gebaseerd op het voorkomen van een hoge 
enkeerdgrond in combinatie met een hoge grondwatertrap.7 Er zijn geen 
archeologische waarnemingen bekend binnen het plangebied zelf. Uit 
de wijdere omgeving zijn wel meerdere waarnemingen en onderzoeken 
geregistreerd in het Archeologisch Informatiesysteem (Archis). De 
waarnemingen concentreren zich vooral op de hoge enkeerdgronden. 

In de directe omgeving is in 2009/2010 door Archol BV een opgraving 
uitgevoerd binnen het plangebied Uden-Noord op het terrein van het 
toekomstig streekziekenhuis. Daarbij zijn, naast bewoningssporen uit de 
ijzertijd, archeologische resten gevonden van een grootschalige inheems-
Romeinse nederzetting. Oudere Archis-waarnemingsnummers in 
Uden-Noord hebben betrekking op het eerste, verkennende booronderzoek.8 
De eerste bewoningssporen die aanleiding gaven tot de opgraving in 
Uden-Noord zijn ontdekt tijdens het inventariserend proefsleuvenonderzoek 
van Archol BV in 2007.9

Midden-paleolithicum
Het Peel Blok bevat verschillende vindplaatsen uit deze periode: er zijn 
o.a. middenpaleolithische artefacten bekend uit Bladel, Bakel en Mill. Het 
grootste deel van de gemeente Uden ligt op het Peel Blok en het is dan ook 
geen verrassing hier een middenpaleolithisch artefact bekend is: een biface à 

dos long oftewel een Keilmesser aangetroffen bij Hengstheuvel.10 

6  Deze paragraaf is grotendeels overgenomen en geactualiseerd uit Van Hoof 2008.
7  Vergelijk Fig. 2.3 en Fig. 2.4.
8  Ellenkamp & de Baere  2006; Archis waarnemingen 405453, 405455, 405457, 405459, 405463, 

405467,405469, 405471, 405473, 405477 en 405517.
9  Van Hoof 2008; Archis-waarneming 414827.
10  Dijkstra 1983.
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Laat-paleolithicum en mesolithicum
Ook uit deze periode zijn in Uden zijn slechts enkele vondsten bekend: 
zo is er een Ahrensburg-spits aan de Hoogstraat aangetroffen en zijn er 
enkele mesolithische complexen (vooral schrabbers en enkele kernen) 
gemeld.11 Er zijn de laatste jaren ook enkele nieuwe (waarschijnlijk) 
mesolithische vondsten gedaan die nog niet zijn aangemeld in Archis. 
Volgens informatie van G. van Eijk, lid van de archeologische werkgroep 
van de Heemkundekring Uden, zijn tijdens een bouwproject aan de Oude 
Maasstraat o.a. een kling en een klingkern die secundair als klopsteen 
gebruikt is, gevonden. Tevens weet hij te melden dat bij de ontgronding aan 
de Hoogstraat een boortje, een afslagkern en een trapezium zijn ontdekt. 
Ten slotte zijn bij het verwijderen van de bouwvoor tijdens een natuur-
ontwikkelingproject helemaal in de uiterste zuidwesthoek van Uden twee 
klingen gevonden.

Neolithicum
Uit het neolithicum kennen we uit de gemeente Uden zes vuurstenen 
bijlen. Alle bijlen zijn bruin gepatineerd en zijn aangetroffen op niet al 
te grote afstand van de Leijgraaf of één van haar zijbeekjes. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de bijlen lang in natte omstandigheden hebben gelegen, 
iets dat vaak gekoppeld kan worden aan rituele deposities.12

Bronstijd
In de omgeving van Uden zijn nederzettingen uit de midden-bronstijd 
vooral bekend uit Nijnsel en Oss. Voor deze periode is het grote gapende 
gat tussen Oss en de Dommelvallei de laatste jaren al iets gedicht door de 
vondsten van bronstijdsporen in het tracé van de A50 bij Nistelrode en 
door de vondst van complete potten en nederzettingssporen te Boekel.13 Uit 
Uden zelf zijn nauwelijks vondsten bekend. Naast een paar mogelijk uit de 
bronstijd stammende scherven uit de nieuwbouwwijk Uden-Zuid kennen 
we het grafveld bij Slabroek en uit de omgeving van het vliegveld Volkel een 
bronzen bijl.14 Een zeer fraaie vondst is niet ver van de gemeentegrenzen 
van Uden gevonden in de dorpskern van Vorstenbosch. Daar kwam bij 
wegaanleg een complete pot uit de vroege Hilversum-cultuur te voorschijn, 
met een bronzen naald. Hoewel zo’n complete pot meestal uit een graf 
afkomstig is, zijn geen crematieresten aangetroffen.15

