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In Herpen wordt een weg aangelegd vanaf de Berghemseweg in het zuiden, naar de 
Rootskamp (haaks op de Broekstraat) in het noorden. Naar aanleiding van dit plan heeft Archol 
in opdracht van de Gemeente Oss boringen gezet over de lengte van het wegtracé. In dit 
gebied geldt namelijk een hoge archeologische verwachting. Doel van het onderzoek was het 
vaststellen van de gaafheid van de bodemopbouw in het plangebied met het oog op de 
verwachting en conservering van eventuele archeologische waarden.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat slechts de pro�elen langs het zuidelijke deel van de 
Rootskamp en in het noordelijke deel van een perceel aan de Broekstraat relatief goed 
bewaard zijn gebleven. Hier ligt echter al een klinkerweg. Mocht deze weg vervangen worden, 
wordt voor deze speci�eke zone passieve begeleiding geadviseerd. Het grootste deel van het 
tracé is echter dermate verstoord dat hier geen archeologische waarden meer zijn te verwachten. 
Voor deze verstoorde zone van het plangebied wordt dan ook geen aanvullend archeologisch 
onderzoek geadviseerd.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In Herpen-West wordt een weg aangelegd vanaf de Berghemseweg in 
het zuiden, naar de Rootskamp (haaks op de Broekstraat) in het noorden 
(fig. 1.1). Naar aanleiding van dit plan heeft Archol in opdracht van de 
Gemeente Oss op 12 juli een raai boringen gezet over de lengte van het 
wegtracé. In dit gebied geld een hoge archeologische verwachting (fig. 
2.4). Omdat uitgraven van het wegcunet kan leiden tot het aantasten van 
het archeologische bestand, is vooronderzoek nodig geacht. Doel van het 
onderzoek is het vaststellen van de gaafheid van de bodemopbouw. Op basis 
van de resultaten kan geconcludeerd worden of de verwachte archeologische 
waarden intact zijn en kan advies gegeven worden betreffende de omgang 
met deze waarden. 

1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied ligt op de westelijke rand van de bebouwde kom van 
Herpen, gemeente Oss (Noord-Brabant) (fig. 1.2 en tab. 1.1.). Het 
beoogde wegtracé heeft een lengte van ca. 470 m (gemeten over de as) 
en een breedte tussen de 8 en 15 m (afhankelijk van de inrichting van de 
bermen). Het meest zuidelijke deel van het plangebied betreft het terrein 
van het bedrijf Caravancenter aan de Berghemseweg. Vanuit hier loopt 
het toekomstige wegtracé richting het noorden en doorkruist het twee 
agrarische percelen.1 Het meest noordelijke perceel vormde recentelijk 
een erf met een boerderij en meerdere schuren. Deze gebouwen zijn 
kort geleden gesloopt. Ten noorden van dit erf loopt de Broekstraat. Het 
wegtracé loopt hier door in de bestaande Rootskamp. Na ongeveer 90 m de 
Rootskamp richting het noorden te volgen maakt het tracé een bocht naar 
het oosten, waar het een braakliggend perceel doorkruist. Hier is ten slotte 
het tracé 70 m te volgen tot einde van het perceel. 

1  Op de percelen groeide op de dag van het onderzoek tarwe.
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1.3 Onderzoeksopzet
Op 1 september 2007 ging de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(Wamz) van kracht. Deze wet regelt de omgang met het archeologische 
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 
archeologische vooronderzoek. Een dergelijk heeft tot doel vast te stellen of in 
het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.

Dit vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: Bureauonderzoek 
en het Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-
daardrapportages. Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting 
van wat er in archeologisch en aardewetenschappelijk 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 gezicht 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 en 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 

Figuur 1.2 
Begrenzing plangebied (rood) en reeds onder-
zocht gebied (donkergrijs).
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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 
worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 
behouden), of tot een archeologische opgraving.

Het hier gepresenteerde onderzoek is een combinatie van 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.

Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Verkennend booronderzoek
Projectnaam: Bouwweg Herpen-West

Uitvoerder:                                  Archeologisch Onderzoek Leiden 
  (Archol bv)
 Uitvoering veldwerk: 12 juli 2011
 Uitvoering uitwerking: juli-september 2011

Provincie: Noord-Brabant 
 Gemeente: Oss
 Plaats: Herpen
 Toponiem: Broekstraat-Rootskamp
 Centrumcoördinaten: 172.113 / 420.404 (RD)

Opdrachtgever: Gemeente Oss, M. van Zutphen
Bevoegd gezag:                              Gemeente Oss, R. Jansen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr. 47445

Geomorfologie: overgang terrasvlakte-dekzandwelving
Bodem: podzolgronden en kalkloze zandgronden  
  in het meest noordelijke deel van het  
  plangebied

Plaats van documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek bouwweg Herpen-West.



8 Herpen



Herpen    9

2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschappelijk kader2

Het plangebied van de toekomstige weg in Herpen-West ligt in het 
Maasland, in het noordoosten van de provincie 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). De geomorfologische kaart laat zien dat het 
plangebied op de overgang ligt van een dekzandwelving naar een sterk 
geëgaliseerd of afgegraven gebied. Ten noorden daarvan ligt een terrasvlakte 
(fig. 2.1).

Gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, ongeveer 120.000 – 10.000 jaar 
geleden), zette de Maas grof en 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. 

