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Archeologisch Onderzoek Leiden BV heeft in opdracht van de gemeente Someren een 
verkennend en waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied ‘Diamant’ aan 
de Avennelaan te Someren. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een 
nieuwe basisschool (De Diamant) inclusief peuterspeelzaal, kinderopvang, voor-, tussen- en 
buitenschoolse opvang. 

Voorafgaand aan het veldwerk is een bureauonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft 
uitgewezen dat archeologische resten in de bodem van het plangebied aanwezig kunnen 
zijn. De geplande graafwerkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van mogelijk 
aanwezige archeologische waarden. 

Het proefsleuvenonderzoek heeft geen behoudenswaardige archeologisch resten 
opgeleverd. In het plangebied zijn slechts twee sloten en vier afvalkuilen uit de 18e-20e eeuw 
gevonden. De sporen behoren vermoedelijk tot de randzone van een erf of hoeve. Sporen 
van deze bewoning zelf zijn echter niet aangetro�en. De bewoningssporen zullen zich in de 
directe omgeving bevinden, buiten de grenzen van het plangebied. 
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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van de 
gemeente Someren een verkennend en waarderend proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd in plangebied ‘Diamant’ aan de Avennelaan te Someren (fig. 1 en 
tabel 1). 

Het plangebied betreft een grasveld aan de Avennelaan ingeklemd tussen 
de Noorderlaan en de Slievenstraat. Aan de noordkant wordt het plangebied 
begrensd door bebouwing, waaronder een sporthal. In de nabije toekomst 
wordt in het plangebied een nieuwe basisschool (De Diamant) gebouwd 
naar aanleiding van een fusie tussen de Petrusschool en de Paulusschool. 
Naast een basisschool zal er een ook de peuterspeelzaal, kinderopvang, 
voor-, tussen- en buitenschoolse opvang gehuisvest worden. 
Voorafgaand aan het veldwerk is een bureauonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek heeft uitgewezen dat archeologische resten in de bodem van 
het plangebied aanwezig kunnen zijn. De geplande graafwerkzaamhe-
den kunnen leiden tot aantasting van mogelijk aanwezige archeologische 
waarden. Doel van het archeologisch onderzoek is het opsporen van 
eventueel aanwezige archeologische resten en, indien aanwezig, deze te 
documenteren en te waarderen. Het veldwerk is uitgevoerd conform het 
programma van eisen.1 

Tijdens het veldwerk is dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van lokale 
amateur-archeologen van Heemkundekring ‘De Vonder’, Asten-Someren: 
Willem van den Bosch, Peter van Bussel, Wim Londeman en Leo Groels.

1  Kortlang 2010.
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Figuur 1 
Ligging plangebied 
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Soort onderzoek: Proefsleuvenonderzoek
Projectnaam: Someren – Avennelaan ‘Diamant’
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)
Uitvoering veldwerk: 5-6 oktober 2010
Uitvoering uitwerking: oktober 2010 – mei 2011
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Someren
Plaats: Someren
Toponiem: Avennelaan
Coördinaten gebied: NW: 177.330/377.917; 

ZW: 177.347/377.882; 
ZO: 177.432/377.923; 
NO: 177.418/377.958 

Kaartblad: 51 Oost (1:50.000) / 51H (1:25.000)
Opdrachtgever: Gemeente Someren
Bevoegd gezag: Gemeente Someren 
Toezicht namens bevoegd gezag: Drs. F.P. Kortlang (ArchAeO) 
Geomorfologie: Dekzandrug
Bodem: Hoge zwarte enkeerdgrond
Archis-onderzoeksmeldingsnr. 43001
Plaats van documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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2 Bureauonderzoek

2.1 Landschappelijk kader 
Rond 30-25 miljoen jaar geleden tijdens het Oligoceen ontstond in zee de 
Roerdalslenk. Deze slenk, waar Someren in ligt, betreft een dalend gebied 
dat in het oosten begrensd wordt door de Peelrandbreuk en in het westen 
door de Feldbissbreuk en het Kempenblok. Na het terugtrekken van de 
kustlijn in noordwestelijke richting kwam het gebied boven de zeespiegel te 
liggen en werd het opgevuld met riviersedimenten van de Rijn en de Maas. 
Gedurende de ijstijden in het Midden en Laat Kwartair wordt de slenk 
verder opgevuld met een 20-30 m dik pakket zand- en leemlagen afgezet 
door wind en smeltwater. De toplaag van de ondergrond in Someren bestaat 
uit fijn dekzand van circa 4 m dik dat is afgezet tijdens de laatste ijstijd.2 

