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Archeologisch Onderzoek Leiden BV heeft in opdracht van Bouwbedrijf H. Pennings en Zn 
een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied 
Meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande 
uitbreiding van winkels. De bouw en daarbij behorende graafwerkzaamheden kunnen 
leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten.

Tijdens het onderzoek zijn 7 proefsleuven gegraven. Het plangebied blijkt in een gebied met 
beekdalafzettingen te liggen dat in de loop der tijd flink is opgehoogd. Het zal lager gelegen 
zijn geweest dan de bekende archeologische vindplaatsen uit de bronstijd, Romeinse tijd en 
de middeleeuwen in de omgeving. 
In de proefsleuven zijn slechts sporen van enkele perceelsgreppels uit de nieuwe tijd 
gevonden. De greppels en het ontbreken van vondsten wijzen op een gebruik als 
buitengebied met bijvoorbeeld weiland. Uitgaande van de lage ligging moet het terrein 
(ook) in de nieuwe tijd te nat zijn geweest voor bewoning.

De sporen blijken niet behoudenswaardig te zijn. Het advies luidt dan ook het plangebied 
vrij te geven voor de geplande uitbreiding.
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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) heeft in opdracht van 
Bouwbedrijf H. Pennings en Zn een verkennend en waarderend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Meubelplein Ekkersrijt 
te Son en Breugel (tabel 1 en figuur 1). Hier zal in de nabije toekomst een 
uitbreiding van winkels gerealiseerd worden.

Het plangebied bestaat uit een parkeerterrein op Ekkersrijt 4100 ter 
hoogte van  de Trendhopper. Het terrein is gewaardeerd door middel van 
zeven proefsleuven. Hieruit bleek dar er zich geen behoudenswaardige 
archeologische waarden in het plangebied bevinden. 
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Figuur 1 
Ligging plangebied 
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Uitvoering
 Veldwerk   3 en 4 mei 2011
 Uitwerking   mei 2011

Opdrachtgever   Bouwbedrijf H. Pennings en Zn. Bv 

Bevoegd gezag   gemeente Son en Breugel

Adviseur namens bevoegd gezag: SRE Milieudienst

Onderzoeksmelding  46382

Locatie:
Gemeente   Son en Breugel
 Plaats   Son
 Toponiem   Meubelplein Ekkersrijt
 Kaartblad   51 E

RD-coördinaten:   160.670, 390.000 (NO-hoek)
     160.670, 389.974 (ZO-hoek)
     160.582, 390.000 (NW-hoek)
     160.583, 389.940 (ZW-hoek)

Periode vindplaats  nieuwe tijd

Bewaarplaats documentatie Provinciaal Depot voor bodemvondsten  
     Noord-Brabant

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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2 Bureauonderzoek

2.1 Landschappelijk kader 
De voornaamste geologische afzettingen in de regio van het plangebied zijn 
ontstaan tijdens de laatste koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien 
(115.000-10.000 jaar geleden). Zuid-Nederland en de droog liggende 
Noordzee kenmerkten zich toen door een toendra-achtig landschap waar 
op grote schaal winderosie optrad. Het opgewaaide zand werd afgezet 
in zogenoemde dekzandruggen (Formatie van Boxtel) van soms wel 
enkele meters dik. Aan het eind van de laatste ijstijd begonnen beken, die 
aanvankelijk smeltwater en later regenwater afvoerden, zich in te snijden in 
het landschap. De zo ontstane beekdalen vervulden een belangrijke functie 
in het door de mens benutte landschap (figuur 2).1

Het plangebied ligt deels in een dergelijk beekdal en deels op een helling 
naar een dekzandrug (noordwesthoek) toe. Bovenop het afzettingspak-
ket van de beek is een esdek aanwezig, dat vanaf of na de middeleeuwen 
zal zijn opgeworpen om het land vruchtbaarder te maken. Om het lage 
deel te egaliseren met de rest van Ekkersrijt zal bij het realiseren van het 
meubelplein het plangebied zijn opgehoogd. Deze ophoging zal eventueel 
aanwezige archeologische resten goed bewaard hebben.

1  Van de Geer 2011.
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2.2 Archeologisch kader
Het plangebied ligt tussen twee belangrijke vindplaatsen in. Circa 250 m ten 
oosten is bij de aanleg van het knooppunt Ekkersrijt een grote nederzetting 
uit de bronstijd aangetroffen. Hierbij zijn twintig boerderijen en tientallen 
bijgebouwen uit de midden- en late bronstijd opgegraven (figuur 3). De 
nederzetting ligt op een dekzandrug ten oosten van het beekdal. Het 
plangebied van het onderhavige onderzoek ligt aan de westkant van de 
Groote Beek. Het is daarom niet erg waarschijnlijk dat er hier archeologische 
resten aanwezig zijn die behoren tot deze bronstijdnederzetting.2

Naast bewoningssporen uit de bronstijd zijn er bij de aanleg van het 
knooppunt Ekkersrijt archeologische sporen uit de ijzertijd en Romeinse 
tijd aangetroffen. Ook hier betrof het onder andere enkele huisplatte-
gronden. Circa 400 m ten noorden van het plangebied zijn ook sporen 
uit deze perioden aangetroffen. Het betrof een huisplattegrond en enkele 
vondsten die gedateerd kunnen worden vanaf de late ijzertijd tot in de 
midden-Romeinse tijd. 