De opwaartse tektoniek van de Peelhorst zorgde ervoor dat de Maas 
langzaam in noordelijke richting afgleed naar zijn huidige bedding. Er 
lag tijdens deze ijstijd geen landijs in het gebied wat nu Nederland is. 
Gedurende deze koude periode kan Nederland gekarakteriseerd worden 
als een leeg en ruw landschap wat gemakkelijk erodeerde. Direct ten 
zuiden van de Maas veroorzaakte de afwezigheid van vegetatie de erosie en 

2  Deze paragraaf is deels gebaseerd uit Van der Linde 2008, waarbij een bureauonderzoek en 
booronderzoek is gedaan naar het aangrenzende en deels overlappende gebied Herpen-
Wilgendaal.

Legenda
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Terrasrestrug
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(rood) en de omgeving.
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verspreiding van sedimenten in de vorm van eolisch gevormde lagen. Een 
met zand bedekt landschap in Brabant en een Löss-landschap in Limburg 
waren directe resultaten hiervan.3 Laatglaciale beken stroomden door het 
dekzandlandschap. Dit resulteerde in een groot aantal beekdalen.4 Dit 
landschap is tekenend voor grote delen van Brabant.

Gedurende het holoceen verlegde de huidige rivier de Maas vele malen haar 
bedding in de oudere pleistocene afzettingen. Het huidige landschap in de 
Maaskant wordt dan ook gekenmerkt door een uitgebreide zone van kom- 
en stroomruggronden aan het oppervlak.5

Een laatste belangrijke ‘afzetting’ in het plangebied heeft een antropogeen 
karakter. Vanaf de late middeleeuwen werden de leemarme zandgronden 
jaarlijks vruchtbaar gemaakt door de inhoud van 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.6 
Deze grote open akkercomplexen van de pleistocene zandgronden, werden 
deels gemeenschappelijk en deels individueel gebruikt door de bewoners 
van aanliggende boerderijen. Grote gebieden van de zandgronden in de 
Heikant zijn afgedekt met een dergelijk antropogeen pakket. Ze worden 
gerekend tot de zogenaamde enkeerdgronden (fig. 2.2). Verhoudingsgewijs 
hebben deze gebieden goed geconserveerde archeologische overblijfselen.7 

3  De Mulder et.al. 2003, 209.
4  Kiden & Dobma 2007, 35-38.
5  Naar Van der Graaf et.al. 1991, Verbraeck 1984 en Berendsen 1997.
6  Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s-Hertogenbosch – toelichting, Stiboka, uitgave 

1976.
7  Deeben, Van Doesburg & Groenewoudt 9-12, 2007.
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Het eeuwenlange gebruik van het gebied in grote delen van de regio 
Oss als akkerland vóór het aanleggen van de es resulteerde echter wel 
in het verdwijnen van het oude loopniveau. Zeker 20-30 cm van het 
oorspronkelijke bodemprofiel is daarbij vergraven met als consequentie dat 
alleen de diepere sporen bewaard zijn gebleven.8

2.2 Archeologisch en historisch kader9

Recentelijk onderzoek nabij het huidige plangebied
In februari 2000 heeft in de huidige nieuwbouwwijk Wilgendaal een 
verkennend archeologische onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door 
het Archeologisch Diensten Centrum (ADC). Een tweede onderzoeksfase 
(zomer 2001) in de Wilgendaal is uitgevoerd door Archol bv, direct ten 
noorden van de eerste fase (fig. 1.2). Hier is aangetoond dat de zone 
van een voormalige beek een gunstige bewoningslocatie was vanaf het 
meso- en neolithicum tot en met de midden-ijzertijd. Ook zijn tijdens 
deze opgravingen sporen van bewoning vanaf de 6e eeuw tot in de volle 
middeleeuwen aangetroffen.10

In september 2007 is ten noordoosten van de Rootskamp een bureau- en 
inventariserend veldonderzoek gedaan door Archol bv. Aanleiding waren de 
plannen voor een extra fase van een nieuwbouwwijk aan de noordwest zijde 
van de huidige wijk Wilgendaal. Het zuidwestelijke deel van dat plangebied 
overlapt met het huidige plangebied van het wegtracé. Op iedere hoek en in 
het centrum van dit overlappende gebied is destijds een boring gezet. Deze 
boringen toonden verstoring tot maximaal 165 cm onder het oorspronkelijke 
maaiveld. Hierdoor werd het perceel gemarkeerd als ‘verstoorde zone’.11 
De boringen op de hoek zijn echter buiten het specifieke gebied van het 
beoogde wegtracé gezet.

Landschap en bewoning in pre- en protohistorie in de regio
Herpen maakt deel uit van het Maasland tussen ’s-Hertogenbosch en 
Grave. Dit gebied, gelegen 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 was voor 
prehistorische bewoning. De diversiteit van het landschap maakte het voor 
de prehistorische bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een 
klein areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jagers- als voor 
agrarische gemeenschappen aantrekkelijk geweest. 

Vondsten van lokale archeologen, opgravingen en een regionale 
inventarisatie van een deel van het Maasland laten zien dat vooral het 
dekzandgebied rijk is aan archeologische vindplaatsen.12 Grootschalig 
archeologisch onderzoek in de laatste drie decennia op de grote dekzandrug 
die zich van ’s-Hertogenbosch, via Rosmalen, Nuland, Geffen en Oss naar 

8  Schinkel 1994, 12.
9  Deze paragraaf is gebaseerd op Van der Linde 2008, waarbij een bureauonderzoek en 

booronderzoek zijn gedaan naar het aangrenzende en deels overlappende gebied Herpen-
Wilgendaal.