Het plangebied ligt op een dekzandrug en in de nabijheid van enkele beken, 
een gunstige locatie voor bewoning. Op de geomorfologische kaart en de 
bodemkaart is het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging binnen 
de bebouwde kom van Someren. Vermoed werd dat in het plangebied een 
zwarte enkeerdgrond aanwezig zou zijn. Bij het zetten van aanvullende 
boringen ten behoeve van het bureauonderzoek werd deze zwarte 
enkeerdgrond inderdaad aangetroffen.3 

2.2 Archeologisch kader
Archeologische vindplaatsen in Someren zijn over het algemeen goed 
bewaard gebleven dankzij een soms één meter dik plaggendek, dat 
onderliggende sporen en vondsten heeft afgedekt en beschermd. Als gevolg 
van bodemingrepen in de laatste decennia, vooral aan de oostkant van 
Someren, hebben archeologen inzicht gekregen in een nagenoeg intact 
begraven landschap uit de ijzertijd tot en met de volle middeleeuwen (800 
v.Chr. tot en met 1250 n.Chr.). Belangrijk voor het plangebied is  de in 
2007 uitgevoerde opgraving aan de Ter Hofstadlaan op nog geen 275 m 
ten noordoosten van het plangebied. Hier zijn erven met boerderijen uit 
de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen aangetroffen alsook een deel 
van een Romeins grafveld. Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische 
vindplaatsen bekend.4

2.3 Historisch kader
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw ligt het plangebied tussen 
de Slievenstraat en de Kerkstraat (nu Ter Hofstadlaan) in. Aangezien 
beide wegen bij het inrichten van de woonwijk in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw verlegd zijn is het niet mogelijk om de exacte locatie van het 
plangebied op de minuutplan te plotten. Het gebied tussen de Slievenstraat 
en Kerkstraat bestaat voornamelijk uit landbouwgrond, met hier en daar 
een boerderij. Aan de overzijde van de Slievenstraat (westkant) is een 
school gelegen. Aan de oostkant van de Kerkstraat stond de Lambertuskerk, 
waarvan nu alleen nog het kerkhof aanwezig is. Tijdens het onderzoek 
kunnen funderingen van 19e eeuwse huizen en sloten aangetroffen worden. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw is de woonwijk waar het plangebied 
deel van uit maakt heringericht.5 

2  De Boer en Hiddink 2009, 11-13.
3  Kortlang 2010, 5.
4  Kortlang 2010.
5  Kortlang 2010.
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3 Vraagstellingen

Doel van het onderzoek is om het terrein te onderzoeken op de 
aanwezigheid van archeologische waarden en het bepalen van de 
behoudenswaardigheid hiervan. Hiervoor zijn enkele vraagstellingen 
geformuleerd:6

Algemeen:
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 

aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?
2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, 
welke verklaring is hiervoor dan te geven?

3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek 
overeen met de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen:
1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed 

geconserveerde archeologische resten of waar zijn ze te verwachten?
2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische 

resten?

Perioden en sites:
1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen 

de vindplaats aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke 
gronden?

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale 
als verticale zin, van de sites en wat is de onderlinge samenhang?

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing
 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid
 c. de omvang (inclusief verticale dimensies)
 d. aard/complextype/functie
 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en 

mobilia)
 f. de vondst- en spoordichtheid
 g. de stratigrafie
 h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van 

wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc?
5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo 

ja, waaruit blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van 
vraag 3 te geven?

6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in 
welke mate zijn deze aaneensluitend?

7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten 
of in onbruik geraakt?

6  Kortlang 2010.
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Landschap en bodem:
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?
2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen 

in de omgeving locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen 
worden?

3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het cultuurdek 
een uitspraak worden gedaan over de ouderdom en/of de vorming van 
dit cultuurdek?

4. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het 
effect daarvan op de archeologische resten?
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4 Methodiek

Het archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden op 5 en 6 oktober 
2010. Er zijn vier noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven gegraven 
evenwijdig aan bestaande bekabeling en drainagebuizen conform het 
programma van eisen.7 De sleuven waren 4 m breed. 
In totaal is een oppervlakte van 559 m2 onderzocht (fig. 2). De sleuven 
zijn machinaal en vlaksgewijs verdiept tot in de top van het gele zand 
(C-horizont onder de bouwvoor). De putaanleg is uitgevoerd door een 
bandenkraan met een gladde 2 m brede bak. De uitgegraven grond is 
in lagen van elkaar gescheiden naast de sleuven gedeponeerd en na de 
werkzaamheden in dezelfde volgorde teruggestort. Vondsten zijn bij de 
aanleg eveneens laagsgewijs verzameld in vakken van 5 bij 4 m. Waar 
nodig is handmatig bijgeschaafd om een leesbaar archeologisch vlak te 
bewerkstelligen. Tijdens de aanleg is het vlak herhaaldelijk gecontroleerd 
met een metaaldetector op de aanwezigheid van metaalvondsten. De 
aangetroffen sporen tekenden zich af in de top van het dekzand (spoor 
5030), waarboven zich een opgebracht pakket bevond (spoor 5000). Het 
sporenvlak is in delen van 5 bij 4 m gefotografeerd. Vervolgens is het vlak 
digitaal ingemeten met een Robotic Total Station. Een selectie van de sporen 
is gecoupeerd, gefotografeerd en getekend (schaal 1:10). 

7  Kortlang 2010.
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Plangebied met proefsleuven



12 IVO SOmeren AVennelAAn

5 Resultaten veldwerk

5.1 Sporen en structuren
Om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden zijn er in totaal vier 
proefsleuven gegraven. Hierbij zijn voornamelijk sporen aangetroffen die 
gedateerd kunnen worden rond het eind van de 18e en het begin van de 19e 
eeuw (fig. 3 en bijlage 1). De sporen worden hieronder per sleuf beschreven.

Sleuf 1
Sleuf 1 ligt in het westen van het terrein en heeft een omvang van 25 x 4 m. 
De sleuf is gegraven tot in de onverstoorde C-horizont. In de sleuf is een 
brede noordwest-zuidoost georiënteerde sloot (S1) aangetroffen. 
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De sloot is opgevuld met bruingrijs gevlekt zand dat voornamelijk bestaat 
uit geroerd dekzand uit de natuurlijke ondergrond (C-horizont). In de 
vulling van de sloot zijn scherven aardewerk aangetroffen die afkomstig 
zijn uit een pottenbakkerij te Maastricht en dateren aan het eind van de 
19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw (zie paragraaf 5.3). Aangezien één 
scherf dateert van na 1900 zal de sloot niet eerder dan in de 20e eeuw zijn 
opgevuld. 

Sleuf 2
Sleuf 2 ligt 15 m ten westen van sleuf 1, is 28 m lang en 4 m breed. Over 
een lengte van 11,5 m is de sleuf 4 m extra verbreed om te kijken of enkele 
sporen (S3-5) behoorden tot een plattegrond. Deze sporen bleken echter 
recente verstoringen. Verder is nog een zuidwest-noordoost georiënteerde 
sloot aangetroffen. Het spoor was circa 2,5 m breed en 0,5 m diep. Het 
spoor was bovenin opgevuld met hetzelfde bruingrijze zand dat ook in spoor 
1 van sleuf 1 is aangetroffen. Daaronder bevond zich een donkergrijs-zwarte 
tot bruine, zeer humeuze vulling (fig. 4). In de vulling van deze sloot is een 
grote hoeveelheid materiaal aangetroffen dat gedateerd kan worden in de 
tweede helft van de 18e eeuw (zie paragraaf 5.3) 

Sleuf 3
Sleuf 3 ligt 25 m ten westen van sleuf 2, is 39,5 m lang en 4 m breed. Er zijn 
vier afvalkuiltjes aangetroffen met een grijsbruine, humeuze vulling (S3, 
S4, S5 en S11). Spoor 5 bleek in het vlak een grote concentratie vondsten te 
bevatten. Het betrof aardewerk en glas dat qua datering gelijktijdig was met 
de vondsten uit de sloot in sleuf 2 (S1): tweede helft 18e eeuw. De kuil is 
gecoupeerd en bleek 21 cm diep (fig. 5). 

