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Archol heeft in opdracht van de gemeente Bernheze in juni 2011 een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan de Hoogstraat 
28-30 te Heesch. Aanleiding voor het onderzoek zijn plannen voor herontwikkeling van het 
9200 m2 grote plangebied voor woningbouw.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het westen van het plangebied een kuilencluster 
en een greppel uit vermoedelijk de prehistorie of Romeinse tijd gevonden. Verspreid over 
het gehele plangebied komen verder nederzettingssporen – vooral paalkuilen en greppels - 
uit de volle en late middeleeuwen voor. De vindplaats herbergt informatie over boerderijvor-
men, er�ndeling en nederzettingspatronen uit deze periode. Een greppel en de restanten 
van twee onverharde wegen dateren tenslotte uit de nieuwe tijd. 

De archeologische sporen zijn over het algemeen redelijk tot goed bewaard onder een 
enkeerdlaag. Een uitzondering geldt voor een centrale zone in het noorden, waar onder een 
diepe verstoring geen sporen meer zijn te verwachten. De eindconclusie is dat de vindplaats 
behoudenswaardig is met uitzondering van de verstoorde centrale zone. 
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
Archol heeft in opdracht van de gemeente Bernheze in juni 2011 een 
archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 
uitgevoerd aan de Hoogstraat te Heesch. Aanleiding voor het onderzoek 
zijn plannen van de gemeente Bernheze voor herontwikkeling van het 
plangebied voor woningbouw. Eventuele waardevolle archeologische resten 
in de ondergrond zullen door de voorgenomen bouwwerkzaamheden 
verstoord worden.
Doel van het uitgevoerde onderzoek was het aanvullen en karteren en 
waarderen van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals 
geformuleerd in het vooronderzoek, bestaande uit een archeologisch 
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek (zie paragraaf 2.3).1

1.2 Plangebied
Het plangebied betreft een circa 9.200 m2 groot terrein aan de Hoogstraat 
28-30 in Heesch, gemeente Bernheze (fig. 1.1). Het terrein wordt begrensd 
door de Hoogstraat in het zuiden, de Grenadiersstraat in het oosten, 
woningen aangrenzend aan de centrale weg ’t Dorp in het noorden en 
woningen in westen. Het maaiveld ligt op circa 9 m +NAP. Ten tijde van 
het onderzoek was het gebied als grasland in gebruik. Omdat de exacte 
invulling van de toekomstige bouwplannen nog onbekend is, is onduidelijk 
hoe diep de bodem verstoord zal worden. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(Wamz) van kracht. Deze verplicht het laten uitvoeren van archeologisch 
onderzoek bij verstoring van de bodem. Iedere verstoorder kan door 
de overheid worden verplicht een rapport te overleggen waaruit de 

1  Stiekema 2011.
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Ligging plangebied 
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archeologische waarde van het plangebied blijkt. Voor een dergelijk rapport 
is een archeologisch vooronderzoek vereist met tot doel het vaststellen van 
eventuele waardevolle vindplaatsen binnen het plangebied. Op basis van 
het vooronderzoek wordt door de betrokken overheid een besluit genomen 
(het ‘selectiebesluit’) hoe met de eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 
worden omgegaan. 
Als geen archeologische waarden aangetroffen of te verwachten zijn, 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 gepresenteerde onderzoek betreft een karterend en waarderend 
onderzoek door middel van proefsleuven. Dit dient ter aanvulling en 
toetsing van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals opgesteld 
naar aanleiding van een inventariserend bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd door Ecoconsultancy. Het onderzoek is uitgevoerd door Archol 
bv, in opdracht van de gemeente Bernheze. Het veldwerk is verricht door 
een team bestaande uit een veldwerkleider en twee veldarcheologen van 
Archol, een vrijwillige metaaldetectie specialist en een graafmachinist van 
de firma Coppens Loon- en Grondverzetbedrijf. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE)2 en 
de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
3.2). In totaal is er 980 m2 gegraven, iets meer dan de geplande 860 m2.

Soort onderzoek: IVO proefsleuven
Projectnaam: karterend en waarderend 

proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Periode van uitvoering veldwerk: 22 – 23 juni 2011 
Periode van uitvoering uitwerking: juni – September 2011
Provincie: Noord - Brabant
Gemeente: Bernheze
Plaats: Heesch
Toponiem: Hoogstraat 28-30
Coördinaten gebied: 164899/ 416253

Opdrachtgever: Gemeente Bernheze 
(contactpersoon: R. Govaers)

Bevoegd gezag: Gemeente Bernheze 
(contactpersoon: R. Govaers)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer
ARCHIS-vondstmeldingsnummer
ARCHIS-waarnemingsnummer

47104
417504 
in aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal depot voor 
Bodemvondsten Noord - Brabant

2  Schutte 2011.

Tabel 1.1
 Administratieve gegevens
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2 Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschap
Het plangebied bevindt zich in het gebied dat wordt aangeduid als de 
Maashorst. Het vormt de noordelijke uitloper van het Oost-Brabants Peel 
Blok. Dit is een relatief vlak en hooggelegen gebied, dat in de verschillende 
glacialen (ijstijden) nooit door landijs bedekt is en over het algemeen afhelt 
van het zuidoosten naar het noordwesten.3 Het toponiem Maashorst geeft 
de belangrijkste fysisch-geografische aspecten van het gebied weer. Aan of 
direct onder het maaiveld zijn fluviatiele afzettingen te vinden van de (oer)
Maas, behorend tot de Formatie van Beegden.4 Het achtervoegsel horst 
verwijst naar het Peel-Blokplateau dat door tektonische invloeden hoger is 
komen te liggen ten opzichte van de westelijk gelegen Centrale slenk en 
oostelijk gelegen Venloslenk.5  De westelijke grens tussen horst en slenk 
wordt gevormd door de Peelrandbreuk, die bij Meijel in Noord-Limburg 
begint en via Uden naar Heesch loopt. Het plangebied ligt circa 200 m ten 
oosten van deze breuk (fig. 2.1).
Het huidige landschap in de Centrale Slenk is grotendeels gevormd in het 
Weichselien en wordt gekenmerkt door omvangrijke dekzandruggen die 
doorsneden worden door beekdalen. Op het Peel-Blokplateau heeft het 
dekzand slechts een geringe dikte en ontbreekt op veel plekken volledig. 
In veel gevallen liggen de Maasafzettingen direct aan het oppervlak. Deze 
afzettingen zijn gevormd gedurende het late Cromerien en het begin 
van het Elsterien. In het daarop volgende Holsteinien verplaatst de Maas 
zich geleidelijk naar de huidige, meer oostelijke bedding. Als gevolg van 
tektonische bewegingen kantelde het Peelblok en gleed de Maas over de 
horst heen naar het huidige Maasdal. Hiermee kwam de riviersedimentatie 
op het Peel Blok tot een einde.6