IJzertijd 
De belangrijkste vindplaats uit het begin van de ijzertijd binnen de 
gemeente Uden is het urnenveld van Slabroek. Recentelijk heeft op dit 
terrein hernieuwd onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat 
de conserveringstoestand van het grafveld vrij slecht is. Het onderzoek 
leverde ook enkele nieuwe grafheuvels op.16 Nederzettingssporen zijn bij 
opgravingen voor de aanleg van de A50 te Uden-Schouwstraat gevonden, 
bestaande uit een paar spiekers, een mogelijke middenstaanderrij van een 

11  Archis-waarnemingen 252018, respectievelijk 45861, 48723, 50233, 404629, 252015, 252049 
en 252050.

12  Van Hoof 2008.
13  Nistelrode: Van Hoof 2007; Boekel: Arts en De Jong 2004.
14  Van der Heijden en Van Dorst 1997, 25 en Van Wijk en Jansen 2010 respectievelijk Butler en 

Steegstra 1997/8, 248-249 (no. 379).
15  Modderman 1959.
16  Van Wijk en Jansen 2010.
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huisplattegrond en een kuil met vele kilo’s aardewerk (mogelijk een met 
afval dichtgegooide voorraadkuil binnen het huis). Het aardewerk dateert 
de vindplaats in de tweede helft van de midden-ijzertijd.17 Tijdens graaf-
werkzaamheden in het kader van de aanleg van een rotonde in de zuidelijke 
rondweg (Lippstadtsingel) ten behoeve van de ontsluiting van de wijk 
Uden-Zuid werd nog een kuil met vele kilo’s ijzertijdaardewerk gevonden.18 
Tenslotte zijn bij de Archol-opgraving van plangebied Uden-Noord in 
2009/2010, direct ten westen van de Hoefstraat, bewoningssporen 
(huisplattegronden met bijgebouwen) uit de IJzertijd gevonden.19 Ze 
getuigen van de aanwezigheid van zogenaamde ‘zwervende erven’ op de 
hoge enkeerdgronden in deze regio. Ten zuiden hiervan is tenslotte een 
waarneming gedaan van enkele inheemse, handgevormde scherven en losse 
sporen tijdens rioolwerkzaamheden in 2001.20

Romeinse tijd
Ook uit de Romeinse tijd, meer precies de eerste helft van de 1e eeuw 
n.Chr., is een graf ontdekt te Slabroek. Een iets jonger Romeins graf, 
uit de 2e-3e eeuw n.Chr., is aangetroffen in de Bitswijk.21 Verder zijn er 
uit de ijzertijd en de Romeinse tijd vrijwel alleen losse vondsten bekend. 
Verschillende keren gaat het om aardewerkvondsten:22 Uden-Zuid; 
Bitswijk,23 maar soms ook om losse vondsten van een fibula of Romeinse 
munt.24 In Uden-Zuid zijn zelfs zeven – indien een vondst die 100 m 
van de andere munten gedaan, is meegerekend wordt acht - Romeinse 
sestertii uit de 2e eeuw n.Chr. gevonden.25 Rond de aanleg van de A50 zijn 
bij de Schouwstraat meerdere Romeinse munten en een 5e-eeuwse fibula 
gevonden.26 Tijdens de Archol-opgraving in plangebied Uden-Noord op 
het terrein van het toekomstig streekziekenhuis zijn ook bewoningssporen 
uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een groot aantal huisplatte-
gronden, bijgebouwen en waterputten. Ook zijn er van de percelen tussen 
de plangebieden Uden-Noord en Uden-Hoefstraat waarnemingen bekend 
van metaaldetectoramateurs.27 Op het terrein zijn onder andere Romeinse 
munten, rolstempels en een fibula gevonden.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
Tenslotte is op verschillende locaties in de gemeente middeleeuws 
aardewerk aangetroffen. De meeste van deze vondsten komen van akkers 
en van bouwwerkzaamheden in het centrum van Uden.28 Naast vondsten 
zijn bij deze laatste werkzaamheden ook sporen aangetroffen van (achter)
erven, hoofdzakelijk waterputten, zoals aan de Botermarkt, bij de bouw 
van het nieuwe gemeentehuis en van het theater Markant. Het betreft 
hier hoofdzakelijk kleinschalige waarnemingen. Tijdens de grootschalige 
opgraving bij de aanleg van de A50 te Uden-Schouwstraat konden echter 