Sleuf 4
Sleuf 4 ligt 17 m ten westen van sleuf 3 en is de meest westelijke sleuf. 
De sleuf meet 33 bij 4 m. Het vlak was door sporen van diepploegen hevig 
verstoord en tussen de ploegsporen door waren geen archeologische sporen 
te herkennen.

Figuur 4 
Sloot S1 in sleuf 2
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Figuur 5 
Afvalkuil (S5) in sleuf 3
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Figuur 6 
Profiel sleuf 2 (voor ligging, zie fig. 3)
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Geroerde grond

C-horizont
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5.2 Bodemopbouw 
In proefsleuven 1 t/m 4 is de profielopbouw aan de hand van 
profielkolommen gedocumenteerd onder begeleiding van bodemkundige J. 
de Moor (Earth Archaeology). In alle sleuven was de bodemopbouw gelijk: 
de kolommen vertoonden een A/C-profiel. Er waren geen restanten van het 
oorspronkelijke podzolprofiel in de vorm van een Ah-, E- of B-horizont meer 
aanwezig. De toplaag (S5000) bestond uit een verstoord pakket dat tussen 
de 60 cm en 1,20 m dik was (Ap-horizont). Onder dit pakket bevond zich de 
top van het dekzand, bestaande uit licht siltig, fijn dekzand (C-horizont). De 
top van het dekzand bleek tussen 24,00 en 24,55 m + NAP te schommelen. 
Het is niet duidelijk hoeveel grond er van de oorspronkelijke bodemopbouw 
is verdwenen. Uitgaande van de voornoemde slootspoordieptes zouden 
diepe paalsporen van middeleeuwse huizen zoals aangetroffen op de 
opgraving Ter Hofstadlaan nog zichtbaar moeten zijn (fig. 6). 

5.3 Vondsten
Tijdens het onderzoek zijn 1068 vondsten aangetroffen (tabel 2 en bijlage 
2). Een stuk dierlijk bot was dermate slecht geconserveerd dat is besloten 
het niet verder te laten analyseren. Verreweg het meeste vondstmateriaal 
komt uit twee sporen. De vondsten worden nu per sleuf en context 
besproken. 

Materiaalgroep Aantal

Aardewerk 886

Baksteen 24

Kleipijp 2

Steen 20

Glas 111

Metaal 24

Dierlijk bot 1

Totaal 1068

Sleuf 1: spoor 1

Aardewerk

Hierin zijn negen stuks aardewerk aangetroffen. Het betrof twee stuks 
roodbakkend aardewerk en zeven stuks faience. Op de faience scherven 
staan afbeeldingen met oosterse motieven. Op de onderkant van één scherf 
staat ”Maastricht”. Het spoor kan gedateerd worden aan het begin van de 
20e (zie paragraaf 5.3).

Metaal

Te midden van het aardewerk is ook een duit uit de nieuwe tijd 
aangetroffen.

Tabel 2 
Overzicht van de vondsten
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Sleuf 2: spoor 18

Aardewerk

In de sloot is het meeste materiaal aangetroffen. Bij het aardewerk betrof het 
761 stuks met een totaal gewicht van 35 kg. Op basis van het vondstmateriaal 
kan het dempen van de sloot gedateerd worden aan het eind van de 18e eeuw.

Het overgrote deel (N= 707) bestaat uit roodbakkend aardewerk. Het betrof 
onder andere fragmenten van meerdere borden, enkele potten koppen, 
kommen en twee komforen. Opvallende vormen zijn: een klein komfoortje 
met standvoet en gele slibversiering (fig. 7, midden), een kop met een 
horizontaal worstoor en gele slibversiering (r-kop-14),9 verschillende borden 
met slibversiering met een geometrisch patroon (fig. 7, rechtsboven, links- en 
rechtsonder) en een pot met een diameter van 32 cm met een zigzaglijn aan 
de buitenkant.

Naast het roodbakkende aardewerk is er een gering aantal scherven steengoed 
(N= 44) en faience (N= 13 stuks) aangetroffen. Bij de faience konden twee 
kopjes en een bord onderscheiden worden. Bij het steengoed betrof het enkele 
kannen en een pot uit onder andere Westerwald. Opvallende vondst is de 
rand van een 18e-eeuwse inmaakpot gemaakt van geglazuurd steengoed (fig. 
7, linksboven). De rand heeft een diameter van 28 cm en direct onder de rand 
is een medaillon aangebracht. Deze is al flink verweerd, maar duidelijk is 
dat er in het midden in een ovaal een staande leeuw is afgebeeld; hierboven 
bevindt zich een kroon. Tenslotte is ook een scherf porselein aangetroffen. 