10  Ball & Jansen 2002, 137-138.
11  Van der Linde 2008, 16-17.
12  Bron: Archeologisch Informatiesysteem 2 (ARCHIS 2).
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Herpen uitstrekt, heeft een intensieve bewoning uit de late prehistorie en 
Romeinse tijd aangetoond. Deze dekzandrug vormt de noordelijke uitloper 
van een uitgestrekt dekzandgebied tussen de rivieren de Maas, de Demer en 
de Schelde. 

Uit de omgeving van Herpen zijn verschillende meldingen bekend, 
waaronder enkele ‘urnvondsten’.13 Deze hangen mogelijk samen met 
bewoningssporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd op de door Bursch in 
1939 opgegraven woerd van Herpen.14 Bij deze opgraving is in ieder geval 
sprake van een inheems-Romeinse nederzetting bestaande uit meerdere 
huisplattegronden.15

In de polder ten noorden van het plangebied zijn meldingen bekend van 
een vuurstenen afslag en een glazen La Tène-kraal uit de late ijzertijd. 
Beide zijn aangetroffen op een stroomrug of oeverwal.16 De vindplaatsen uit 
het ten noorden daarvan gelegen kleigebied zijn voornamelijk bekend van 
oppervlaktekarteringen uitgevoerd door lokale archeologen. Daaruit blijkt 
dat zowel de prehistorische als de historische bewoning zich langs nog 
bestaande of fossiele Maaslopen bevindt, veelal op de hogere locaties.17

De opgravingen van Archol en ADC ArcheoProjecten te Herpen-Wilgendaal 
(ten noordoosten van het onderzoeksgebied) toonden aan dat onder een 
laag stuifzand grote aantallen sporen en vondsten uit de metaaltijden 
en de steentijd tevoorschijn kwamen. Ook werd een fossiele waterloop 
gevonden. In de venige opvulling en langs de oevers van deze fossiele 
beekloop zijn vondsten aangetroffen, daterend uit het vroeg-mesolithicum 
tot en met de midden-bronstijd. In deze vroegste fasen van gebruik lijkt dit 
deel van de beek slechts incidenteel bezocht te zijn. In de late bronstijd en 
vroege ijzertijd is de beek deels verland en wordt de oeverzone intensiever 
in gebruik genomen. Verondersteld wordt dat op enige afstand van de 
beek woonerven uit deze periode gelegen hebben. Voor de midden- en 
late ijzertijd is met zekerheid bewoning en beakkering langs de beekloop 
vastgesteld. Aan het einde van de ijzertijd raken de verveende beek en 
de oeverzone door een dik pakket zand overstoven. Pas in de vroege 
middeleeuwen wordt opnieuw een nederzetting ingericht en deze blijft tot 
ver in de volle middeleeuwen bewoond. Er is sprake van een langdurige en 
uitgestrekte bewoning in dit overgangsgebied van zand naar klei.

Herpen in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd
Herpen kent een lange bewoningsgeschiedenis. Op de AMK 
(Archeologische Monumenten Kaart) van Noord-Brabant is de historische 
dorpskern en/of clusters oude bebouwing van Herpen als gebied van hoge 
archeologische waarde aangegeven.18 De selectie en begrenzing van deze 
kernen zijn gebaseerd op 16e -eeuwse (Van Deventer) en vroeg 20e -eeuwse 
kaarten (Bonnebladen). Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten 

13  ARCHIS-waarnemingen 43624, 44897, 35720.
14  ARCHIS-waarneming 39171.
15  De exacte omstandigheden en locatie van deze opgraving met het toponiem ‘De Aventuur’ 

zijn vanwege gebrekkige documentatie niet geheel duidelijk.
16  ARCHIS-waarnemingen 52830 en 52979.
17  Ball/Schiltmans 1998. Hierin is voor het gebied ‘de Lage Maaskant’ een overzicht gemaakt 
van alle bekende archeologische vindplaatsen.
18  Monumentnummer 16842.
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van vroeg-moderne en waarschijnlijk ook van laatmiddeleeuwse(vanaf 
ca 1300 n.Chr.) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere 
bewoning kunnen aanwezig zijn. Er dient echter bedacht te worden dat de 
bewoning in de vroege en volle middeleeuwen (tot ca 1300 n.Chr.) een meer 
dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet 
per se hoeven samen te vallen met die van de latere bewoning.

De opgravingen uitgevoerd door Archol en ADC ArcheoProjecten te 
Herpen-Wilgendaal fase 1 hebben aangetoond dat deze middeleeuwse 
‘voorganger’ van het huidige Herpen zich inderdaad verder in noordelijke 
richting lag dan op de kaarten zichtbaar is. In eerste instantie zijn hier grote 
hoeveelheden nederzettingssporen uit de vroege en volle middeleeuwen 
gekarteerd. Er zijn onder andere vier bootvormige huisplattegronden 
en daarbij behorende erfstructuren uit de 11e eeuw aangetroffen. Bij 
het uitgraven van de sporen en het aanleggen en documenteren van de 
profielen bleken de middeleeuwse sporen stratigrafisch te liggen van een 
prehistorisch bewoningsniveau door een stuifzandlaag. 