17  Van Hoof en Jansen 2002.
18  Van den Bruel 2008 (Rotonde Karrevracht).
19  Publicatie in voorbereiding.
20  Archis-waarneming 48719.
21  Bogaers 1965.
22  Archis-waarnemingen 43641, 252049 en 252057.
23  Uden-Zuid: Van Eijk 2003. Bitswijk: mondelinge mededeling G. van Eijk.
24  Archis-waarnemingen 34793 respectievelijk 39220 en 43644.
25  Van Eijk 2003.
26  Van Hoof en Jansen 2002.
27  Archis-waarnemingen 415475 en 415473 (zie ook fig. 2.4).
28  O.a. Archis-waarnemingen 252049 en 252057.
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meerdere erven uit de vroege en volle middeleeuwen blootgelegd. Op deze 
nederzetting zijn ook smidsactiviteiten uitgevoerd en werd lokaal klei 
gewonnen voor de huizenbouw of de aardewerkproductie.29

Zoals gezegd, is het onbekend of er archeologische resten aanwezig zijn 
binnen het plangebied zelf. Onderzoek naar gemeentelijke, kadastrale 
kaarten (vanaf circa 1830) heeft uitgewezen dat het terrein in de 19e eeuw 
(en vermoedelijk tot aan de inrichting van de moderne, bestaande huiskavel) 
in gebruik is geweest als bouwland. 

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op grond van de inventarisatie van geologisch, pedologisch en archeologisch 
gegevens geldt voor het plangebied de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting:

Het plangebied ligt op een plateau-achtige horst van voornamelijk rivieraf-
zettingen met dekzand aan het oppervlak. Deze ondergrond is 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 midden-paleo-
lithicum 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 eventueel daarin 
voorkomende vondstmateriaal. Op de AHN-kaart zijn geen aanwijzingen 
voor grootschalige verstoringen zichtbaar. 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.

29  Van Hoof en Jansen 2002.
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3 Vraagstelling en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen

Doelstelling
Doel van het Inventariserend Veldonderzoek is het toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Uitgaande 
van een esdek op een zandrug is een IVO-proefsleuven de meeste geschikte 
methode van vooronderzoek. Boringen zijn in dit geval minder geschikt, 
aangezien een vondstlaag hoogstwaarschijnlijk ontbreekt. Doel hiervan is de 
aan- of afwezigheid van archeologische waarden vast te stellen. Indien een 
archeologische vindplaats aanwezig is, dan dient de inhoudelijke en fysieke 
kwaliteit en behoudenswaardigheid van de vindplaats vastgesteld te worden.

Vraagstelling
De centrale vraagstelling van het proefsleuvenonderzoek is: Kunnen binnen 
het onderzoeksgebied één of meer behoudenswaardige vindplaatsen worden 
aangetoond?

Ter onderbouwing van de vraagstelling zijn in het Programma van Eisen 
(PvE) de volgende specifieke onderzoeksvragen opgesteld:30

Vindplaats algemeen
• Uit welke periode dateren de sporen?
• Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten en tot 

welke vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren zij?
• Wat is de relatie met de omgeving?
• Kunnen binnen de vindplaats meerdere fasen worden onderscheiden? 

Zo ja, is er dan sprake van een duidelijke stratigrafische of ruimtelijke 
scheiding?

• Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?
• Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats(en) zich tot buiten het 

plangebied uitstrekt/uitstrekken? 
• Is er sprake van een ensemblewaarde met andere vindplaatsen binnen 

en/of buiten het plangebied, m.n. met Uden-Noord?