Een jongere vinplaats betreft de funderingen van het kasteel Kemenade. 
Deze zijn nog niet aangetroffen, maar worden vermoed onder het huidige 
parkeerterrein van de IKEA, circa 250 m ten oosten van het plangebied. Net 
als de bronstijdnederzetting ligt het kasteel aan de westkant van de Groote 
Beek en is de kans klein dat er archeologische waarden behorend tot dit 
kasteel worden aangetroffen in het plangebied.3

2  Van de Geer.
3  Van de Geer 2011, 6-7
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2.3 Historisch kader
In de historische bronnen zijn geen aanwijzingen voor bebouwing binnen 
het plangebied te vinden. Volgens de kadastrale minuutkaart uit 1832 was 
het plangebied in gebruik als landbouwgrond (figuur 4).

Figuur 4 
Minuutkaart uit 1832 met projectie van de 
grenzen van het plangebied (bron: www.wat-
waswaar.nl)
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3 Vraagstellingen

Het doel van het onderzoek is om het terrein te onderzoeken op de 
aanwezigheid van archeologische waarden en het bepalen van de behou-
denswaardigheid hiervan. Mocht na het proefsleuven-onderzoek blijken 
dat er behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn, dan zal er 
direct een doorstart plaatsvinden om deze archeologische waarden ex situ 

te behouden. De vraagstellingen zijn gesplitst in vraagstellingen die gelden 
voor het proefsleuvenonderzoek (waardering) en vraagstellingen die gelden 
voor de opgraving.4

 
Proefsleuven:
1. Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?
2. Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten uit deze 

vindplaat(en)en tot welke vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren 
zij?

3. In hoeverre zijn binnen de vindplaats(en) op grond van de verspreiding 
van vondsten en/of grondsporen voormalige activiteitengebieden te 
onderscheiden en hoe moeten die geduid worden?

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van 
wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.?

5. Zijn de onderkant van het plaggendek ontginningssporen, zoals 
spitsporen of esgreppels, aanwezig?

6. Wat is de relatie met de omgeving, m.n. tot het naburige Kasteel 
Kemenade en de nederzettingssporen uit de bronstijd/ijzertijd/
Romeinse tijd enerzijds in het noorden van Ekkersrijt en anderzijds in 
het oosten ter hoogte van knooppunt Ekkersrijt?

7. Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de 
reden voor de afwezigheid van archeologisch resten?

8. Zijn er op basis van de bodemkundige opbouw en gegevens over de 
bestaande bebouwing uitspraken te doen over de conserveringstoestand 
van eventuele archeologische resten onder deze bestaande bebouwing? 
Zo ja, hoe is de verwachte conserveringstoestand van de sporen op deze 
plaats?

9. Hoe is de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond? 
10. Tot welke geomorfologische eenheden kunnen we (specifieke delen) van 

het plangebied rekenen: tot de dalvormige laagte van een zijstroom van 
de Groote Beek of tot de overgang tussen een dergelijke laagte enerzijds 
en de hogere gelegen gebieden van glooiingen en ruggen anderzijds?

11. Wat is de bodemopbouw van het beekdal en wat kan worden gezegd 
over de aanwezigheid van archeologische resten in dieper gelegen 
sedimenten, d.w.z. sedimenten die door veen of een laag van 
beeksedimenten worden afgedekt? 

12. Wat is de relatie tussen het complextype van de vindplaats en de 
aangetroffen geologische en bodemkundige ondergrond? 

4  Van de Geer 2011.
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Bij een eventuele opgraving:
1. Zijn er structuren of erven te onderscheiden? 
2. Welke structuren zijn er binnen elk erf te onderscheiden en wat is hun 

functie geweest? Zijn er parallellen bekend?
3. Wat is de ruimtelijke verspreiding van de structuren en vondsten 

binnen het erf? Zijn hier relaties en faseringen in te herkennen? 
4. Tot welke typen zijn de structuren te rekenen?
5. Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de plattegronden van 

huizen of bijgebouwen?
6. Welke aanwijzingen zijn er voor (contemporaine) wegen zoals greppels 

en karrensporen binnen en tussen de nederzettingen?
7. Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de 

geanalyseerde zadenmonsters? Welke dierlijke resten zijn aangetroffen? 
Wat zegt een en ander over het gebruik van de omgeving (landbouw en 
veeteelt)?