De overige ARCHIS-waarnemingen hebben voor een groot deel betrekking 
op de middeleeuwse bewoning van Herpen en hangen in sterke mate 
samen met het voormalig kasteelterrein.19 Dit kasteel werd in het 
midden van de 14e eeuw ontmanteld, vervangen door een blokhuis en 
heropgebouwd te Ravenstein.20

2.3 Specifieke archeologische verwachting
De IKAW toont een hoge trefkans binnen het plangebied waar het tracé 
samenloopt met de huidige ‘Rootskamp’ en waar het plangebied de 
Broekstraat kruist (fig. 2.3). Ten noorden en zuiden van dit stuk wordt het 
plangebied gemarkeerd met een lage verwachting. Waarnemingen net ten 
zuiden en ten noorden van het plangebied bevestigden al dat grote delen 
van het gebied verstoord zijn. Het gebied met een lage trefkans op de IKAW 
is gebaseerd op vermoede egalisatie- of afgravingszones. 
Toch zijn er redenen om te veronderstellen dat de archeologische 
verwachtingen voor het gebied ten zuiden van de Broekstraat hoog is. 
Meerdere archeologische waarnemingen zijn gedaan op de podzolgronden 
waarop het tracé ligt. In Herpen-Wilgendaal fase I en II, ten noordoosten 
van het plangebied, zijn waardevolle archeologische resten aangetroffen. Dit 
heeft invloed op de verwachtingen voor het gebied ten zuidwesten hiervan. 
In Herpen-Wilgendaal zijn twee fenomenen waargenomen, die doen 
vermoeden dat archeologische waarden in het huidige plangebied, ondanks 
oppervlakteverstoring, nog bewaard kunnen zijn. In de eerste plaats is een 
diepe fossiele beekloop aangetroffen met een bijna west-oost oriëntatie, 
die mogelijk het beoogde wegtracé kruist. In de opvulling van deze geul en 
op de oevers zijn vondsten en bewoningssporen uit diverse prehistorische 
perioden aangetroffen. In de tweede plaats zijn deze resten afgeschermd 
door een stuifzanddek, waarop middeleeuwse bewoningssporen zijn 
aangetroffen. De gaafheid van met name prehistorische bewoningsresten is 
door latere plaggenophoging nog aanzienlijker. 

19  ARCHIS-waarnemingen 36464, 44898, 44863, 36468.
20  Een blokhuis is een type verdedigingswerk.
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De historisch-archeologische waarden binnen delen van het plangebied 
zijn dus weliswaar naar verwachting aangetast vanwege recente egalisatie 
of afgraving. Het ligt echter niet voor de hand om dit ook voor de dieper 
gelegen prehistorisch-archeologische waarden aan te nemen. Mogelijk 
hebben het stuifzanddek en plaggenophoging deze waarden beschermd. 
Specifiek kan echter wel verwacht worden dat (recent gesloopte) bebouwing 
het perceel ten zuiden van de Broekstraat heeft verstoord. 

Aan de hand van onder andere de IKAW, de bodemkaart, de geomorfo-
logische kaart en de bekende archeologische waarnemingen in de gehele 
regio van Oss is in 2009 een archeologische verwachtingskaart opgesteld 
die wordt gebruik voor beleidsadviezen.21 Het gehele plangebied valt op 
deze kaart binnen een gebied met hoge verwachting ten aanzien van 
archeologische resten uit de periode mesolithicum – nieuwe tijd (fig. 2.4).

21  ADC Heritage heeft in 2009 in opdracht van de gemeente Oss een archeologische verwach-
tings- en beleidsadvieskaart gemaakt voor de gemeente Oss (Botman & Van der A 2009).
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3 Onderzoeksvragen en methodiek

3.1 Onderzoeksvragen
Het verwachtingsmodel dat in het vorige hoofdstuk geschetst is, wordt 
doormiddel van het booronderzoek getoetst. Het belangrijkste doel hiervan 
is het vaststellen van de gaafheid van de bodemopbouw. Hieruit is namelijk 
af te leiden of in het plangebied nog intacte archeologische waarden te 
verwachten zijn. Een dergelijk booronderzoek als dit kan echter geen 
uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van archeologische waarden.

Om het doel te ondersteunen, zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld:22

· Hoe ziet de geologische cq. bodemkundige opbouw van het plangebied 
eruit?

· Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologische 
vervolgonderzoek zinvol is?

· Zijn met de boringen archeologische indicatoren aangetroffen die 
duiden op de aanwezigheid van (grotere) archeologische nederzettings-
terreinen in het plangebied?

· Indien archeologische indicatoren worden aangetroffen: wat is de 
diepteligging, dikte en stratigrafische positie van de archeologische laag 
waarin de archeologische indicatoren zijn aangetroffen?

3.2 Methodiek
Om de vraagstelling te beantwoorden, zijn boringen gezet over de as van 
het wegtracé en, waar dat niet mogelijk was, langs het wegtracé (fig. 3.1). 
Daarbij is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 
cm. Waar kleiige afzettingen zijn aangetroffen, is aanvullend geboord met 
een gutsboor (met een diameter van 3 cm). Er is geboord tot maximaal 30 
cm in de C-horziont. Het uitgangspunt was om, indien aanwezig, oude 
akkerlagen of een A-E-B-horizont te bemonsteren en te zeven, over een 
zeef met een maaswijdte van 5 mm. De zeef is een enkele keer gebruikt, 
maar de waarnemingen werden later herzien toen een extra boring (bij 
boring 2) uitwees dat een oude akkerlaag niet aanwezig was. Uiteindelijk 
zijn 15 boringen gezet met een boorafstand tussen de 20 en 30 m, over 
de gehele lengte van het tracé (raai 1), onderverdeeld in 4 delen (raai 1A 
– 1D). Uiteindelijk zijn enkele boringen minder gezet dan werd voorzien, 
vanwege de ondoordringbare ondergrond van het zuidelijke Caravancenter 

terrein. Ter compensatie zijn twee extra boringen gezet in het noordelijke 
deel van het plangebied, om hier meer inzicht te krijgen in de complexe 
bodemopbouw. Deze twee extra boringen (boornummers 14 en 15) zijn net 
naast de centrale as van het tracé geplaatst (fig. 3.1).