Vindplaats en landschap
• Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke 

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

opbouw van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?
• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats (geologie, 

bodemkunde en geomorfologie)?
• Wat is de opbouw en ouderdom van het esdek. Zijn er verschillende 

fasen herkenbaar? Is er nog een podzolbodem onder het esdek 
bewaard?

• Wat zegt de landschappelijke ligging over de locatiekeuze en het 
vroegere landschapsgebruik? 

30  Van de Geer 2011.
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Vindplaats en conservering
• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de vindplaats?
• Welke delen van het plangebied zijn verstoord en tot op welke diepte? 
• Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten 

binnen het plangebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, 
ploegen en bebouwing? 

• In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat 
hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? 
Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk 
tekenen de grondsporen zich af?

3.2 Methodiek

Strategie
Het onderzoek had een verkennend en waarderend karakter. De uitvoering 
was conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2. 
Het uitgangspunt was een gebiedsgerichte en landschapsarcheologische 
benadering. Het onderzoek richtte zich tevens op de fysisch-geografische en 
archeologische betekenis van het omliggende gebied en op de landschap-
pelijke en archeologische context van het plangebied. Door middel van 
proefsleuven werd getracht inzicht te verkrijgen in onder andere de aan- of 
afwezigheid en gaafheid van grondsporen en vondstconcentraties, de aan- of 
afwezigheid en conservering van paleo-ecologische en zoologische resten en 
de relatie tussen mogelijke vindplaatsen onderling en vindplaatsen en het 
landschap.

Het plangebied heeft een omvang van circa 5.150 m2. Het terrein werd 
onderzocht door middel van parallelle proefsleuven. De exacte ligging van de 
proefsleuven is ter plekke bepaald door de veldwerkleider, rekening houdend 
met bestaande bebouwing, begroeiing en bekabeling. Het streven was een 
dekkingsgraad van 5-10%, rekening houdend met provinciale richtlijnen bij 
proefsleuvenonderzoek (Onderzoekseisen Provincie Noord-Brabant voor 
waarderend archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven t.b.v. 
het opsporen van archeologische nederzettingen). 

In het PvE werd op grond van de beschikbare gegevens en foto’s rekening 
gehouden met enkele obstakels binnen het plangebied zoals opstallen, 
een oprit en bomen. Uitgaande van deze situatie zou er verspreid over het 
terrein toch nog genoeg grasveld ter beschikking zijn voor een adequate 
archeologische waardering. Bij de start van het onderzoek bleek echter dat 
een groot deel van het grasveld recentelijk was bestraat. Tevens waren er 
enkele obstakels bijgekomen: een 3 m hoog gronddepot in het midden van 
het terrein en een 2 m hoog depot van bakstenen in het oostelijk deel van het 
terrein. Met deze aanpassingen bleek uiteindelijk slechts ongeveer 1/3 van het 
totale plangebied beschikbaar voor onderzoek (Fig. 3.1). 
In overleg met het bevoegd gezag is besloten om in ieder geval aan te vangen 
met een onderzoek van het beschikbare deel van het plangebied. Om de 
dekkingsgraad te maximaliseren is besloten om de proefsleuven 4 m breed te 
maken. De minimale voorgeschreven breedte was 3 m. Uitgangspunt was de 
bestaande obstakels te vermijden. Tegelijkertijd werd rekening gehouden met 
een uitbreiding van het onderzoek onder de obstakels en bestrating, indien de 
bevindingen in de eerste werkputten daar aanleiding toe zouden geven.
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Sporenvlak
Het opgravingsvlak is direct onder de bouwvoor, het esdek of een eventuele 
verbruiningshorizont aangelegd in de top van de C-horizont. Dit gebeurde 
schavenderwijs met een graafmachine met een vlakke bak onder leiding 
van een daartoe bevoegd archeoloog en onder constante begeleiding 
van een metaaldetector. Het opgravingsvlak is handmatig bijgeschaafd. 
Sporen zijn direct aangekrast. Direct na aanleg is het vlak geïnterpreteerd 
en gedocumenteerd. Dit laatste omvat vlaktekenen én vlakfotografie. 
De proefsleuven zijn digitaal ingetekend. Een zeer beperkte selectie van 
grondsporen is gecoupeerd m.b.v. een schop om datering en kwaliteit vast te 
stellen. 