Het Programma van Eisen houdt er rekening mee dat -indien noodzakelijk 
geacht- er bij een doorstart naar een opgraving in goed overleg met het 
bevoegd gezag onderzoeksvragen kunnen worden toegevoegd. Hierbij moet 
vooral aansluiting worden gezocht met voornoemde relevante thema’s en 
perioden uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie.5

5  Van de Geer 2011.
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4 Methodiek

Puttenplan
Het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden op 3 en 4 mei 2011. De 
bestrating was vooraf - op 2 mei - ter hoogte van de geplande proefsleuven 
reeds verwijderd. Het puttenplan bestond uit zes proefsleuven conform het 
Programma van Eisen.6  De praktijk wees echter uit dat de exacte locatie en 
omvang van de sleuven bijgesteld moest worden (figuur 5). Zo is proefsleuf 
1 aan de west zijde ingekort om een vrije levering- en dienstingang van een 
winkel te garanderen. Proefsleuven 2 en 4 zijn aan de oostzijde ingekort om 
een veilige afstand tot de daar gelegen kabels en leidingen aan te houden. 
Bij alle andere proefsleuven was reeds bij het uitzetten en de verwijdering 
van de bestrating rekening gehouden met een afdoende veilige afstand 
conform de KLIC-gegevens. Tegen de verwachting in is in verschillende 
proefsleuven toch een leiding aangetroffen. 
Zo is in proefsleuven 5 en 6 al in de eerste haal een kabel geraakt, die niet 
op de KLIC vermeld was. In proefsleuf 5 is de kabel kapot gegaan. Een 
reparateur van Enexis is langs geweest en kwam tot de conclusie dat het 
hoogstwaarschijnlijk een weeskabel betrof. De elektricititeitskabel is daarna 
niet losgetrokken, omdat niet zeker was of deze nog in verbinding stond 
met een nog in werking zijnde kabel. In proefsleuf 6 is de hoes van de kabel 
geschampt, maar de kabel zelf is niet geraakt. De kabel is van nieuw isola-
tiemateriaal voorzien en afgedekt. Vermoedelijk betrof het hier de elektrici-

6  Van de Geer 2011.
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teitskabel van de lantaarnpalen van het parkeerterrein. Om het westelijk deel 
van het plangebied toch te kunnen, waarderen is proefsleuf 7 aangelegd. 
Deze sleuf ligt ten westen van sleuf 6 aan de overzijde van de rioolkolken 
en is gegraven over een lengte van 14 m. De sleuf kon niet verder worden 
aangelegd vanwege een zeer schuin overstekende rioolbuis die twee kolken 
met elkaar verbond. 
Uiteindelijk ziet het puttenplan er als volgt uit (figuur 5). Van de zes 
proefsleuven zijn de eerste vier oost-west georiënteerd. Ze hebben een 
breedte van 4 m en een lengte van respectievelijk 15, 43, 9 en 18 m. 
Proefsleuven 5 en 6 liggen in het westen van het plangebied en zijn noord 
– zuid georiënteerd. In totaal is er 467 m2 aangelegd. Dit is beduidend 
minder dan de voorgestelde 740 m2. Het bleek echter niet mogelijk om 
zinvolle uitbreidingen te doen zonder dat er kabels of leidingen werden 
geraakt of zonder dat de toevoerroute naar de dienstingang naar de winkels 
werd afgesloten. Aangezien er geen behoudenswaardige sporen en helemaal 
geen vondsten zijn gedaan, is in overleg met het bevoegd gezag besloten 
dat het terrein voldoende is gewaardeerd om een selectiebesluit te kunnen 
nemen. 

Veldmethodiek
Bij de aanleg van de proefsleuven zijn de vlakken machinaal aangelegd 
tot onder het esdek.7 Het veldwerk is uitgevoerd met hulp van een 
bandenkraan. De machine was uitgerust met een gladde 2 meter brede 
bak, waarmee het vlak laagsgewijs verdiept is. Vondsten worden tijdens 
proefsleuvenonderzoek standaard bij de aanleg eveneens laagsgewijs 
verzameld in vakken van 5 m lang. In dit geval heeft het onderzoek echter 
geen vondsten opgeleverd. Waar nodig is handmatig bijgeschaafd om een 
leesbaar archeologisch vlak te bewerkstelligen. Tijdens de aanleg is het 
vlak herhaaldelijk gecontroleerd met een metaaldetector ten behoeve van 
metaalvondsten. 
Het sporenvlak is in delen van 5 bij 4 m gefotografeerd. Vervolgens is 
het sporenvlak digitaal met de Robotic Total Station ingemeten. Bij deze 
werkwijze wordt in het veld een plot gemaakt van de waarnemingen (schaal 
1:100) ter vervanging van een vlaktekening. Sporen die een bijdrage konden 
leveren aan de beantwoording van de vraagstellingen zijn gecoupeerde en 
vervolgens afgewerkt. Bijlage 1 toont een overzicht van alle onderscheiden 
sporen en bodemlagen. 

Het zuidprofiel van proefsleuf 1 en de westelijke helft van het noordprofiel 
van proefsleuf 2 zijn geheel getekend. In de rest van sleuf 2 en de overige 
sleuven zijn om de 5-10 m kolommen van 1 m breedte gedocumenteerd, 
zowel op foto als op tekening (1:20). Deze profielopnamen zijn gemaakt om 
beter in zicht in de bodemopbouw te krijgen. 