8  Tijdens het couperen zijn in de sloot aanvankelijk meerdere lagen herkend. Vondsten uit deze 
lagen zijn apart onder een ander vondstnummer verzameld. Later bleek dat het onderscheid 
in lagen niet klopte. Daarom zijn de vondstnummers 1, 11, 14 en 15 samengevoegd onder 
nummer 14.

9  Het aardewerk van Someren-Avennelaan is gedetermineerd volgens het Deventer-systeem.

Figuur 7 
Aardewerk uit de sloot (S1) in proefsleuf 2 (18e 
eeuw)
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Glas

Naast aardewerk zijn er ook glazen voorwerpen aangetroffen. Het betrof 
59 scherven met een totaal gewicht van 2,6 kg. Er konden minimaal vijf 
verschillende wijnflessen van hetzelfde type (gl-fle-19) met opgestoken 
bodem onderscheidden worden, die gedateerd kunnen worden in de 18e 
eeuw. Andere vormen zijn niet herkend (fig. 8).

Natuursteen

In de sloot zijn ook stenen artefacten aangetroffen. Naast enkele fragmenten 
leisteen is er een vijzel aangetroffen (fig. 9). De vijzel heeft een diameter 
van 9 cm (binnenkant) en weegt 170 gram. In het midden is de vijzel door 
de stamper doorgesleten. 

Metaal

In totaal zijn 14 stuks metaal gevonden. Het gaat om spijkers en enkele niet 
nader te determineren fragmenten. 

Figuur 8 
Glas uit de sloot (S1) in proefsleuf 2 (18e eeuw) 

Figuur 9 
Vijzel van tefriet uit sloot (S1) in proefsleuf 2 
(18e eeuw)
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Sleuf 3: spoor 5

Aardewerk

In afvalkuil S3 sleuf 5 zijn 104 stuks aardewerk aangetroffen met een totaal 
gewicht van 4,5 kg. Het betrof meerdere fragmenten van steengoed potten 
uit Westerwald, fragmenten van roodbakkend aardewerk, waaronder twee 
tuiten en faience. Opvallend is een pot van Villeroy & Boch en een faience 
kopje namaakporselein. Op het kopje staan twee voorstellingen met een 
oriëntaals thema. 

Glas

Naast aardewerk zijn er 51 fragmenten glas aangetroffen met een totaal 
gewicht van 1,6 kg. Er zijn minimaal drie wijnflessen aanwezig. Deze 
hebben een rechte buik, opgestoken bodem en een smalle lange hals. Naast 
de wijnflessen is de bodem van een beker (gl-bek-6) aangetroffen. Alle 
vondsten dateren uit de 18e eeuw.

Oppervlaktevondsten

Bij de aanleg van het vlak zijn ook in het verstoorde toppakket vondsten 
aangetroffen. Behalve enkele scherven aardewerk en een niet nader 
te determineren pijpenkop betreft het metaalobjecten die met de 
metaaldetector zijn gevonden. Naast drie spijkers en dertien stuks niet te 
determineren metaal betreft het een cent, een ijzeren handvat - vermoedelijk 
van het deksel van een beker- en een knoop met embleem. Het embleem 
bestaat uit een kroon geflankeerd door de letters N (links) D (rechts). Alle 
oppervlaktevondsten zijn subrecent (19e-20e eeuw).
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6 Beantwoording onderzoeksvragen

De vragen uit het PvE kunnen nu beantwoord worden:

Algemeen:

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem 

aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

De enige archeologische resten van het proefsleuvenonderzoekzijn twee 
sloten en vier afvalkuilen die gedateerd kunnen worden in de tweede helft 
van de 18e eeuw tot en met het begin van de 20e eeuw. Andere sporen zijn 
niet aangetroffen.

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is 

hiervoor dan te geven?

De bodemopbouw van het plangebied is zwaar verstoord. De complete 
podzolbodem (A/B-horizont) en de top van de C-horizont zijn verdwenen. 
Dit betekent dat ook eventuele  sporen -ouder dan de aangetroffen resten 
uit de nieuwe tijd-  in deze lagen  verdwenen kunnen zijn. Aangezien er 
ook geen enkele vondst is gedaan die dateert van voor 1750 lijkt het echter 
aannemelijk dat het plangebied hiervoor niet in gebruik is geweest.