Aardwetenschappelijk onderzoek
Tijdens het onderzoek werden enkele representatieve profielen 
gedocumenteerd. Deze zijn aangelegd tot tenminste op het opgravingsvlak, 
om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. In verband met de relatief 
eenvoudige profielen is volstaan met het documenteren van kolommen van 
1 m met een maximale onderlinge afstand van 20 m. 
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Indeling plangebied en ruimte beschikbaar 
voor archeologisch onderzoek
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4 Resultaten

4.1 Algemeen
Binnen de beschikbare ruimte zijn twee proefsleuven aangelegd (Fig. 4.1). 
Beide sleuven zijn zuidwest-noordoost georiënteerd en volgen daarmee de 
oriëntatie van het plangebied, waarbij de eerste en langste sleuf tegen de 
noordelijk grens van het plangebied aan ligt. De eerste sleuf is 70 m lang. 
De tweede sleuf heeft een lengte van 19 m. Beide sleuven zijn circa 4 m 
breed en de totale oppervlakte bedraagt 356 vierkante m, circa 7% van het 
plangebied. 

De proefsleuven zijn digitaal ingetekend en er zijn hoogtematen 
genomen van het opgravingsvlak. Daarnaast zijn 7 profielen getekend ter 
documentatie van de bodemopbouw (Fig. 4.1). 

4.2 Landschap en bodemopbouw

Algemene bodemkenmerken
Het plangebied bevindt zich op het Peel Blok en ligt vlak langs een 
breuklijn, de Raambreuk, die ook op het AHN goed te zien is. Ter 
hoogte van deze breuklijn bevinden zich twee type gronden: de hoge 
enkeerdgronden op de hogere delen van het landschap en de beek- of 
gooreerdgronden op de lagere gelegen delen. Uitgaande van de ligging 
van het plangebied werd ter plaatste nog de randzone van een hoge 
enkeerdgrond met grondwatertrap VII verwacht: een relatief droge 
zandgrond met bodemhorizonten (gevormd door in- en uitspoeling van o.a. 
kleimineralen) onder een humeuze bovenlaag (een enkeerd). In de praktijk 
bleek het gebied echter tot de lager gelegen beek- of gooreerdgronden te 
behoren. ‘Goor’ is een naam voor vochtige laagten. De gooreerdgronden 
kenmerken zich door een donkere bovengrond met daaronder een niet tot 
nauwelijks ontwikkelde inspoelingslaag (B-horizont). De beekeergronden 
hebben een humeuze bovengrond en zijn zeer roestig. De bodemopbouw 
van het plangebied vertoont de kenmerken van deze beide lage 
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zandgronden. De ondergrond bestaat uit matig-fijn, goed gesorteerd zand 
zonder grindtoevoegingen. Sporen van een inspoelingslaag ontbreken. 
Direct onder de bouwvoor bevindt zich de C-horizont die overal zeer 
heterogeen van karakter is. In het oosten van proefsleuf 1 is de C-horizont 
sterk uitgeloogd en wit tot lichtgrijs van kleur. In proefsleuf 2 en het 
westelijke deel van proefsleuf 1 is de C-horizont oranjegeel van kleur en 
bevat deze zeer veel roestvlekken (Fig. 4.2). 

Het grillige patroon van roestvlekken en uitloging is te verklaren door een 
combinatie van twee factoren:31

• de voornoemde ligging langs de breuklijn op de overgang van twee 
gronden. Het verschil in grondwatertrappen gaat gepaard met zowel 
horizontale als verticale grondwaterstromen;

• minieme verschillen in korrelgrootte en textuur hebben er vervolgens 
voor gezorgd dat ijzer in grillige patronen neerslaat binnen deze grond-
waterstromen. 

 
Naast bodemprocessen heeft vooral de mens het landschap en de 
bodemopbouw bepaald. Vooraf waren er geen aanwijzingen voor 
grootschalige verstoringen. Het veldonderzoek heeft echter lokale 
verstoringen aangetoond. De zandbodem blijkt in het westelijk deel van 
het plangebied sterk verstoord door ontginning en/of ontgronding en door 
diepploegen tot diep in de C-horizont (Fig. 4.3).