7  In proefsleuven 1 en 4 lag het sporenniveau tussen 2,0 en 2,5 diepte onder maaiveld. Deze 
sleuven zijn getrapt aangelegd om instorting van de putwanden te voorkomen. Hierdoor is 
een 0,5-1 m brede strook langs de putwanden niet verder verdiept dan de onderkant van het 
ophoogzand. 
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5 Resultaten veldwerk

5.1 Lithostratigrafie 
De bodemopbouw van het plangebied is bestudeerd samen met fysisch 
geograaf J.K. de Moor (EARTH Archaeology) en kan gekarakteriseerd 
worden als een A-C profiel. De A-horizont bestaat uit een circa 1,5 m 
dik pakket ophogingszand (S5000 / S999) dat bij de bouw van het 
meubelplein is aangebracht (figuur 6). Hieronder ligt een circa 30 cm dikke, 
donkerbruine zandlaag (tabel 2): een restant van een enkeerdlaag, ook wel 
esdek genaamd (S5010). Er zijn geen vondsten in dit esdek aangetroffen, 
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maar de structuur en de waargenomen brokjes baksteen hierin geven aan 
dat het een zeer jong esdek betreft (vermoedelijk 18e eeuw of later). Gezien 
de opbouw in twee lagen is het esdek in twee fasen opgeworpen.
Onder het esdek is een minimaal 1 m dik pakket zandige tot zeer zandige 
klei (Ks3 – Ks4 en ZK) aangetroffen dat is afgezet door de beek. Onderin is 
het pakket zandiger. Het lijkt hier om afzettingen in of nabij de waterloop te 
gaan. Naar boven toe wordt het pakket kleiiger. Deze bovenste afzettingen 
zijn als komafzettingen te interpreteren.
Het is onduidelijk of het hier om afzettingen van een lokale verbreding van 
de Groote Beek gaat of om een zijtak daarvan, zoals aangegeven op de geo-
morfologische kaart (figuur 2).

Laagnummer Laagomschrijving

S999 Verstoorde opgebrachte grond

S5000 Bouwvoor

S5010 Enkeerd/esdek fase 1

S5010 Enkeerd/esdek fase 2

S5020 – S5030 C-horizont, beekdalafzettingen, oxidatieniveau

S5040 C-horizont, beekdalafzettingen, reductie niveau

In proefsleuf 4 is in de top van het kleipakket een humeuze laag van 
circa 10 cm dikte aangetroffen. In dit profiel is een 1 m hoge pollenbak 
geslagen. De humeuze laag is ook bemonsterd voor botanisch onderzoek 
van macroresten. Aangezien er zich ten oosten en ten noorden van het 
plangebied twee grote vindplaatsen bevinden waar onvoldoende informatie 
beschikbaar was over de leefomgeving van de bewoners, kan onderzoek 
van de grondmonsters uit het onderhavige plangebied deze kennisleemte 
mogelijk opvullen. 

5.2 Sporen en structuren

Proefsleuf 1
Proefsleuf 1 ligt in het oosten van het plangebied en is 15 m lang en 4,30 
m breed (figuur 5). De proefsleuf is verdiept tot op het sporenniveau, circa 
12,99 m + NAP (2,30 m – mv). Dit sporenvlak ligt circa 10 cm onder het 
esdek. In het vlak zijn twee greppels waargenomen (figuur 7). De oostelijke 
greppel (S1) was 1 m breed en 30 cm diep en lag onder het esdek. De vulling 
bestond uit sterk humeuze Ks3. Er zijn geen vondsten in aangetroffen. 
De westelijke greppel (S2) was 0,75 m breed, 60 cm diep en bleek het 
esdek van boven te doorsnijden. De vulling bestond uit donkergrijs zwarte 
humeuze Zs2. Er zijn geen vondsten in aangetroffen.

Proefsleuf 2
Proefsleuf 2 ligt in het noordwesten van het plangebied en is 42,5 m lang 
en 4,30 m breed (figuur 5). De sleuf is verdiept tot 10 cm onder het esdek 
op 13,92 m + NAP (2,40 m – mv). In het sporenvlak zijn drie greppels, vijf 
palenkuilen en een depressie van het esdek (S1 ) waargenomen (figuur 7). 
De greppels behoren tot eenzelfde greppelsysteem dat noordwest-zuidoost 
was georiënteerd en haaks hierop. De greppels zijn dwars door het esdek 
gegraven.
De westelijke greppel (S2) was 1,60 m breed en 40 cm diep (figuur 8). 
De vulling bestond uit donkerbruin grijze humeuze Ks3. Er zijn geen 