Op de Bodemkaart van Nederland is het plangebied gekarteerd als 
bebouwd gebied (fig. 2.2). De directe omgeving bestaat uit hoge zwarte 
enkeerdgronden. Enkeerdgronden komen veel voor in de Centrale slenk en 
op het Peel Blok.7 Meestal liggen ze als relatief hoge, langgerekte ruggen 
in het landschap in de nabijheid van oude bewoningskernen en zijn het 
resultaat van eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden waardoor 
deze kunstmatig opgehoogd zijn. Materiaal uit de potstal, bestaande uit 
een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en/ of heideplaggen, 
werd eeuwenlang over de akkers uitgestrooid. Op deze wijze werd de 
oude bodem en eventuele (oudere) archeologische resten daarin afgedekt 
door een zogenaamde enkeerdlaag, ook wel esdek genoemd. Delen van de 
oorspronkelijke bodem kunnen mettertijd in het esdek zijn opgenomen. 
Doordat de hogere (dekzand)ruggen in de prehistorie, Romeinse tijd en 
middeleeuwen een aantrekkelijke bewoningslocatie vormden, hebben de 
esdekgebieden met hun relatief goede conservering een hoge archeologische 
verwachting. 

3  Berendsen 1997.
4  De Formatie van Beegden omvat alle Maasafzettingen vanaf het plioceen (5 miljoen jaar 

geleden) tot heden (www.dinoloket.nl).
5  Berendsen 2004.
6  Van Wijk, Goossens & de Leeuwe 2007.
7  Berendsen, 1997.
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Heesch

Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van Heesch en 
omgeving met (in het rood) de breuklijnen
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Bodemkaart van Heesch en omgeving
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2.2 Archeologische en historische context

Archeologische context
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarde (IKAW) geeft voor heel 
Nederland de trefkans aan op het voorkomen van archeologische resten. 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom; dit gebied is niet gekarteerd 
(fig. 2.3). Buiten de bebouwde kom van Heesch worden voornamelijk 
gebieden met een hoge archeologische waarde aangetroffen, vanwege de 
aanwezigheid van enkeerdgronden. Volgens de archeologische beleidsad-
vieskaart van de gemeente Bernheze ligt ook het plangebied binnen een 
gebied met een hoge archeologische verwachting, op een hoge dekzandrug.8 
De noordelijke uitloper van het Peel Blok, de Maashorst, is een 
archeologisch rijk gebied. De landschappelijke ligging op de hooggelegen 
Peelhorst maakte het plangebied tot een gunstige locatie voor jager-verza-
melaars vanaf het laat paleolithicum en landbouwers vanaf het neolithicum. 
Eeuwenlang heeft men in deze landschappelijke zone gewoond en 
is men er begraven. Uit de directe omgeving van het plangebied zijn 
waarnemingen bekend vanaf de midden-bronstijd. De resten uit de oudste 
periode beperken zich tot een kleine hoeveelheid middenbronstijdscherven, 
gevonden bij graafwerkzaamheden in het centrum van Heesch. Slechts 
150 m ten westen van het onderhavige plangebied is eveneens bij niet-
archeologische graafwerkzaamheden een waterput aangetroffen met daarin 
een zoutgootje, een slijpsteen en 148 aardewerkfragmenten uit de ijzertijd. 
Sporen van menselijke aanwezigheid in Heesch gedurende de Romeinse 
tijd beperken zich weer tot losse vondsten. Onderzoek aan de Kerkweg, circa 
500 m ten noordwesten van de Hoogstraat 28-30 heeft een bootvormige 
plattegrond van een éénbeukig huis uit de late middeleeuwen opgeleverd. 
Vermeldenswaardig uit de nieuwe tijd zijn de funderingsresten van een 17e 
eeuwse brouwerij, nog geen 200 m ten westen van het onderzoeksgebied. 

Historische context
De westelijke randzone van het Peel Blok, waar ook Heesch gelegen 
is, wordt op de eerste historische (topografische) kaarten aangeduid als 
een vroeg ontgonnen en bewoond gebied. Dit is duidelijk te zien op een 
topografische kaart uit 1852/ 57 waar rond dorpen als Heesch, Boekel, 
Uden, Nistelrode en Oss grote complexen oude bouwlanden (esdekken) 
aangegeven zijn (fig. 2.4). De direct omliggende graslandgronden zullen 
ook al lang geleden in cultuur gebracht zijn. Daarbuiten liggen de ‘woeste 
gronden’ in de vorm van uitgestrekte heidevelden. De bewoning ligt 
geconcentreerd in kleine dorpen langs de randen en in de lagere delen. 
Erosiegeulen vormen vaak de scheidingen tussen landbouwpercelen.
Grote delen van de Maashorst werden pas vanaf het begin van de 20e eeuw 
in cultuur gebracht. Hier liggen de armste gronden van de regio. Met 
deze jongste ontginningen, ruilverkavelingen en later ook ontgrondingen 
en grondwaterpeilveranderingen werden de laatste delen van het 
oorspronkelijke landschap in grote delen van Brabant vernietigd. Hierbij 
werden oorspronkelijke verkavelingen, wegenpatronen, beek- en rivierlopen 
verlegd, aangepast of gedempt. Hoger gelegen percelen werden afgevlakt, 
lager gelegen delen dichtgeschoven.9

8  Stiekema 2011; de gemeente Bernheze heeft haar gemeentelijke archeologische be-
leidsadvieskaart vastgesteld in februari 2011.