22  Deze vragen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak.
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4 Resultaten

4.1 Algemene bodemkenmerken
Het plangebied is relatief vlak met een hoogteverschil van ca. 30 cm.23 Het 
zuidelijke deel ligt hoger. Het noordelijke deel helt richting de terrasvlakte 
in het noorden. Op de geomorfologische kaart valt het noordelijke deel van 
de Rootskamp samen met een afgegraven of geëgaliseerde vlakte (zie fig. 
2.1). Het booronderzoek moet uitwijzen in welke mate er verstoord is in het 
wegtracé en of in dit deel nog sprake is van de dekzandwelving, of de iets 
noordelijker gelegen terrasafzettingen. 

4.2 Stratigrafie

Raai 1A
Aanvankelijk zijn drie boringen gezet in het meest noordelijke 
braakliggende perceel ten oosten van de Rootskamp (boornummers 1 tot 
en met 3). Uiteindelijk zijn hier twee extra boringen gezet aan de zijkanten 
van het tracé om meer inzicht te krijgen in de complexe bodemopbouw 
(boornummers 14 en 15). 

Het esdek lijkt in deze raai niet of soms maar nauwelijks aanwezig te 
zijn. Op andere plekken is zelfs nauwelijks sprake van een bouwvoor. 
Waar een C-horizont is waargenomen, werd deze pas duidelijk op een 
diepte van 80-90 cm. De C-horizont bestaat hier bovenin vermoedelijk 
uit vermoedelijk uit verspoeld dekzand of terraszand. Dit lag op een 10 
cm dik niveau van matig tot grof- zandige klei (top terras), met daaronder 
weer een grove zandlaag (terrasdek) (fig. 4.1). In boring 2 leek op 40-55 
cm diepte een klein restje van een verploegde B-horizont aanwezig te zijn. 
Deze waarneming werd bijgesteld naar ‘verstoring’. Een controlerende 
boring direct naast boring 2 bracht hier meer duidelijkheid. De sterke mate 

23  Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland.

Figuur 4.1 
Fragment boorprofiel met verspoeld dekzand 
of terraszand, op een kleiig niveau (top terras).
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van verstoring en de kleilagen in de ondergrond verklaren het regelmatig 
voorkomen van kleibrokken op een hoger niveau. 

Raai 1B
Langs de Rootskamp is raai 1B uitgezet. De boringen konden niet over de 
centrale as van het tracé gezet worden omdat er al een klinkerwegdek lag. 
Aan de oostkant van de weg bevonden zich een greppel en een betegeld 
pad. Zowel de weg als het pad leek zeer recentelijk te zijn aangelegd. Het 
is echter niet geheel duidelijk of dit een tijdelijke toegangsweg is naar de 
noordoostelijk gelegen bouwplaats, of dat dit een permanente weg is. Er 
is gekozen om ten oosten van het pad de boringen te zetten, omdat de 
KLIC-kaart enkele leidingen aangaf tussen de westkant van de weg en 
een daarnaast gelegen greppel. Slechts twee boringen zijn gezet met een 
tussenafstand van 30 m (boornummers 4 en 5). In het zuidelijke deel van de 
weg, bij de kruising met de Broekstraat, was de dichtheid met leidingen zeer 
groot en stond een nabij gelegen elektriciteitshuis.

Boornummer 4 laat een beeld zien dat overeenkomt met dat van de eerste 
raai 1A. Na de bouwvoor en het esdek lijkt op 55 cm diepte een verploegde 
overgang te zitten naar een grofzandige afzetting. Deze grofzandige laag 
lijkt veel op de toplaag van de voornoemde terrasafzettingen die zijn 
waargenomen in raai 1A. Waarschijnlijk hebben we bij de boringen langs 
de Rootskamp te maken met een ophogingslaag voor de bouwweg die ten 
westen van de boorraai ligt. Tot 80 cm diepte lijkt het op een verrommelde 
bouwvoor/es laag. Hieronder ligt een pakket zand (restant C, mogelijk 
verspoeld dekzand of terraszand) dat op 115 cm kleiig wordt en overgaat in 
een 10 cm dik zandig kleipakket (top terras). Ook hier ligt dit pakket op een 
laag met grof zand (terrasdek). 
Ook bij boornummer 5 lijkt er sprake van een bouwvoor op bouwvoor 
die gescheiden worden door een dun verrommelde grens. Ook hier is dit 
fenomeen te verklaren als ophoging van de weg. Op 60 cm diepte zijn 
nog puinspikkels en fragmentjes baksteen in de bouwvoor aangetroffen. 
Op 80 cm gaat esdek over in de onderliggende C-horizont. De overgang 
is geleidelijk. Onder de ophogingslaag zien de profielen er dus relatief 
onverstoord uit. Er is bij deze boring geen sprake van mogelijke ter-
rasafzettingen zoals bij boring 4, maar van een dekzandprofiel. Tussen 
boornummer 4 en 5 lijkt zodoende de overgang te zitten tussen de 
terrasvlakte in het noorden en de dekzandwelving in het zuiden. 

Raai 1C
Ten zuiden van de Broekstraat zijn drie boringen gezet (boornummers 6 
tot en met 8). Boring 7 en 8 zijn gezet op een locatie waar recentelijk een 
boerderij en schuren stonden; boring 6 is buiten deze locatie gezet. 