31  Persoonlijke communicatie J. de Moor (fysisch geograaf ).

Figuur 4.2 
Roestvlekken in het vlak van proefsleuf 2
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Stratigrafie
De bodemopouw is voor het gehele onderzochte gebied feitelijk hetzelfde. 
Alleen de dikte van de afzonderlijke horizonten verschilt per profiel. Aan 
het oppervlak ligt een bouwvoor (Ap-horizont) met een dikte variërend 
tussen de 16 en 30 cm. De bouwvoor is grijsbruin van kleur en iets humeus. 
Daaronder bevindt zich een 16 tot 40 cm dik, zeer heterogeen pakket dat 
bestaat uit een vermenging van materiaal uit de A-horizont en de C-horizont 
(A/C-horizont). Onder deze laag bevindt zich het moedermateriaal, de 
C-horizont. Zoals eerder gemeld, is de C-horizont overal zeer heterogeen 
van karakter. In het oosten van proefsleuf 1 is de C-horizont sterk uitgeloogd 
en wit tot lichtgrijs van kleur. In proefsleuf 2 en het westelijke deel van 
proefsleuf 1 is de C-horizont oranjegeel van kleur en bevat deze zeer veel 
roestvlekken. Tevens is de C-horizont aan deze kant van het plangebied op 
regelmatige afstand en grote diepte verstoord door diepploegen of andere 
typen ontgravingen uit recente tijden.

4.3 Sporen, structuren en vondsten
Structuren zijn niet aangetroffen. In het westen van het onderzoeksgebied 
zijn in zowel proefsleuf 1 als 2 recente verstoringen aangetroffen. De sporen 
zijn vermoedelijk het resultaat van diepploegactiviteiten in een recent 
verleden. Een deel van de sporen is ook te interpreteren als ontginningspo-
ren of het resultaat van ontgraving.

In het oostelijk deel van proefsleuf 1 zijn drie (ovaal)ronde sporen 
aangetroffen van 30 tot 50 cm in doorsnede (Fig. 4.4). Een van de sporen 
is gecoupeerd. Vermoedelijk betreft het hier een paalkuil. Het spoor is vrij 
scherp afgetekend in het witte uitgeloogde zand en bevat naast hetzelfde 
wit uitgeloogde zand ook grond die sterk overeen komt met de grond uit de 
bouwvoor. Het gaat hier dan vermoedelijk ook om recente sporen. 

Er zijn geen vondsten gedaan tijdens het onderzoek.

Figuur 4.3 
Verstoringen door (diep)ploegen in het vlak 
van proefsleuf 1
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5 Conclusie

5.1 Interpretatie
Aan de hand van de bodemkaart, geomorfologische kaart, de IKAW en 
bekende archeologische waarnemingen van het plangebied en de omgeving 
is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld (zie paragraaf 
2.3). De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is 
getoetst door middel van een Inventariserend Veldonderzoek. Doel hiervan 
was de aan- of afwezigheid van archeologische waarden vast te stellen en, 
indien aanwezig, de inhoudelijke en fysieke kwaliteit en behoudenswaardig-
heid van een mogelijke vindplaats vast te stellen. 

Hoewel slechts een deel van het plangebied onderzocht kon worden, zijn de 
resultaten dusdanig dat er toch een uitspraak gedaan kan worden over de 
gespecificeerde archeologische verwachting. 

Volgens het verwachtingsmodel ligt het plangebied op een plateau-achtige 
horst van voornamelijk rivierafzettingen met dekzand aan het oppervlak. 
Deze ondergrond zou bedekt zijn met een hoge enkeerd. Het proefsleuven 
onderzoek heeft weliswaar bevestigd dat het onderzoeksgebied zich in 
een gebied bevindt met dekzand aan het oppervlak. In tegenstelling tot de 
verwachtte hoge enkeerdgrond werd echter een goor- of beekeerdgrond 
aangetroffen. Op basis van de bodemkaart werd direct ten oosten van het 
plangebied een beekeerdgrond verwacht. De grens tussen beide bodemtype 
blijkt dus westelijker te liggen dan verwacht. 