9  Van Wijk, Goossens & de Leeuwe 2007.
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De oudste woonkern van Heesch was het gebied rond Goorstraat, 
Lindenlaan, Hoogstraat en Osseweg. Een van nature wat hogergelegen 
gebied dat in alle windrichtingen door lagergelegen grond omringd werd. 
De naam Heesch gaat terug op het Oudhoogduitse “haisjo”, dat kreupelhout 
betekent. Het dorp Heesch wordt als Heze in 1911 voor het eerst in een 
document genoemd. Reeds vóór 1298 was er sprake van een gemeynt 
(gemeenschappelijke grond) van de inwoners van Heesch. Op 18 oktober 
1329 gaf de hertog een complex gemeenschappelijke gronden uit en uit 
1364 stamt de eerste vermelding van een eigen dorpsbestuur. Heesch was 
vanouds een agrarische gemeente met overwegend schrale zandgronden. 
Daarnaast was de locatie van het dorp halverwege ’s-Hertogenbosch 
en Grave bepalend voor de geschiedenis van Heesch. Het dorp werd 
door voetgangers, ruiters en rijtuigen als pleisterplaats gebruikt en de 
paardenposterij had er een station.10 Op verschillende historische kaarten 
is te zien dat het plangebied in ieder geval sinds de periode 1811-1832 
(de periode waaruit de oudst beschikbare kaart dateert) als akkerland in 
gebruik is geweest met daarbij een kleine boomgaard. Sinds circa 1956 is 
het terrein als grasland in gebruik geweest.11 Tot de jaren ’60 van de 20e 
eeuw had Heesch een sterk landelijk karakter. Het stratenpatroon rond 
het plangebied, waaronder de Hoogstraat ten zuiden en de straat ’t Dorp 
ten noorden van het plangebied waren reeds in de 19e eeuw aanwezig. De 
Hoogstraat is tot in de 20e eeuw onverhard geweest. Langs de wegen lagen 
aan het begin van de 19e eeuw al diverse kleine huizen met een klein erf 
en kleinschalige akkerbouw. Ook binnen het plangebied zouden aan de 
Hoogstraat mogelijk kleine huizen gestaan hebben. 

10  Stiekema 2011.
11  www.watwaswaar.nl
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2.3 Vooronderzoek
In januari 2011 zijn door Ecoconsultancy een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende 
fase) door middel van boringen uitgevoerd.12 Het bureauonderzoek heeft 
geresulteerd in een gespecificeerde archeologische verwachting voor het 
plangebied. Volgens het verwachtingsmodel kunnen in het hele plangebied 
archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De 
kans op het voorkomen van de resten wordt als hoog beschreven. De 
archeologische resten zijn te verwachten onder het esdek en in de top van 
de oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag zal onderin het esdek 
opgenomen zijn. Archeologische sporen worden tot ongeveer 25 cm in de 
top van de C-horizont verwacht. 
Omdat het plangebied midden in het dorp Heesch ligt, is het op de 
Geomorfologische kaart van Nederland als bebouwd gebied aangegeven (fig. 
2.1). Uit het booronderzoek is naar voren gekomen dat in het plangebied 
geen dekzanden zijn afgezet, zoals op veel plekken op het Peel-Blokplateau, 
en dat de Maasafzettingen van de Formatie van Beegden direct onder het 
maaiveld liggen. 
In het gehele plangebied is een enkeerdgrond aanwezig. De gespecificeerde 
archeologische verwachting van het bureauonderzoek is door het 
booronderzoek bevestigd. 
Op grond van het door Ecoconsultancy opgestelde selectieadvies is door de 
gemeente Bernheze besloten het plangebied nader te onderzoeken door 
middel van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek.

12  Stiekema 2011.

Nistelrode

HeeschHeesch

Figuur 2.4 
Bodemgebruik rond 1840 op de topograf-
ische kaart uit 1852/57 (uit toelichting 
Stiboka 1976)
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Doel van het inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van 
de gespecificeerde archeologische verwachting zoals geformuleerd in het 
vooronderzoek. Het gaat om gebieds- of vindplaats gericht onderzoek. Het 
IVO bestond uit een waarderend proefsleuvenonderzoek, waarbij (extra) 
informatie verkregen wordt over bekende en/ of verwachte archeologische 
waarden binnen een onderzoeksgebied. Deze informatie omvat de aan- of 
afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering 
en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.

In het PvE zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:13

Algemeen
•  Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig?
•  Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie 

van de archeologische resten (horizontaal en verticaal)?
•  In welke mate is het plangebied verstoord?
•  Heeft het een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of 

historische locaties en welke is dat?
•  Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de 

archeologische kennis van de regio aanscherpen?
•  Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale 

geschiedschrijving?
•  Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?
•  Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare 

terreinen in de omgeving?
•  Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij 

kunnen worden ingezet?
•  Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met 

archeologische resten te worden omgegaan?
•  Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de 

reden voor de afwezigheid van archeologisch resten?

Specifieke onderzoeksvragen

Periode en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de 
volgende vragen afgeleid:
•  Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te 

herkennen?
•  Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:

- de ligging (inclusief diepteligging)?
- de geologische en/of bodemkundige eenheid?
- de omvang (inclusief verticale dimensies)?
- het type en de functie van de sites of off-site-patronen?
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en 

mobilia)?

13  Schutte 2011.



14 HeescH Hoogstraat

- Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?
- de vondst- en spoordichtheid?
- de stratigrafie voorzover aanwezig?
- de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie?

Landschap en bodem
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappe-
lijke context van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de 
volgende vragen:
•  Waar bevindt zich binnen het plangebied het esdek?
•  Als esdek afwezig is, komt dat doordat het er waarschijnlijk niet 

ontwikkeld is of omdat het in een later stadium weer verwijderd is?
•  Indien er een esdek wordt aangetroffen. Wat is de dikte en wanneer is 

dit esdek aangelegd?
•  Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, 

bodemkunde en geomorfologie)? Zijn er aanwijzingen voor statigrafische 
hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, in de geologische profielopbouw 
ter plekke van de vindplaatsen?

•  Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen 
in het plangebied locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen 
worden?

•  In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een 
palynologische reconstructie van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis 
van het terrein?