Er is een duidelijke tweedeling te zien in de resultaten van deze boringen. 
Boring 6 laat een overgang zien van het esdek naar de C-horizont (dekzand) 
op 50 cm. Boring 7 en 8 zijn echter sterk verstoord. De bovenste 50 cm 
van boring 7 is in ieder geval verstoord. Daaronder lijkt wit funderingszand 
te zitten, maar het is niet volledig uit te sluiten dat dit een witgrijze 
gereduceerde C-horizont is. De bovenste 75 cm van boring 8 is verstoord. 
Daaronder bevindt zich het dekzand, maar dit is zwaar afgetopt (AC-profiel). 



Herpen    21

Raai 1D
Op het perceel net ten noorden van een het Caravancenterterrein is een ‘raai’ 
van vijf boringen gezet (boornummers 9 tot en met 13). Door de kromming 
in het tracé is er geen sprake van een rechte raai. De boringen in deze raai 
laten een eenduidige bodemopbouw zien. De bouwvoor is gemiddeld 40 cm 
dik. Het esdek is niet aanwezig en de C-horizont van het dekzand is sterk 
aangeploegd (fig. 4.2). Het gaat hier om sterk onthoofde podzolprofielen 
met veel ijzerconcreties in het dekzand. 

Terrein Caravancenter
Op het terrein van het Caravancenter aan de Berghemseweg (het zuidelijke 
deel van het plangebied) zijn geen boringen gezet. Een compact grindpakket 

Figuur 4.2 
C-profiel is sterk aangeploegd
in raai 1D.

Figuur 4.3 
Bedekking van het caravanterrein.
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in de top van de ondergrond maakte het onmogelijk om hier boringen te 
zetten (fig. 4.3). In een slootprofiel aan de grens van dit terrein bleek dat dit 
pakker als volgt was opgebouwd: een laag van minimaal 20 cm fijn grind 
op een laag van enkele cm dikte zand dat op een zeil van kunstgrasachtig 
materiaal was gestort. 

4.3 Conclusie
In grote lijnen kan uit de bovenstaande resultaten geconcludeerd worden 
dat in raai 1A en in de eerste boring van raai 1B andere profielen zijn 
waargenomen dan in de rest van het tracé. In het noordelijke deel van het 
wegtracé is op een dieper niveau (tussen 65 cm en de 100 cm diepte) de 
rand van de terrasvlakte aangeboord, dat direct ten noorden van het dek-
zandlandschap ligt. Daarnaast is vastgesteld dat dit deel ten noordoosten van 
de Rootskamp flink verstoord is (fig. 4.4a). Eerder onderzoek door Van der 
Linde heeft net buiten de noordelijke hoek van het huidige plangebied en op 
aangrenzende percelen soortgelijke resultaten opgeleverd. Zoals de geomor-
fologische kaart aangeeft, zijn in het recente verleden egalisatie- of afgra-
vingwerkzaamheden in het plangebied uitgevoerd.24 Op de zuidwesthoek 
van het perceel aan de Rootskamp lijkt het profiel beter bewaard (boring 
4, raai 1B). Boring 5, langs de Rootskamp, toont de overgang aan van 
terrasvlakte naar dekzandwelvingen; ook hier is het profiel beter bewaard. 
We hebben hier te maken met bouwvoor/ esdek op de C-horizont. Beide 
profielen langs de Rootskamp lijken opgehoogd vanwege de recentelijk 
aangelegde weg. 
De bodem binnen het tracé in de twee percelen ten zuiden van de 
Broekstraat is sterk verstoord (fig. 4.4b). De locatie van de voormalige 
boerderij is flink vergraven en de C-horizont op het perceel ten noorden van 
het Caravancenter terrein is sterk aangeploegd. De meest noordelijke boring 
op deze percelen (boring 6, raai 1C) vertoonde een beter bewaard profiel. Dit 
geldt dus voor de boring die gezet is op een locatie binnen het perceel dat 
voorheen niet bebouwd was. 

De hoge verwachtingen van het plangebied waren deels onderhevig aan 
de resultaten van eerder onderzoek in Herpen-Wilgendaal. Zoals eerder 
genoemd zijn hier twee fenomenen waargenomen, die doen vermoeden 
dat archeologische waarden in het huidige plangebied, ondanks opper-
vlakteverstoring, nog bewaard zouden kunnen zijn. In de eerste plaats 
is in de Wilgendaal een diepe fossiele beekloop aangetroffen met een 
bijna west-oost oriëntatie, die mogelijk het beoogde wegtracé kruist. In de 
opvulling van deze geul en op de oevers zijn vondsten en bewoningssporen 
uit diverse prehistorische perioden aangetroffen. In de tweede plaats 
zijn hier deze resten afgeschermd door een stuifzanddek, waarop 
middeleeuwse bewoningssporen zijn aangetroffen. De gaafheid van met 
name prehistorische bewoningsresten is door latere plaggenophoging nog 
aanzienlijker. Er kan hier geconcludeerd worden dat de oude beekloop en 
het stuifzanddek niet zijn aangeboord.