Op basis van de hoge archeologische verwachting en archeologische 
waarnemingen in de omgeving werd een mogelijk vindplaats verwacht 
daterend tussen het midden-paleolithicum en de late middeleeuwen. Deze 
kon echter niet worden aangetoond. Het westelijk deel van het plangebied 
is over een groot gebied dusdanig verstoord dat er geen archeologische 
waarden meer zijn te verwachten (Fig. 5.1). Het onverstoorde deel van 
het onderzochte gebied geeft bovendien, gezien de vermoedelijke natte 

Figuur 5.1
Interpretatie onderzoeksresultaten
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omstandigheden in het verleden, aanleiding om de hoge archeologische 
verwachting van het plangebied naar beneden bij te stellen. Een dergelijke 
locatie zal in het verleden weinig aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. 

5.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Vindplaats algemeen
Er is geen sprake van een archeologische vindplaats. De onderzoeksvragen 
met betrekking tot de vindplaats zijn hier dan ook niet van toepassing. 

Vindplaats en landschap
Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding van het 

onderzoeksgebied?

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de Peelhorst, direct langs of op 
één van de parallelbreuken van de Peelrandbreuk: de Raambreuk. Het 
onderzoeksgebied is overwegend vlak van karakter, maar de verschillende 
parallelle breuken zorgen op grotere schaal voor een terrasachtig uiterlijk 
van het landschap.

Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?

De ondergrond bestaat uit dekzand. Bodemkundig gezien, behoort het 
gebied tot de beek- of gooreerdgronden. Er is tegenwoordig weinig reliëf 
in het gebied, maar het vastgestelde bodemtype suggereert dat het in het 
verleden een relatieve laagte moet zijn geweest. 

Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats (geologie, bodemkunde 

en geomorfologie)? 

Een vindplaats is niet aangetroffen. Het onderzoeksgebied ligt op of tegen 
een geologische breuklijn. Geomorfologisch gezien kan het gebied, zoals 
ook reeds aangegeven op de geomorfologische kaart, worden getypeerd 
als een plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan het 
oppervlak (kaarteenheid 4F2). Aan het oppervlak werd het AC-profiel van 
een goor- of beekeerdgrond aangetroffen.

Wat is de opbouw en ouderdom van het esdek. Zijn er verschillende fasen 

herkenbaar? Is er nog een podzolbodem onder het esdek bewaard? 

Een esdek werd niet aangetroffen. Indien er in het verleden wel een esdek 
aanwezig is geweest dan is deze geheel afgegraven of in zijn totaliteit 
opgenomen in de bouwvoor. Dit laatste lijkt, gezien de dikte van de 
bouwvoor, minder waarschijnlijk.  

Wat zegt de landschappelijke ligging over de locatiekeuze en het vroegere land-

schapsgebruik?

De bodemkenmerken wijzen uit dat het plangebied in het verleden nat moet 
zijn geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tijdens het onderzoek 
geen bewoningssporen zijn aangetroffen.

Vindplaats en conservering
Wat is de mate van conservering en gaafheid van de vindplaats? 

Niet van toepassing. 
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Welke delen van het plangebied zijn verstoord en tot op welke diepte?

Het westelijk deel van het plangebied is verstoord tot op een diepte van circa 
65 cm. Individuele ploegvoren en andere verstoringen reiken nog enkele 
tientallen centimeters dieper.  
 
Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen het 

plangebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, ploegen en bebouwing?  

Niet van toepassing.

In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin 

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

zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich 

af? 

Niet van toepassing.

5.3 Aanbeveling en selectieadvies
Op grond van het Inventariserend Veldonderzoek wordt de volgende 
aanbeveling gedaan:

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor het plangebied de hoge 
archeologische verwachting naar beneden moet worden bijgesteld. Een groot 
deel van het plangebied is tot op een dusdanige diepte verstoord dat de kans 
op intacte archeologische resten zeer gering is. Verder geeft het vastgestelde 
bodemtype (goor- of beekeerdgrond) tevens reden de archeologische 
verwachting voor het overige deel van het plangebied naar beneden bij te 
stellen. 

Op deze gronden wordt voor het gebied geen aanvullend archeologisch 
onderzoek geadviseerd. Voor wat betreft de archeologie is er geen 
belemmering voor verdere ontwikkeling van het plangebied. 

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de 
wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar 
te worden gemaakt teneinde het documenteren van toevalsvondsten te 
garanderen.