Vraagstelling specialistisch onderzoek
Het specialistisch onderzoek dient zich te richten op het eventuele vervolg-
onderzoek, het is hierbij van belang om te weten of de vindplaats geschikt is 
voor archeobotanisch, archeozoölogisch, fysisch-antroplogisch, fysisch-geo-
grafisch, geofysisch en dateringsonderzoek. De monsters dienen hiervoor 
gewaardeerd te worden.

3.2 Methodiek
Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.2) en het PvE 
uitgevoerd. Tijdens het veldwerk is slechts op enkele punten afgeweken 
van het PvE.14 De meest westelijke van de 8 proefsleuven (werkput 1) is op 
aanwijzing van het bevoegd gezag komen te vervallen omdat dit gedeelte 
van het terrein niet toegankelijk bleek (fig. 3.1). Daarnaast is er een extra 
sleuf (werkput 9) gegraven in het zuiden van het plangebied om meer 
inzicht te krijgen in de archeologische waarden. 

Verspreid over het terrein zijn 8 proefsleuven aangelegd (werkputten 2 t/m 
9) van circa 4,5 m breed. Werkput 2 t/m 8 zijn noordnoordwest-zuidzuid-
oost georiënteerd. Werkput 9 ligt hier haaks op en sluit aan op werkput 
2 (fig. 3.1). In totaal is er 980 m2 opgegraven, wat overeenkomt met circa 
10% van het totale oppervlak. De sleuven zijn door een graafmachine met 
gladde bak laagsgewijs verdiept tot op het archeologische sporenniveau in 
de top van de C-horizont. Waar geen sporen aangetroffen werden, is het 
vlak tot 30 cm in de ongestoorde grond verdiept. Tijdens de aanleg is het 
vlak met behulp van een metaaldetector gecontroleerd op metaalvondsten. 

14  Schutte 2011.
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Metaalvondsten zijn als puntlocaties ingemeten in x-, y- en coördinaten. 
Alle andere vondsten die gedaan zijn bij de vlakaanleg zijn per bodemlaag 
verzameld in vakken van 4 x 5 m. Het sporenvlak is gefotografeerd en 
ingetekend met behulp van een Robotic Total Station. Daarnaast zijn elke 5 
m hoogtemetingen van het vlak genomen en langs elke werkput de hoogtes 
gemeten van het maaiveld (zie fig. 4.1). Voor de inzet van een Robotic Total 

Station zijn voor aanvang van het veldonderzoek grondslagpunten door 
een extern landmeetkundig bureau uitgezet en in het Rijksdriehoeksnet en 
ten opzichte van NAP ingemeten. Om inzicht te krijgen in het landschap 
zijn, verspreid over de proefsleuven, 16 profielkolommen van 1 m breed 
gedocumenteerd (fig. 3.1). 
Een selectie van de aangetroffen sporen is gecoupeerd met als doel de 
kwaliteit vast te stellen. Deze sporen zijn niet afgewerkt. Er zijn geen 
sporen geschikt bevonden voor monstername in het kader van botanisch 
onderzoek. 
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4 Resultaten

4.1 Bodemopbouw 
Op basis van de kolomopnamen is een beeld gevormd van de 
bodemopbouw van het plangebied (fig. 4.2). Conform de resultaten van het 
vooronderzoek, bevindt zich een pakket zwak siltig zand in de ondergrond, 
behorend tot de in het pleistoceen afgezette Beegden Formatie. De top van 
dit pakket (C-horizont) ligt op circa 50 tot 60 cm onder maaiveld. Er zijn 
geen bodemhorizonten te onderscheiden; de oorspronkelijke top van de 
afzettingen is afgegraven en opgenomen in het bovenliggende esdek. Er is 
zodoende sprake van een zogenaamd AC-profiel. Het esdek, of de eerdlaag 
(Ap-horizont) is een circa 20 tot 60 cm dik donkergrijsbruin, zwak humeus 
pakket van matig fijn tot matig grof zand. De bovenste 10 tot 40 cm van het 
esdek is verrommeld en kan worden omschreven als de recente bouwvoor. 
Het maaiveld bevindt zich op gemiddeld + 9 m NAP (fig. 4.1). In het oosten 
van het onderzoeksgebied, in werkput 8, ligt de C-horizont direct onder de 
bouwvoor. Het maaiveld ligt hier circa 20 cm lager dan het overige deel van 
het terrein. De aangetroffen archeologische sporen in deze sleuf zijn zeer 
ondiep. Het is aannemelijk dat ook hier oorspronkelijk een esdek aanwezig 
geweest is, maar dat dit samen met het bovenste deel van de C-horizont zal 
zijn afgegraven. 

Verstoringsgraad
In het centrale deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van werkputten 
5 – 6 bevinden zich enkele grote, recente verstoringen tot meer dan 1 m 
diepte in de C-horizont (fig. 4.3). Volgens mondelinge informatie van een 
buurtbewoner heeft zich hier in het verleden een paardenbak bevonden. 
Tevens bevinden zich in het noordoosten (werkput 7) en in het zuidwesten 
(werkput 9) van het terrein enkele verstoringen. Deze verstoringen zijn 
echter minder diep en lokaal van aard.
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4.2 Sporen en structuren
In totaal zijn er, verspreid over het terrein, 108 archeologische grondsporen 
aangetroffen (bijlage 2). In alle proefsleuven bleken sporen aanwezig. Ze 
bestaan vooral uit greppels en paalkuilen (fig. 4.3). De sporen bevinden zich 
onder het esdek, in de top van de fluviatiele afzettingen (C-horizont) en 
tekenen zich scherp af in het lichte zand. In totaal zijn 17 sporen gecoupeerd 
om een inzicht te krijgen in de aard, ouderdom en kwaliteit.
Er lijken drie verschillende perioden te onderscheiden: een oudste fase, 
mogelijk daterend in de prehistorie of Romeinse tijd, een vol- tot laatmid-
deleeuwse bewoningsfase en sporen daterend in de nieuwe tijd (figuur 4.4). 
Hieronder zullen de sporen per periode beschreven worden.