Tabel 2 
Overzicht laagnummering van de 
bodemopbouw met omschrijving
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vondsten in aangetroffen. De noordelijke greppel (S8) was 0,90 m breed 
en 15 cm diep. De greppel maakt een haakse hoek naar het noordoosten 
toe, waar deze verbreed tot circa 1,9 m. Langs dit laatste traject bevindt 
zich een parallelle, ondiepe greppel (S10). Vermoedelijk gaat het om een 
voorganger van S2. De vulling van beide greppels bestond uit donkergrijs 
bruine humeuze Ks3. Er zijn geen vondsten in aangetroffen. Langs greppel 
S2 zijn vier paalkuilen aangetroffen (S3, 4, 6 en 7). S4 is gecoupeerd; de 
paalkuil had een diameter van 0,5 m en was 0,16 diep. De vulling bestond 
uit lichtgrijze Ks3.
Het laatste spoor is een losse (paal?)kuil (S9) die is oversneden door greppel 
S10 (figuur 7). De paalkuil had een diameter van 0,40 m en was 21 cm diep. 
De vulling bestond uit grijs blauwgrijze Ks3. Er zijn geen vondsten in de 
vulling gedaan.

Profiel 1

Profiel 3

Put 1

Put 3

Put 4

Profiel 4

Profiel5

Profiel 2

Put 2

S9

S2

S1

S8S2S1

160600

160600

39
00

00

39
00

00

N

25m0

S10

Put 5

Put 6

Put 7

Legenda

spoor (Nieuwe tijd)

beekafzettingen

ophoogzand (recent)

begrenzing plangebied

Figuur 7 
Overzicht proefsleuven met sporen en ligging 
profielen

Figuur 8 
Greppel s S2 (links) en S8 (rechts) in proefsleuf 
2. Ten zuiden van greppel s2 bevindt zich 
paalkuil S4
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Proefsleuf 3
Proefsleuf 3 ligt in het noordoosten van het plangebied. De sleuf en is 9,5 
m lang en 4,30 m breed (figuur 5). De sleuf is verdiept tot 10 cm onder het 
esdek, tot 13,89 m + NAP (2,00 m – mv). In tegenstelling tot proefsleuven 1 
en 2 zijn hier geen sporen op dit niveau waargenomen (figuur 7).

Proefsleuf 4
Proefsleuf 4 ligt in het midden van het plangebied en is 17,5 m lang en 4,30 
m breed (figuur 5). De sleuf is verdiept tot 10 cm onder het esdek, tot 13,54 
m + NAP (2,20 m – mv). Op dit niveau zijn geen sporen waargenomen 
(figuur 7). 
De toplaag van het kleipakket (beekafzettingen) was over een traject van 
10 cm humeuzer dan in de andere proefsleuven. In deze toplaag is een 
pollenbak geslagen (zie paragraaf 5.1). Het humeuze bandje is ook voor 
onderzoek van botanische macroresten bemonsterd. Een waardering van 
deze monsters zou inzicht kunnen geven in leefomgeving - het landschap 
en de begroeiing - van aangrenzende vindplaatsen uit de bronstijd, 
Romeinse tijd en de middeleeuwen ten noorden en ten oosten van het 
plangebied. Op deze vindplaatsen waren geen geschikte monsterpunten 
voor een dergelijk onderzoek beschikbaar. 
Belangrijke voorwaarde voor het nut van een waarderend onderzoek is dat 
de humeuze laag uit het plangebied en de vindplaatsen uit de voornoemde 
perioden aan elkaar zijn te koppelen. Helaas heeft het proefsleuvenon-
derzoek geen sporen of vondsten opgeleverd om een dergelijke koppeling 
te kunnen maken. Uitgaande van de hoge stratigrafische positie ligt een 
koppeling aan de off-site-sporen, de perceelsgreppels uit de nieuwe tijd, 
overigens nog het meest voor de hand. Gezien het ontbreken van een 
exact gedateerde context van het monsterpunt enerzijds en de geringe 
archeologische waarde van de off-site sporen anderzijds is het bij nader 
inzien niet zinvol om een waarderend onderzoek van de monsters uit te 
laten voeren (zie ook hoofdstuk 7).

Proefsleuf 7
Proefsleuf 7 ligt in het zuidwesten van het plangebied, is 14,0 m lang 
en 4,30 m breed (figuur 5). De sleuf is verdiept tot 10 cm onder het 
esdek, tot 13,70 m + NAP (1,60 m – mv).  Op dit niveau zijn geen sporen 
waargenomen net als in proefsleuf 4 (figuur 7). 