Een hoge trefkans op archeologie, zoals aangegeven in de archeologische 
beleidsadvieskaart (zie fig. 2.4), werd verwacht voor het gehele wegtracé. 
Alleen raai 1B voldeed aan deze verwachting. Hier zijn boornummers 4 en 

24  Van der Linde 2008, 10.
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5 gezet. Deze boringen hebben aangetoond dat de profielen in verhouding 
in betere staat zijn dan elders in het plangebied. Dit toont aan dat hier 
inderdaad een hoge trefkans is op archeologie. Ook aan de directe zuidkant 
van de Broekstraat (boring 6, raai 1C) is de C-horizont nog intact waardoor 
een goede kans op archeologische resten aanwezig is. Door egalisatie, 
verploeging en verstoring door verbouwing is de archeologische trefkans in 
het grootste deel van het tracé laag. 
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5 Synthese en aanbevelingen

5.1 Synthese
Volgens de beleidskaart van archeologische verwachtingen valt het onder-
zoeksgebied binnen een gebied met hoge archeologische verwachting. Om 
het verwachtingsmodel te toetsen betreft de verwachte bodemopbouw en 
om inzicht te krijgen in de gaafheid van het verwachtte bodemprofiel is een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

Het booronderzoek heeft aangetoond dat het onderzoeksgebied niet geheel 
voldoet aan de archeologische verwachtingen van de beleidsadvieskaart en 
dat de verstoringsgraad sterk overeen komt met de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden. Waar de IKAW aantoonde dat er een indicatie 
was voor een hogere trefkans van archeologie is gebleken dat de profielen 
relatief beter bewaard zijn gebleven dan in de rest van het plangebied. In 
het meest noordelijke en zuidelijke deel van het plangebied blijkt de bodem 
te zijn verstoord tot diep in de C-horizont (soms tussen de 80 en 90 cm), 
zodat de kans op het aantreffen van archeologische resten gering is (fig. 5.1). 
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5.2 Aanbevelingen
Op grond van het booronderzoek binnen het tracé van de bouwweg in 
Herpen-West, de kennis van het voorgaande booronderzoek van Herpen-
Wilgendaal en het bijbehorende bureauonderzoek worden de volgende 
aanbeveling gedaan (fig. 5.1):

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor een klein deel van het plangebied 
de hoge archeologische verwachting kan worden gehandhaafd. Dit is in het 
gedeelte van het tracé dat over de Rootskamp naar de Broekweg loopt. Als 
de huidige weg van de Rootskamp niet wordt vervangen voor een andere 
weg, kan het behoud van de archeologie hierdoor al gewaarborgd worden. 
De bovengrond in het perceel dat grenst aan de Rootskamp (raai 1A) is flink 
verstoord. Hier lijkt sprake van terrasafzettingen met een sterk verstoord 
bovendeel. Het perceel is ook onderzocht in de 2007, waarbij voornamelijk 
de hoeken werden onderzocht. Deze boringen toonden een nog diepere 
verstoring (tot 138-165 cm onder het huidige maaiveld).25 De zone is dermate 
verstoord dat verder onderzoek niet nodig is. Het profiel aan de noordkant 
van het perceel dat ten zuiden van de Broekstraat ligt, is redelijk gaaf 
(raai 1C, boornummer 6). Vanaf de voormalige bebouwing op dit perceel, 
(richting het zuiden van het plangebied) zijn de profielen in slechte conditie. 
Op het caravanterrein zijn geen waarnemingen gedaan. Ook hier kunnen 
de profielen in slechte conditie verwacht worden. Door het massieve pakket 
van grind en ophogingszand mogen de gevolgen van verstikking op de 
onderliggende bodem niet worden onderschat. De verwachting van het tracé 
ten zuiden van boring 6 en het caravanterrein moet door deze gegevens en 
de mate van verstoring worden bijgesteld als ‘laag’.

Mocht de huidige weg over de Rootskamp verdwijnen en plaats maken 
voor een nieuw wegdeel, dan wordt aanbevolen de Rootskamp richting het 
zuiden passief te begeleiden bij het uitgraven van het wegcunet. Dit relatief 
goed bewaarde profiel is in figuur 5.1 aangegeven. Het tracé kan dan gevolgd 
worden tot waar voorheen gebouwen hebben gestaan op het perceel net ten 
zuiden van de Broekstraat. Het gaat hier echter slechts om 90 m van het 
gehele tracé. De kans op intacte archeologische waarden in het zuidelijke 
deel en op het perceel ten noordoosten van de Rootskamp is laag tot nihil. 
Hiervoor wordt dus geen aanvullend archeologische onderzoek geadviseerd.

25  Van der Linde 2008, 16.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied.
Figuur 1.2 Begrenzing plangebied (rood) en reeds onderzocht gebied (don-

kergrijs).
Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het plangebied (rood) en de omge-

ving.
Figuur 2.2 Bodemkaart van het onderzoeksgebied (rood) en omgeving.
Figuur 2.3 Plangebied op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW) en ARCHIS-waarnemingen.
Figuur 2.4 Archeologische beleidsadvieskaart, gebaseerd op archeologische 

verwachtingen. De pijl lokaliseert het plangebied. Bron: ADC Heritage 
rapport H030, kaartbijlage 7.

Figuur 3.1 Plangebied (rood) met boorpunten (sterren) en boornummers.
Figuur 4.1 Fragment boorprofiel met verspoeld dekzand of terraszand, op 

een kleiig niveau (top terras).
Figuur 4.2 C-profiel is sterk aangeploegd.
Figuur 4.3 Bedekking van het caravanterrein.
Figuur 4.4a Profiel van raai 1A met de mate van verstoring. Voor de ligging 

van de raai, zie figuur 3.1.
Figuur 4.4b Profiel van raai 1B tot en met 1D met de mate van verstoring. 

Voor de ligging van de raai, zie figuur 3.1.
Figuur 5.1 Het tracé en de interpretatie van de zones.



Herpen    29

Bijlage I Boorstaten

Boorstaten

boring: 1310-1
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.125, Y: 420.575, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,08, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Verstoorde Es

80 cm -Mv / 6,28 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Lijkt mogelijk verstoord

85 cm -Mv / 6,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Mogelijk terrastop

100 cm -Mv / 6,08 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: terraszand?