Prehistorie of Romeinse tijd
De groepering van de sporen tot de oudste fase is gebeurd op basis van 
de uiterlijke kenmerken van de sporen. De sporen hebben in het vlak een 
kleinere doorsnede, zijn grijs en de vulling is vrij homogeen door bioturbatie 
. De begrenzing is bovendien minder scherp dan die van de jongere sporen 
(fig. 4.5). Helaas heeft geen van deze sporen vondsten opgeleverd om een 
exacte datering vast te kunnen stellen. De grijze sporen liggen alle in het 
westelijke deel van het plangebied: ze zijn aangetroffen in werkputten 3, 
4, 5 en 9 (fig. 4.4). Het betreft een greppel, één kuil (fig. 4.5) en enkele 
paalsporen. De paalsporen en de kuil vormen samen een kleine cluster in 

8.79 m+NAP

bouwvoor

esdek

C -horizont

Figuur 4.2 
Bodemopbouw in werkput 4
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het noorden van werkput 4 (fig. 4.6). Om een beter inzicht in een eventuele 
structuur te krijgen is hier een kleine uitbreiding naar het westen gegraven. 
Hier zijn echter geen sporen meer aangetroffen. Mochten de sporen tot een 
structuur behoren, dan is het vervolg ten noord(oost)en van de werkput te 
verwachten. Eén van de sporen uit de cluster is gecoupeerd en bleek 20 cm 
diep.
De greppel (S3.6) in werkput 3 is noordoost-zuidwest georiënteerd. Om het 
vervolg van de greppel vast te stellen is werkput 9 aangelegd (fig. 4.4). In het 
oosten van deze werkput is de greppel nog zichtbaar, maar daarna verdwijnt 
deze ter hoogte van werkput 9 in een recente verstoring. De greppel is circa 
70 cm breed en 30 cm diep. De oriëntatie van de greppel past op zich in het 
patroon van greppels en sloten uit de nieuwe tijd (zie verderop). De onscherp 
begrensde, homogene vulling en de stratigrafische positie onder een 
middeleeuwse greppel lijken echter eerder op een oudere datering te wijzen. 
Acht meter ten noorden van de greppel ligt tenslotte een kuil in werkput 3. 
Deze had in het vlak een doorsnede van 63 cm en is 12 cm diep. De grijze 
opvulling bevatte houtskoolspikkels. 

Volle tot late middeleeuwen
Met uitzondering van werkput 2 zijn in alle proefsleuven sporen uit 
middeleeuwen aangetroffen. De sporen zijn over het algemeen donker-
grijsbruin en tekenen zich scherp af. In veel gevallen is de vulling sterk 
heterogeen en gevlekt.
In werkput 8 is een grote concentratie paalkuilsporen aangetroffen 
waarvan een deel tot één of meerdere structuren lijken te horen (fig. 4.7). 
Een duidelijke vorm van een plattegrond was niet te herkennen. Drie 
van de sporen zijn gecoupeerd (fig. 4.8) en van enkele is de diepte met 
een handguts bepaald. Hoewel de sporen in het vlak een doorsnede van 
gemiddeld 75 cm hebben, bleken nagenoeg alle zeer ondiep (maximaal 20 
cm). Spoor 8.20 vormt een uitzondering en leek op basis van een boring 105 
cm diep te zijn. Het terrein blijkt hier vrij diep te zijn afgegraven waardoor 
alleen de onderkanten van sporen bewaard gebleven zijn. Pingsdorf-
aardewerk uit een van de paalkuilen (S8.29) plaatst de bewoning van (een 
van) de structuren in de periode 900-1200 n.Chr. (zie paragraaf 4.3).

Figuur 4.5 
Coupe van een mogelijk 
prehistorische/ Romeinse kuil
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In werkputten 3 en 4 is een bundel noordwest-zuidoost georiënteerde 
greppels aangetroffen. Aan weerszijden van één van de greppels in werkput 
3 (S3.3) is een rij onregelmatig geplaatste palen gevonden. Eén van de 
greppels in werkput 4 (S4.9) wijkt qua uiterlijk sterk af van de overige 
greppel. De opvulling bestaat uit lichtgrijs, fijn zand. De greppels zijn 
mogelijk als erfgreppels te interpreteren, behorend bij de aangetroffen 
plattegronden in werkput 8. Het vondstmateriaal uit de greppels dateert uit 
de volle en late middeleeuwen (zie paragraaf 4.3).
In de overige werkputten zijn enkele losse paalkuilen aangetroffen die qua 
vulling sterk lijken op de in werkput 8 gedocumenteerde sporen.

Figuur 4.6 
Sporencluster in het noorden van werkput 4
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Figuur 4.6 
Sporencluster in het noorden van werkput 4
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Figuur 4.7 
Sporencluster in werkput 8

Figuur 4.8 
Voorbeeld van een (laat-) middeleeuws spoor 
in werkput 8
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Nieuwe tijd
In het uiterste zuiden van werkputten 2, 3 en 8 is een baanvormig spoor 
aangesneden parallel aan de Hoogstraat. De opvulling van het spoor 
is gelijk aan het esdek. Waarschijnlijk betreft dit een voorloper van de 
huidige Hoogstraat. Uit oude kadasterkaarten15 (figuur 4.9 en 4.10) blijkt 
de Hoogstraat tenminste vanaf de periode 1811-1832 (de periode waaruit 
de oudst beschikbare kaart dateert) aanwezig als een onverharde weg. De 
vondsten uit het spoor doen vermoeden dat de weg zelfs tot in de 17e of 
18e eeuw teruggaat. In werkput 8 ligt 1 m ten noorden van de baan een 
parallelle greppel (S8.6). De greppel dateert op basis van een scherf van een 
Dieburg-kan rond 1400. Mogelijk hangt ook dit spoor met de Hoogstraat 
samen. Dit zou de geschiedenis van de weg nog verder terug in de tijd 
voeren.
Een tweede historische weg is waarschijnlijk in werkput 6 aangesneden. 
In het veld werd het min of meer noord-zuid lopende spoor aanvankelijk 
als recente verstoring weggeschreven. Op grond van de kadasterkaart uit 
1868 kan zich hier echter ook een oude weg hebben bevonden. De weg lijkt 
slechts een beperkte periode in gebruik te zijn geweest. Op de kaart uit de 
periode 1811-1832 is de weg nog niet ingetekend en op een kaart met de 
situatie in 1913 is de weg weer verdwenen. 
Een noord-zuid georiënteerde greppel in het westen van werkput 3 
doorsnijdt hier de laatmiddeleeuwse greppels. Bij de vlakaanleg is uit de 

15  www.watwaswaar.nl
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Figuur 4.9 
Projectie van het plangebied (rood) op de 
kadasterkaart uit 1811-1832
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greppel onder andere een scherf met loodglazuur uit de 17e eeuw of later 
verzameld (zie paragraaf 4.3). Op historische kaarten is deze greppel niet 
terug te vinden.