Conclusie
In de zeven proefsleuven zijn in totaal 11 sporen aangetroffen (figuur 7). De 
meeste sporen zijn perceelsgreppels uit de nieuwe tijd. Het stelstel van deze 
greppels is te herkennen op de kadastrale minuutkaart uit 1832 (figuur 4). 
In proefsleuf 2 gaat het om greppels S2 en S8 (figuur 8). Deze liggen deels 
parallel, deels (in het oosten) haaks op elkaar en vormen de zuidoosthoek 
van een perceel, waarvan de eigenaar niet vermeld staat op de minuutkaart. 
Aan de westzijde van S2 is een rij van vier paalsporen aangetroffen (S3, 4, 
6 en 7). Het zijn de sporen van een palenrij die het voornoemde perceel 
afschermde. Opvallend is dat binnen de hoek van de greppels (S2 en 8) nog 
een smalle greppel (S10) ligt. Vermoedelijk betreft het hier een voorganger. 
Uitgaande van de historische kaart moet S10 en het parallelle traject van S8 
ook ten zuiden van proefsleuf 2 te volgen zijn binnen het plangebied. 
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Ook in proefsleuf 1 zijn (twee) greppels aangetroffen (S1 en S2, figuur 7). 
S2 is de jongste; in het veld was te zien was dat de greppel door het esdek 
heen sneed. Het esdek lag er dus al in 1832. Iets oostelijker lag een tweede 
greppel (S1), die pas onder het esdek zichtbaar was. Vermoedelijk betreft 
het een voorganger van perceelsgreppel S2. Beide greppels passen in het 
greppelstelsel uit de nieuwe tijd, maar zijn niet terug te vinden op de 
minuutkaart (figuur 4). 

De fasering in het greppelstelsel is waarschijnlijk te verklaren door de 
aanleg van het esdek. De zuidelijke variant vertegenwoordigt het stelsel 
van vóór het opwerpen van het esdek, de noordelijke variant die van na het 
opwerpen. Hier kan ook geconcludeerd worden dat het esdek in één keer is 
opgeworpen over meerdere percelen.

Behalve het greppelstelsel met sporen van begeleidende palen is er 
slechts één spoor aangetroffen. Het betreft een losse (paal?)kuil met 
een lichtere vulling die lijkt te wijzen op een oudere datering dan de 
voornoemde greppelsporen met bijbehorende paalkuilen. Er is echter geen 
vondstmateriaal in aangetroffen. Datering en functie zijn dan ook onbekend.

5.3 Vondsten
Er is geen materiaal gevonden bij de aanleg van het sporenvlak en het 
couperen of afwerken van de sporen. Wel zijn in de vulling van de greppels 
(zowel de jonge als de oude) kleine brokjes baksteen waargenomen. Deze 
duiden op een datering in de nieuwe tijd. 

5.4 Conclusie
Tijdens het veldonderzoek zijn onder een esdek, in de top van 
beekafzettingen, goed geconserveerde greppels aangetroffen van een 
greppelstelsel uit de nieuwe tijd. Het greppelstelsel kent twee fasen. De 
jongste fase is te herkennen op de kadastrale kaart van 1832. De oudste fase 
moet dateren van vóór het opwerpen van het esdek. 
De greppels hebben vermoedelijk niet alleen gediend als afscheiding, maar 
ook als ontwatering van de bewuste percelen. De percelen liggen namelijk 
in de laagte van een voormalige(zijtak van) van de Groote Beek. Het gebied 
was te nat voor bewoning of akkerbouw. Ze zullen in gebruik zijn geweest 
als wei- en/of hooiland. De greppels binnen het plangebied zijn dan ook 
te interpreteren als off-site-sporen. Naast de greppels en een begeleidende 
rij paalsporen is er één losse (paal?)kuil aangetroffen, waarvan de kleur 
aangeeft dat het om een ouder spoor gaat. Er is echter geen vondstmateriaal 
in aangetroffen. Datering en functie zijn dan ook onbekend.

We kunnen concluderen dat het proefsleuvenonderzoek slechts off-site 
sporen heeft aangetoond binnen het plangebied. 
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6 Beantwoording vragen uit het Programma van Eisen

De vragen uit het Programma van Eisen kunnen nu beantwoord worden.8 
Aangezien er geen doorstart heeft plaatsgevonden zullen alleen de vragen 
voor de proefsleuven worden beantwoord. 

Proefsleuven:
1. Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?
2. Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten uit deze 

vindplaat(en)en tot welke vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren 
zij?

3. In hoeverre zijn binnen de vindplaats(en) op grond van de verspreiding 
van vondsten en/of grondsporen voormalige activiteitengebieden te 
onderscheiden en hoe moeten die geduid worden?

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van 
wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.?

5. Zijn de onderkant van het plaggendek ontginningssporen, zoals 
spitsporen of esgreppels, aanwezig?

Er zijn in het plangebied geen vindplaatsen aangetroffen. Onder het esdek 
zijn weliswaar elf goed geconserveerde sporen aangetroffen. Het gaat echter 
alleen om off-site sporen: greppels die twee fasen van perceelscheidingen 
(voor en na de aanleg van het esdek) vertegenwoordigen, waarvan de jongste 
fase is te herkennen is op de kadastrale kaart van 1832. Verder is slechts 
één losse (paal?)kuil van oudere datum ontdekt. Er zijn geen spitsporen 
of esgreppels aangetroffen. Afgezien van enkele brokjes baksteen uit de 
greppels, zijn geen vondsten ontdekt in de sporen. 

6. Wat is de relatie met de omgeving, m.n. tot het naburige Kasteel 
Kemenade en de nederzettingssporen uit de bronstijd/ijzertijd/Romeinse 
tijd enerzijds in het noorden van Ekkersrijt en anderzijds in het oosten 
ter hoogte van knooppunt Ekkersrijt?

7. Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de 
reden voor de afwezigheid van archeologisch resten?

Het plangebied bevindt zich in een gebied met beekdalafzettingen. Het 
zal lager gelegen zijn geweest dan de bekende archeologische vindplaatsen 
uit de bronstijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen in de omgeving. Het 
gebied zal in ieder geval te nat zijn geweest om in te wonen.

8. Zijn er op basis van de bodemkundige opbouw en gegevens over de 
bestaande bebouwing uitspraken te doen over de conserveringstoestand 
van eventuele archeologische resten onder deze bestaande bebouwing? 
Zo ja, hoe is de verwachte conserveringstoestand van de sporen op deze 
plaats?

Opvallend was dat er een 1,5 m dik ophogingspakket is aangebracht voor de 
bouw van het meubelplein. In proefsleuf 1-  dicht bij de bestaande, nog te 
slopen bebouwing- lag het sporenvlak op 12,99 m + NAP (2,30 m – mv). 

8  Van de Geer 2011.
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De funderingsmuren van de aangrenzende – nog te slopen- bebouwing 
reiken minder diep: minimaal tot 14,65 m + NAP en naar verwachting 
maximaal 14,35 m + NAP. De archeologische resten die in het plangebied 
zijn aangetroffen, zouden dus nog een vervolg onder het gebouw van de 
Trendhopper kunnen hebben. Het waarderend onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat de archeologische resten binnen het onderzochte deel van het 
plangebied niet waardevol zijn (zie paragraaf 5.4). 

9. Hoe is de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond? 

De bodemopbouw van het plangebied kenmerkt zich door afzettingen van 
(een zijtak van) de Groote Beek. Het betreft een minimaal 1 m dik pakket 
(zeer) zandige klei met op enkele plaatsen een humeuze laag in de top. De 
onderkant van het pakket kon niet worden bepaald. Het is niet duidelijk 
geworden of het om afzettingen van de Groote Beek gaat of om een zijtak. 
Om hier uitsluitsel over te geven moeten er gericht boorraaien gezet worden. 
Op de klei ligt een circa 30 cm dik esdek, dat pas in de nieuwe tijd is 
opgeworpen. Boven het esdek ligt een circa 1,5 m dik ophogingspakket dat is 
opgeworpen voor de bouw van het meubelplein.

10. Tot welke geomorfologische eenheden kunnen we (specifieke delen) van 
het plangebied rekenen: tot de dalvormige laagte van een zijstroom van 
de Groote Beek of tot de overgang tussen een dergelijke laagte enerzijds 
en de hogere gelegen gebieden van glooiingen en ruggen anderzijds?

Om inzicht te krijgen in de loop van (de zijtak van) de Groote Beek, moeten 
er gericht boorraaien gezet worden. Het is niet mogelijk om met het huidige 
puttenplan uitspraken te doen over de exacte aard van het beekdal. Uitgaande 
van de Groote Beek zou men binnen het plangebied een overgangszone 
van een beek naar een oever verwachten. Aangezien aanwijzigen voor een 
dergelijke overgang ontbreken, lijkt het plangebied eerder tot de zijtak te 
horen.

11. Wat is de bodemopbouw van het beekdal en wat kan worden gezegd over 
de aanwezigheid van archeologische resten in dieper gelegen sedimenten, 
d.w.z. sedimenten die door veen of een laag van beeksedimenten worden 
afgedekt? 

Rekening houdend met veiligheidsmarges zijn de proefsleuven tot maximaal 
2,5 m beneden maaiveld aangelegd. In enkele sleuven is aanvullend geboord 
tot 3 m diepte. Binnen dit traject zijn – onder het esdek- alleen kleiige 
tot zandige beekafzettingen aangetroffen. De diepte van dit pakket is niet 
bereikt. Binnen het bereik van het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor 
dieper liggende, afgedekte sedimenten met eventuele vondsten ontdekt.

12. Wat is de relatie tussen het complextype van de vindplaats en de 
aangetroffen geologische en bodemkundige ondergrond? 

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen. Uitgaande van de relatief lage ligging 
in een beekdal was het plangebied in het verleden te nat voor bewoning. 
De verkavelingsgreppels passen als off-site-sporen goed in een dergelijk 
landschap. 
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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 monument 
ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er 
voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 
desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een 
waardering van plangebied Meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel en de 
daarin aangetroffen verzameling greppels uit de nieuwe tijd (tabel 3).

Waarden Criteria Score

    hoog matig laag

Beleving Schoonheid n.v.t.

  Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

  Conservering n.v.t.

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

  Informatiewaarde 1

  Ensemblewaarde 1

  Representativiteit 1

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. 
Het criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijk 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 Meubelplein Ekkersrijt 
te Son en Breugel
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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 hoog worden aangemerkt. Het 
ophogingspakket én het esdek zullen eventuele archeologische waarden 
hebben afgedekt en beschermd. 
De mate van conservering van vondsten binnen het plangebied is niet 
te bepalen. Tijdens het veldonderzoek zijn namelijk geen vondsten 
aangetroffen. 