120 cm -Mv / 5,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, stevig, matig grof

 Einde boring op 135 cm -Mv / 5,73 m +NAP

boring: 1310-2
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.103, Y: 420.569, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,00, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk verploegd

55 cm -Mv / 6,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: C-horizont van mogelijk verspoeld dekzand of terraszand

60 cm -Mv / 6,40 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, donkergroen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Mogelijk top terras

85 cm -Mv / 6,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer grof, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Grof terraszand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 6,00 m +NAP
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Boorstaten

boring: 1310-3
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.081, Y: 420.562, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,06, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: esdek
Opmerking: Restje van het esdek

50 cm -Mv / 6,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

65 cm -Mv / 6,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 6,31 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtgroen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 6,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof

85 cm -Mv / 6,21 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig grof

110 cm -Mv / 5,96 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer grof, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Grof terraszand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 5,86 m +NAP

boring: 1310-4
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.078, Y: 420.519, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,20, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Bouwvoor/-es dat elders is afgetopt en is gebruikt voor verhoging van wegdek.

55 cm -Mv / 6,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Ophoging op oudere bouwvoor, voor verhoging van nieuw wegdek

60 cm -Mv / 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 6,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Mogelijk verspoeld dekzand

115 cm -Mv / 6,05 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Overgang naar terrastop

120 cm -Mv / 6,00 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Top terras

130 cm -Mv / 5,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Grof terrasdek

 Einde boring op 140 cm -Mv / 5,80 m +NAP
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Boorstaten

boring: 1310-5
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.088, Y: 420.491, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,30, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Bouwvoor op oudere bouwvoor, gebruikt voor ophoging wegdek.

30 cm -Mv / 7,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Mogelijk met verploegd restje B-horizont

40 cm -Mv / 6,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 6,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 6,40 m +NAP

boring: 1310-6
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.091, Y: 420.446, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,30, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Bouwvoor (esdek mogelijk niet aanwezig)

50 cm -Mv / 6,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 6,50 m +NAP

boring: 1310-7
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.111, Y: 420.422, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,10, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer mogelijk ophogingszand

 Einde boring op 90 cm -Mv / 6,20 m +NAP
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Boorstaten

boring: 1310-8
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.126, Y: 420.397, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,10, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 6,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Onthoofde C

 Einde boring op 85 cm -Mv / 6,25 m +NAP

boring: 1310-9
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.160, Y: 420.282, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,09, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

10 cm -Mv / 6,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Geen esdek aanwezig

50 cm -Mv / 6,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties, interpretatie: verploegd
Opmerking: Dekzand sterk onthoofd

 Einde boring op 60 cm -Mv / 6,49 m +NAP

boring: 1310-10
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.157, Y: 420.317, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 6,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd

 Einde boring op 60 cm -Mv / 6,54 m +NAP

boring: 1310-11
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.152, Y: 420.343, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Esdek niet aanwezig

40 cm -Mv / 6,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 6,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 6,34 m +NAP
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Boorstaten

boring: 1310-12
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.139, Y: 420.370, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Geen esdek aanwezig

35 cm -Mv / 6,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk verploegd

45 cm -Mv / 6,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 55 cm -Mv / 6,59 m +NAP

boring: 1310-13
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.130, Y: 420.390, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,20, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Esdek niet aanwezig

40 cm -Mv / 6,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Verploegde C-horizont

50 cm -Mv / 6,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 6,60 m +NAP

boring: 1310-14
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.074, Y: 420.550, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,10, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol, opmerking: Extra boring

0 cm -Mv / 7,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 6,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: C-horizont van mogelijk verspoeld dekzand of terraszand

75 cm -Mv / 6,35 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Top terras. Aanwezigheid van enkele indet. organische insluitsels

95 cm -Mv / 6,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Grof terraszand

 Einde boring op 105 cm -Mv / 6,05 m +NAP
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Boorstaten

boring: 1310-15
beschrijver: SVA, datum: 19-7-2011, X: 172.095, Y: 420.558, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45F, hoogte: 7,08, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Herpen, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 7,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: Difuse laag van bouwvoor en jong esdek met enkele puinspikkel.

80 cm -Mv / 6,28 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: C-horizont van mogelijk verspoeld dekzand of terraszand

90 cm -Mv / 6,18 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, interpretatie: beddingafzettingen
Opmerking: Top terras.

100 cm -Mv / 6,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde boring op 110 cm -Mv / 5,98 m +NAP
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Korte samenvatting als kafttekst met belangrijkste resultaten

In Herpen-West wordt een weg aangelegd vanaf de Berghemseweg in het 
zuiden, naar de Rootskamp (haaks op de Broekstraat) in het noorden. Na 
aanleiding van dit plan heeft Archol in opdracht van de Gemeente Oss 
boringen gezet over de lengte van het wegtracé. In dit gebied geldt namelijk 
een hoge archeologische verwachting. Doel van het onderzoek was het 
vaststellen van de gaafheid van de bodemopbouw in het plangebied met 
het oog op de verwachting en conservering van eventuele archeologische 
waarden.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat slechts de profielen langs het zuidelijke 
deel van de Rootskamp en in het noordelijke deel van een perceel aan de 
Broekstraat relatief goed bewaard zijn gebleven. Hier ligt echter al een 
klinkerweg. Mocht deze weg vervangen worden, wordt voor deze specifieke 
zone passieve begeleiding geadviseerd. Het grootste deel van het tracé is 
echter dermate verstoord dat hier geen archeologische waarden meer zijn te 
ver wachten. Voor deze verstoorde zone van het plangebied wordt dan ook 
geen aanvullend archeologische onderzoek geadviseerd.

 