4.3 Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd
T.H. Hos

Inleiding
Tijdens de opgraving in Heesch Hoogstraat  (1305) zijn 52 scherven 
aardewerk aangetroffen die gedateerd kunnen worden vanaf de volle 
middeleeuwen. Het aardewerk wordt eerst per bakselsoort beschreven, 
waarna het aardewerk uit enkele spoorcontexten afzonderlijk worden 
behandeld.

Methode
Voor de determinatie zijn de gevonden gebruiksvoorwerpen gedetermineerd 
naar bakselsoort, functiegroep, vormtype, datering en herkomst. De 
determinatie vond plaats volgens de standaard van het zogeheten 
‘Deventersysteem’. De determinaties zijn verricht door T. Hos. 
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Figuur 4.10 
Projectie van de proefsleuven (geel) op de 
kadasterkaart uit 1868
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Het Deventersysteem is opgezet om een standaard voor de determinatie 
van laat- en post-middeleeuwse keramiek en glas te creëren. Hiervoor 
zijn drie hoofdredenen. Ten eerste verschaft het een eenvoudige en 
eenduidige methode voor de analyse. Ten tweede biedt het de mogelijkheid 
vergelijkbare complexen van verschillende onderzoekslocaties en 
onderzoekers met elkaar te vergelijken. Ten derde ontstaat op deze 
manier een groeiende database16 waarin alle gevonden typen worden 
gecatalogiseerd.

De classificatie volgens het Deventer systeem werkt via een code, die bestaat 
uit drie elementen. Het eerste element is de baksel- of materiaalsoort, het 
tweede element geeft het gebruik van het voorwerp weer en het derde is het 
typenummer. Een pispot van roodbakkend aardewerk kan dan de volgende 
code krijgen: r-pis-5, waarbij ‘r’ voor roodbakkend staat, ‘pis’ voor een pispot 
en ‘5’  voor het typenummer. 

Resultaten
Van de 52 scherven komen er 36 uit een spoor. Allereerst zal een algemeen 
overzicht gegeven worden, daarna volgt een beschrijving per spoor of 
structuur. Bij de gevonden scherven daterend uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd kunnen negen bakselsoorten herkend worden die dateren vanaf 
750 n.Chr. (fig. 4.11 en tabel 4.1).

Karolingische waar
Er is één scherf Karolingsch gedraaid aardewerk aangetroffen. Het betreft 
een scherf uit Walberberg. Kenmerkend is de grove magering. Het type kan 
gedateerd worden tussen 750 en 900 n.Chr.

Pingsdorf
Pingsdorf-aardewerk is geproduceerd in de regio ten zuidwesten van 
Keulen. Het is de opvolger van het Badorf-aardewerk en de voorganger van 
het Siegburger steengoed. Pingsdorf aardewerk heeft in tegenstelling tot het 
Badorf-aardewerk een schuurpapierachtig oppervlakte. Verder heeft het een 
crèmekleurig baksel. Kenmerkend voor dit aardewerk is de beschildering 

16  De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie  De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie 
Archeologie (SPA) in Zwolle.

Figuur 4.11 
Overzicht van het aantal scherven aardewerk 
per bakselsoort
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met rood-bruinpaarse verf. De motieven bestaan uit golvende lijnen, 
‘komma’s en punten’ en krullen en cirkels.17 Tijdens de proefsleuvencam-
pagne zijn 10 scherven Pingsdorf aardewerk aangetroffen, die gedateerd 
kunnen worden tussen 900 en 1200 n.Chr.

Blauwgrijs aardewerk – Paffrath
Blauwgrijs aardewerk betreft een verzameling handgevormd aardewerk 
met een blauwgrijs baksel. Eén van de bekendste subtypen is het Paffrath-
aardewerk. Dit aardewerk heeft een hard baksel en een magering van zeer 
fijn zand De breuk heeft een bladerdeegachtige gelaagdheid met vaak een 
kleurverschil tussen binnenkant en buitenkant, van witgrijs tot zwart. De 
buitenkant heeft vaak een metallic glans. Het Paffrath aardewerk bestaat 
uitsluitend uit kogelpotten. Het kan gedateerd worden tussen de 10e en 13e 
eeuw. Er zijn drie scherven Paffrath aardewerk aangetroffen. 

Blauwgrijs aardewerk - overige
Naast het Paffrath aardewerk bestaat het blauwgrijze aardewerk uit andere 
typen, waaronder het bekendere Elmpter waar. Deze vormen zijn in de 
determinatie als één groep beschouwd. Het betreft vijf scherven met een 
blauwgrijs – grijze kleur. De magering is middelgrof en versieringen komen 
niet voor.

Kogelpotaardewerk
De productie van de kogelpot begint in West-Nederland in de 8e eeuw. 
Het betreft voornamelijk potten met een bolle onderkant, die goed bleven 
staan in een open vuur. Er komen echter ook bakpannen, kannen en potten 
voor. Aardewerk van het type kogelpot is lokaal gemaakt en met de hand 
gevormd. Het is een grijsbakkend type met een gemiddeld harde magering. 
Versieringen komen sporadisch voor. Het betreft dan vingerveeg- en bezem-
streekversieringen. Al vanaf de 9e eeuw verspreidt het kogelpotaardewerk 
zich richting het zuiden en het oosten. In de proefsleuven zijn vijf scherven 
kogelpot aangetroffen, die gedateerd kunnen worden tussen 900 en 1300. 