De vindplaats scoort weliswaar goed op gaafheid, maar de conservering 
blijkt niet te goed waarderen. De waarde zal daarom moeten blijken uit de 
inhoudelijke kwaliteit.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. Op alle vier de 
criteria scoort het plangebied laag. In het plangebied zijn slechts greppels 
uit de nieuwe tijd aangetroffen. Het gaat om off-site sporen in een verkaveld 
buitengebied. Dergelijk perceelgreppels komen veel voor in gebieden buiten 
de bewoonde kernen. Ze kunnen op de kadastrale kaart beter worden 
bestudeerd dan in opgravingsputten. Het totaal ontbreken van vondsten 
wijst er eveneens op dat het plangebied in de nieuwe tijd niet in gebruik is 
geweest als woongebied. 

We kunnen concluderen dat de verzameling van perceleringsgreppels uit de 
nieuwe tijd binnen het plangebied te laag scoort om aangemerkt te worden 
als ‘behoudenswaardige’ vindplaats. 
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8 Conclusie en aanbeveling

Het plangebied bevat slechts sporen van enkele perceelsgreppels uit de 
nieuwe tijd. Er waren twee fasen binnen het greppelstelsel te onderscheiden: 
één van voor het opwerpen van het esdek en één van erna. De greppels 
uit de laatste fase zijn nog te herkennen op de kadastrale minuutkaart 
van 1832. Uitgaande van de ligging in (de zijtak van) een voormalige beek 
moet het terrein toen te nat zijn geweest voor bewoning. De greppels en 
het ontbreken van vondsten wijzen op een gebruik als buitengebied met 
bijvoorbeeld weiland. 

Uitgaande van de geringe score op de verschillende criteria van inhoudelijke 
kwaliteit, is de verzameling greppelsporen uit de nieuwe tijd niet als behou-
denswaardig te beschouwen. Naar onze mening gelden er dan ook geen 
restricties voor de verdere inrichting van het plangebied. 



26 Son en Breugel

Literatuur

Geer, van de, Pepijn, 2011, Programma van Eisen, Son en Breugel – Ekkersrijt, 

Leiden

Figuren

Figuur 1 Ligging plangebied 
Figuur 2 Geomorfologische kaart van plangebied en omgeving (bron: 

Archis2)
Figuur 3 Archis-waarnemingen in de omgeving van plangebied (bron: 

Archis2)
Figuur 4 Minuutkaart uit 1832 met projectie van de grenzen van het plange-

bied (bron: www.watwaswaar.nl)
Figuur 5 Puttenplan, gearceerd is het niet gegraven gedeelte i.v.m. kabels en 

leidingen
Figuur 6 Bodemopbouw in proefsleuven 2, 3 en 7 
Figuur 7 Overzicht proefsleuven met sporen en ligging profielen
Figuur 8 Greppel s S2 (links) en S8 (rechts) in proefsleuf 2. Ten zuiden van 

greppel s2 bevindt zich paalkuil S4

Tabellen

Tabel 1 Administratieve gegevens
Tabel 2 Overzicht laagnummering van de bodemopbouw met omschrijving
Tabel 3 Waardering plangebied Meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel



Son en Breugel   27

Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte

1 1 1 greppel scherp ja 28

1 1 2 greppel scherp ja 52

1 93 1 greppel scherp ja 28

1 93 2 greppel scherp nee 52

1 93 5000 laag scherp nee

1 93 5010 laag scherp nee

1 93 5023 laag scherp nee

1 93 5024 laag scherp nee

1 93 5025 laag scherp nee

1 93 5030 laag scherp nee

1 93 5040 laag scherp nee

2 1 1 laag scherp ja 30

2 1 2 greppel scherp ja 40

2 1 3 paalkuil scherp nee

2 1 4 paalkuil scherp ja 18

2 1 5 vlek scherp nee

2 1 6 paalkuil scherp nee

2 1 7 paalkuil scherp nee

2 1 8 greppel scherp ja 13

2 1 9 paalkuil scherp ja 38

2 1 10 greppel scherp nee

2 91 1 laag scherp ja 0

2 91 5000 laag scherp nee

2 91 5010 laag scherp nee 0

2 91 5020 laag scherp nee

2 91 5030 laag scherp nee

2 91 5031 laag scherp nee

3 1 5030 laag scherp nee

3 91 5000 laag scherp nee

3 91 5010 laag scherp nee

3 91 5030 laag scherp nee

4 93 5000 laag scherp nee

4 93 5010 laag scherp nee

4 93 5020 laag scherp nee

4 93 5030 laag scherp nee

4 93 5040 laag scherp nee

7 92 5000 laag scherp nee

7 92 5010 laag scherp nee

7 92 5030 laag scherp nee

7 92 5040 laag scherp nee


	Rapport157_omslag_v1
	Rapport157_web
	Rapport157_omslag_v1
	Rapport157_binnenwerk_v3