3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met 

de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

Tijdens het booronderzoek is een plaggendek herkend op een A-horizont, 
die weer bovenop de C-horizont ligt.10 Dit bleek tijdens het proefsleuvenon-
derzoek een verkeerde interpretatie. Zowel het plaggendek als de A-horizont 
is niet aanwezig in het plangebied. 

De overige vraagstellingen uit het PvE gaan over de aard van een eventueel 
aangetroffen vindplaats. Hierop kan kort geantwoord worden: behoudens 
twee sloten en vier afvalkuilen daterend uit de tweede helft van de 18e eeuw 
tot en met het begin van de 20e eeuw zijn er geen sporen of vindplaatsen 
aanwezig in het plangebied. 

10  Kortlang, 2010, 5
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7 Waardering 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van 
richtlijnen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 
(KNA). 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 1 tot 
3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 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 terrein 
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 parameters en de bijbehorende criteria volgt nu 
een waardering van in plangebied Someren-Avennelaan en de daarin 
aangetroffen verzameling sloten en afvalkuilen uit de nieuwe tijd (tabel 3).

Waarden Criteria Score

    hoog matig laag

Beleving Schoonheid n.v.t.

  Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

  Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

  Informatiewaarde 1

  Ensemblewaarde 1

  Representativiteit 1

Beleving

Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. 
Het criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet 
van toepassing op het te beoordelen plangebied. 
Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het 
verleden. Er heeft geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en 
er bestaan ook geen volksverhalen of andere verbondenheid met het 
onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom 
moeten blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit

Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact 
zijn en in situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De 
aanwezigheid van mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de 

Tabel 3 
Waardering plangebied Someren-Avennelaan 
‘Diamant’ n.a.v. het proefsleuvenonderzoek
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fysieke omgeving is bepalend voor de gaafheid van de sporen en structuren; 
de conservering heeft betrekking op de staat van de daarin aanwezige 
vondsten. 
De gaafheid van het plangebied kan als laag worden aangemerkt. Op het 
hele onderzochte terrein is de top van de oorspronkelijke bodemopbouw 
aangetast. De bouwvoor met geroerde grond ligt erosief op de C-horizont. 
De enige aangetroffen archeologische sporen zijn twee sloten en vier 
afvalkuilen uit de 18-20e-eeuw. De conservering van de vondsten uit de 
sporen is redelijk, met uitzondering van organische vondsten. Dit laatste is 
gebruikelijk voor de hoge en droge zandgronden van Brabant.
 
Inhoudelijke kwaliteit

Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. De aangetroffen 
sporen scoren op alle vier de criteria laag. 
De geringe sporen binnen het plangebied bestaan slechts uit enkele sloten 
en afvalkuilen uit de 18e-20e eeuw. Dergelijke sloot- en kuilsporen komen 
veel voor in de nieuwe tijd. Hun informatiewaarde en ensemblewaarde zijn 
laag, te meer daar sporen van een bijbehorend erf of hoeve ontbreken. Deze 
bevinden zich naar verwachting in de directe omgeving, buiten de grenzen 
van het onderhavige plangebied.  

We kunnen concluderen dat de vindplaats op grond van bovenstaande 
parameters en criteria te laag scoort om aangemerkt te worden als ‘behou-
denswaardig’. 
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8 Conclusie en aanbeveling

Tijdens het archeologische onderzoek in plangebied  Someren Avennelaan 
‘Diamant’ zijn  twee sloten en vier afvalkuilen uit de 18e-20e eeuw 
gevonden. De sporen behoren vermoedelijk tot de randzone van een erf 
of hoeve. Sporen van deze bewoning zelf zijn echter niet aangetroffen. De 
bewoningssporen zullen zich in de directe omgeving bevinden, buiten de 
grenzen van het plangebied. 
We kunnen concluderen dat er zich geen behoudenswaardige 
archeologische resten binnen het plangebied bevinden. Naar onze mening 
is er dan ook geen aanleiding tot een archeologisch vervolgonderzoek en 
gelden er geen restricties voor de inrichting van het plangebied conform de 
bouwplannen. 
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Bijlage 1 Sporen