17 Verhoeven 1998, 69-79.Verhoeven 1998, 69-79.

vnr put vlak vak spoor datering aardewerk aantal gewicht (g) opmerking

1 3 1 3 late middeleeuwen 1 19,8 grijsbakkend

2 3 1 21 middeleeuwen 5 65 kogelpot grof gemagerd, handgevormd

3 3 1 22 nieuw tijd 3 152,6 1x grijs 1x s2 1x rood (oor)met loodglazuur  (17e eeuw of later)

4 4 1 1 5010 late middeleeuwen 1 10,4 s2-kan-engobe-langerwehe

5 4 1 2 5010 nieuw tijd 1 40 roodbakkend

6 4 1 2 (late) middeleeuwen 1 2,2 pingsdorf met rode verf

7 4 1 4 late middeleeuwen 12 94,6 1x s2-siegburg, 3x blauwgrijs, 1x blauwgrijsrand, 5x pingsdorf (1xverf ), 2x paffrath

8 4 1 4 5010 late middeleeuwen 1 49,2 s2-kan-siegburg, standring

9 4 1 5 middeleeuwen 1 11,2 Walberberg?

10 4 1 5 5010 prehistorie/Romeinse tijd 1 28,4 handgevormd

11 4 1 5 (late) middeleeuwen 1 21 1xpaffrath 1x pingsdorf 1x blauwgrijs

13 4 1 8 5010 late middeleeuwen 2 16,5 1x grijs 1x blauwgrijs (handgevormd)

14 4 1 9 5010 late middeleeuwen 3 6,9 2x rood met spaarzaam loodglazuur 1x met slib en loodglazuur

15 4 1 9 late middeleeuwen 4 44,2 1xs2-kan-siegburg, 1x rood-sp-gl, 1x pingsdorf, 1x pingsdorfrand

16 4 1 15 prehistorie/Romeinse tijd 1 2 handgevormd

17 4 1 18 prehistorie/Romeinse tijd 1 0,8 handgevormd

18 8 1 6 late middeleeuwen 1 28,5 hals van een dieburg-kan

19 8 1 1 nieuw tijd 3 84 1x roodbakkend (poot), 1x roodbakkend metglazuur, 1x s2-kan-dec-raeren

20 8 1 29 (late) middeleeuwen 1 5,1 pingsdorf met rode verf

21 8 1 21 nieuw tijd 1 24 roodbakkend met gele sliblaag en spaarzaam loodglazuur

Tabel 4.1 
Datering van het aardewerk uit de sporen 
per put 
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Geglazuurd steengoed 
Geglazuurd steengoed is qua baksel hetzelfde als gewoon steengoed. Op 
het oppervlak is echter zoutglazuur en/of ijzer-engobe aangebracht. Het 
vormenspectrum beslaat kannen, potten, flessen en bekers. Er kunnen 
meerdere productiecentra worden herkend. De oudste betreffen Siegburg-
aardewerk en Langerwehe-aardewerk, die hun bloeiperiode hadden tussen 
1300 en 1450. Siegburg-aardewerk wordt gekenmerkt door een licht 
baksel en uitwendig aangebracht zoutglazuur. Langerwehe heeft een wat 
donkerdere breuk en wordt vaak versierd met ijzer-engobe, hieroverheen 
kan zoutglazuur worden aangebracht. Steengoed uit Raeren, Aken en 
Frechen betreft de tweede generatie steengoed (circa 1450 – 1700). Akens 
steengoed kenmerkt zich door een nog lichter baksel dan het Siegburger 
waar en door een aangebracht zoutglazuur. Het steengoed uit Frechen is 
karakteristiek vanwege het zogenaamde pantermotief. Het steengoed heeft 
een grijze scherf en een dik onderglazuur van ijzer-engobe. Hieroverheen is 
een dikke laag zoutglazuur aangebracht. Raerens steengoed is de opvolger 
van het Langerwehe steengoed. Het baksel is min of meer gelijk, maar de 
potten worden voorzien van appliques en versieringen. Aan het eind van de 
17e eeuw en in de 18e eeuw wordt het Westerwald steengoed dominant. Het 
betreft aardewerk met een lichte grijze scherf met een heldere blauwgrijze 
zoutglazuur die dun is aangebracht. De pot heeft verder een onderglazuur 
van kobaltverf, waardoor een karakteristieke versiering ontstaat. Opgemerkt 
dient te worden dat er geen één op één relatie bestaat tussen productiecen-
trum en type steengoed. Ook in Raeren werden vormen gemaakt met een 
pantermotief en in Siegburg werd af en toe ijzer-engobe als decoratietech-
niek gemaakt. De hierboven genoemde beschrijving heeft betrekking op 
het gros van de vormen uit een productiecentrum. Een laatste categorie die 
genoemd dient te worden betreft steengoed flessen, die vanaf het midden 
van de 17e eeuw worden gemaakt. 

Er zijn 6 scherven geglazuurd steengoed aangetroffen. Het betrof één 
fragment van een kan uit Langerwehe, herkenbaar aan de donkere scherf 
en het aangebrachte ijzer-engobe (1300 – 1450). Drie fragmenten zijn van 
kannen vervaardigd in Siegburg (1300 – 1450) en één scherf van een kan 
met applique uit Raeren (1500 – 1650).

Dieburger waar
Dit soort aardewerk komt uit het productiecentrum Dieburg, ten zuiden 
van Frankfurt in Duitsland. De productie vond plaats in de stad zelf en er 
werden voornamelijk kannen en potten gemaakt. Het vrij zachte aardewerk 
is geelwit van kleur en heeft meestal geen oppervlaktebehandeling gehad. 
Soms is er een paarse ijzerengobe laag aangebracht. Het aardewerk komt 
voor tussen het einde van de 13e eeuw tot circa 1450. Er is één fragment van 
een kan van Dieburger aardewerk aangetroffen.