IVO	HOefstraat	te	Uden			25

Literatuur

Arts, N. en T. de Jong, 2004: De Boekelse joekels. Bijzondere vondsten uit 
de Midden-Bronstijd en de Vroege IJzertijd, Nieuwsbrief archeologie Kempen- 

en Peelland 28, 1-5.

Bogaers, J.E., 1965: Uden, Nieuws-Bulletin Koninklijke Nederlandse 

Oudheidkundige Bond 64, 129.

Bruel, L. van den, 2008: Archeologische begeleiding bij de aanleg van de 

wegcunetten in de nieuwe woonwijk Hoenderbos III, gemeente Uden, Eindhoven.

Butler, J.J. en H. Steegstra, 1997/8: Bronze age metal and amber in the 
Netherlands (II:2): catalogue of the palstaves, Palaeohistoria 39/40, 163-275.

Dijkstra, P., 1983: Midden-Acheuléen vondsten uit Noordoost-Brabant, 
Brabants Heem 35, 98-101.

Eijk, G. van, 2003: Oude bewoning in een nieuwe wijk: archeologie in 
Uden-Zuid, Sprokkelingen 65, 12-14.

Ellenkamp, G.R. en W. de Baere, 2006: Plangebied Uden Noord, gemeente 

Uden; archeologisch onderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, 
RAAP rapport 1358, Amsterdam.

Geer, P. van de, 2011: Programma van Eisen IVO-p Uden-Hoefstraat, 
Leiden.

Heijden, J. van der en F. van Dorst, 1997: Heuvels op de Hei (Heemkundige 

sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort 13), Schaijk.

Hoof, L.G.L. van, 2007: Bewoning uit de late prehistorie in Nistelrode: 
laat-neolithicum tot ijzertijd, in: R. Jansen (red.): Bewoningsdynamiek op de 

Maashorst; De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot 

volle middeleeuwen, Archol rapport 48, Leiden.

Hoof, L.G.L. van, 2008: Zwervende erven uit de Romeinse tijd? Continuïteit in 

de bewoning van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd te Uden-Noord, Archol 
rapport 91, Leiden.

Hoof, L.G.L. van, R. Jansen, 2002: Archeologisch onderzoek A50 te Uden. 

Bewoning uit de ijzertijd en de vroege, volle en late middeleeuwen, Archol 
rapport 12, Leiden.

Hoof, L.G.L. van en R. Jansen, 2006: Een landweer op de Berchse Heide; 

Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef, Archol 
rapport 53, Leiden.

Modderman, P.J.R., 1959: Een ‘Hilversum’ pot met wikkeldraadstempel 
versierd en een bronzen naald uit Vorstenbosch (Noord-Brabant), Berichten 

rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek 9, 288-289.



26	 IVO	HOefstraat	te	Uden			

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I. Ritsema, W.E. Westerhoff en Th.E. Wong, 
2003: De ondergrond van Nederland. Groningen / Houten.

Pape, J.C., 1970: Plaggen soils in The Netherlands. Wageningen.

Spek, T., 2004. Het Drentse esdorpenlandschap, een historisch geografische 

studie. Deventer.

Wijk, I.M. van en R. Jansen, 2010: Het urnenveld Slabroekse Heide op de 

Maashorst; Een verkennend en waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek, 

Archol rapport 72, Leiden.



IVO	HOefstraat	te	Uden			27

Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied 
Figuur 1.2 Begrenzing plangebied en situering bestaande bebouwing 
Figuur 2.1 AHN-kaart met daarop het Peel Blok en het plangebied (ster) 
Figuur 2.2 Geomorfologische kaart 
Figuur 2.3 Bodemkaart 
Figuur 2.4 Archis-waarnemingen op de IKAW in de omgeving van het 
plangebied (ster) 
Fig. 3.1 Indeling plangebied en ruimte beschikbaar voor archeologisch 
onderzoek 
Fig. 4.1 Puttenkaart met locaties van profielen 
Fig. 4.2 Roestvlekken in het vlak van proefsleuf 2 
Fig. 4.3 Verstoringen door (diep)ploegen in het vlak van proefsleuf 1 14
Fig. 4.4 Sporenkaart 
Fig. 5.1 Interpretatie onderzoeksresultaten 

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens 