put vlak spoor type diepte (cm) opmerking

1 2 1 greppel

1 2 2 onbekend/vervallen 3

1 2 3 onbekend/vervallen

1 2 4 onbekend/vervallen 5

1 2 5 onbekend/vervallen

1 2 6 onbekend/vervallen 5

1 2 7 onbekend/vervallen recent

1 2 8 onbekend/vervallen recent

2 2 1 greppel 51

2 2 2 onbekend/vervallen 30 18e eeuwse gracht / greppel

2 2 3 kuil 15 zeer recent

2 2 4 kuil 5 zeer recent

2 2 5 kuil niet meer zichtbaar in coupe zeer recent

2 2 6 onbekend/vervallen verdwenen bij opschaven

2 2 7 onbekend/vervallen zeer recent

2 2 8 kuil 5 zeer recent

3 2 1 kuil 7 recent

3 2 2 onbekend/vervallen als s1

3 2 3 kuil als s5 geen materiaal

3 2 4 kuil als s5 geen materiaal

3 2 5 kuil 21 18e eeuwse afvalkuil

3 2 6 onbekend/vervallen recent

3 2 7 onbekend/vervallen recent

3 2 8 onbekend/vervallen recent

3 2 9 onbekend/vervallen recent

3 2 10 onbekend/vervallen recent

3 2 11 kuil 12 afvalkuil met concentratie bot materiaal

3 2 12 onbekend/vervallen recent

3 2 13 onbekend/vervallen recent

3 2 14 onbekend/vervallen 5 recent

3 2 15 onbekend/vervallen recent als s14

3 2 16 onbekend/vervallen recent

3 2 17 onbekend/vervallen 5 recent

3 2 18 onbekend/vervallen leidingssleuf, diepte niet bepaald
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Bijlage 2 Vondsten

vnr. put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) verzamelwijze opmerking

1 2 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 80 3441,6 couperen

1 2 2 1 1 leisteen 1 12,7 couperen

1 2 2 1 1 glas 6 304,9 couperen

2 2 2 2 1 aardewerk nieuwe tijd 1 2,1 aanleg vlak

3 2 2 5000 aardewerk nieuwe tijd 1 10,8 aanleg vlak

4 1 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 9 85,4 aanleg vlak

4 1 2 1 1 kleipijp 1 5,2 aanleg vlak

5 3 2 16 1 metaal 1 9,2 aanleg vlak

6 3 2 16 1 aardewerk nieuwe tijd 3 65,8 aanleg vlak

7 3 2 6 1 metaal 1 5,4 aanleg vlak knoop

8 4 2 5000 aardewerk nieuwe tijd 4 51,4 aanleg vlak

9 4 2 5000 aardewerk nieuwe tijd 3 3,3 aanleg vlak

10 1 2 1 1 koper 1 2,7 aanleg vlak (Leeuwen-?) duit

11 2 2 1 1 steen 3 173,1 couperen 2/3 leisteen

11 2 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 37 2741,5 couperen

11 2 2 1 1 leisteen 1 153,2 couperen

12 2 2 5000 metaal 2 16,9 aanleg vlak

13 3 2 5 1 aardewerk nieuwe tijd 104 4408,8 couperen

13 3 2 5 1 glas 52 1621 couperen

13 3 2 5 1 metaal 5 59,2 couperen

13 3 2 5 1 baksteen 9 145,5 couperen

14 2 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 619 27588,9 uitspitten

14 2 2 1 1 steen 5 747 uitspitten

14 2 2 1 1 leisteen 6 285,6 uitspitten

14 2 2 1 1 baksteen 8 357,3 uitspitten

14 2 2 1 1 ijzer 9 802,3 uitspitten

14 2 2 1 1 glas 23 142,8 uitspitten

15 2 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 25 955 couperen

15 2 2 1 1 glas 9 221 couperen

15 2 2 1 1 baksteen 7 63 couperen

15 2 2 1 1 ijzer 3 9,4 couperen

15 2 2 1 1 metaalslak 2 1,6 couperen

15 2 2 1 1 kleipijp 1 2,3 couperen

15 2 2 1 1 steen 4 5,5 couperen

15 2 2 1 1 dierlijk bot 1 3,3 couperen

16 2 glas 21 1974,9 schaven hoort bij vnr. 14?