Grijsbakkend
Grijsbakkend aardewerk komt voor vanaf de 13e eeuw. Het is van dezelfde 
klei gemaakt als roodbakkend aardewerk. Grijsbakkend is echter reducerend 
gebakken. Dat betekent dat er te weinig zuurstof in de pottenbakkersoven 
aanwezig was om de verbranding optimaal te laten verlopen. Hierdoor 
krijgen de ijzerdeeltjes in de klei niet de kans om zich met zuurstof 
te binden en blijven ze grijs. Grijsbakkend aardewerk wordt lokaal 
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geproduceerd. Het vormenspectrum bestaat onder andere uit potten, 
kannen, kogelpotten en vuurstolpen. Het grijsbakkend aardewerk komt voor 
tot circa 1500. In de opgraving zijn twee scherven grijsbakkend aardewerk 
aangetroffen, die gedateerd kunnen worden tussen 1200 en 1500.

Roodbakkend
Roodbakkend aardewerk is lokaal gemaakt en begint gelijktijdig met het 
grijsbakkende aardewerk (13e eeuw). Roodbakkend is in tegenstelling tot 
grijsbakkend aardewerk oxiderend gebakken, dat betekent dat er meer 
zuurstof aanwezig is dan dat er nodig is om de verbranding maximaal 
te laten verlopen. De overige zuurstofdeeltjes zullen zich binden met 
ijzerdeeltjes in de klei, die vervolgens rood kleurt. Een voordeel van 
het roodbakkend aardewerk is dat er loodglazuur op aangebracht kan 
worden. Vormen met loodglazuur kunnen beter schoongemaakt worden 
en zijn daarom meer geschikt om als kookgerei en eetgerei te gebruiken. 
Vrijwel alle vormen kunnen van roodbakkend aardewerk gemaakt zijn. 
In de opgraving zijn negen scherven roodbakkend aardewerk gevonden, 
waarvan de meeste gedateerd kunnen worden in de late middeleeuwen, een 
herkenbare vorm is dat van een bord. Eén scherf dateert uit de nieuwe tijd 
(1600 – 1800). 

Werkput 3
In deze werkput zijn enkele greppels aangetroffen, waarbij naast één 
(S3.3) een palenrij is aangetroffen. Uit drie van deze greppels komt 
vondstmateriaal. S3.21 is zuidoost – noordwest georiënteerd. In de vulling 
van de greppel zijn vijf scherven kogelpot aangetroffen, die gedateerd 
kunnen worden tussen 900 en 1300 n.Chr. De greppel wordt oversneden 
door greppel S3.3 waar in de vulling een scherf grijsbakkend aardewerk 
is aangetroffen (1200 – 1500 n.Chr.). Beide greppels zijn vermoedelijk 
erfscheidingsgreppels. Vermoedelijk is aan het begin van de late 
middeleeuwen een verandering in de perceleringsindeling doorgevoerd. Een 
eventuele opgraving zou hierin meer duidelijkheid kunnen geven. De derde 
greppel (S3.22) met vondstmateriaal kan gedateerd worden in de nieuwe 
tijd. Hierin zijn drie scherven aangetroffen waaronder een roodbakkende 
scherf uit de 17e eeuw of later. 

Werkput 4
Ook in werkput 4 zijn greppels aangetroffen met vondsten uit de 
middeleeuwen. S4.4 is vermoedelijk de voortzetting van S3.3 uit werkput 3. 
Er is in werkput 4 echter geen palenrij langs de greppel aangetroffen. In de 
vulling zijn 12 scherven aangetroffen (1 x s2, 5 x Pingsdorf-aardewerk, 2 x 
Paffrath-aardewerk, 4 x blauwgrijs aardewerk). Net als in werkput 3 kan het 
dempen van de greppel hiermee gedateerd worden in de 14e eeuw.

Greppel S4.4 doorsnijdt greppel S4.5. De eerste greppel is zuidwest – 
noordoost georiënteerd en in de vulling zijn vier scherven aangetroffen (1 x 
Karolingisch gedraaid, 1 x Paffrath-aardewerk, 1x Pingsdorf-aardewerk en 1 
x blauwgrijs aardewerk). Wellicht behoort deze greppel tot het oudere perce-
leringssysteem waartoe ook S3.21 behoort. Uit nog twee andere greppels is 
vondstmateriaal aangetroffen. Beide greppels (S4.2, 1 x Pingsdorf-aardewerk, 
en S4.9, 1 x s2, 1 x roodbakkend, 2 x Pingsdorf-aardewerk) liggen evenwijdig 
aan S4.4 en dateren ook uit dezelfde periode (14e eeuw)
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Werkput 8
In deze werkput is een cluster paalkuilen aangetroffen, die tot een of enkele 
gebouwplattegronden lijken te horen. Een scherf Pingsdorf-aardewerk uit 
van de paalkuilen in de noordelijke helft van werkput 8 (S8.29) dateert uit 
900-1200. 

4.4 Overige vondsten
Naast het aardewerk besproken in paragraaf 4.3 bestaan de vondsten uit elf 
metalen voorwerpen en zes natuurstenen (bijlage 1). De metaalvondsten 
bestaan uit drie spijkers, enkele fragmenten metaalslak en een klein, 
onbepaald fragment. Het steenmateriaal omvat twee fragmenten tefriet, drie 
fragmenten leisteen en een brok kwarts. Tefriet is met name bekend als 
grondstof voor de vervaardiging van maalstenen.
Op één enkele metaalslak na zijn de vondsten verzameld bij de vlakaanleg, 
de metaalslak is gevonden bij het couperen van spoor 8.25. 
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5 Conclusie

5.1 Interpretatie
Tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de Hoogstraat 28-30 zijn een kleine 
hoeveelheid sporen uit vermoedelijk de prehistorie of Romeinse tijd en 
nederzettingssporen uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen. Een 
greppel en de restanten van twee onverharde wegen dateren uit de nieuwe 
tijd. 
Sporen uit de oudste periode zijn alleen in het westen van het onderzochte 
terrein aangetroffen en bestaan uit een kleine cluster paalsporen in het 
noordwesten, een oost-west georiënteerde greppel en één of twee kuilen. 
De datering van de sporen is enkel gebaseerd op uiterlijke kenmerken. 
Tevens is de exacte aard van de sporen onbekend. De paalsporen zouden 
deel uit kunnen maken van een structuur die mogelijk in noordoostelijke 
richting tot de putgrenzen reikt. Op grond van het ontbreken van vondsten 
en de beperkte hoeveelheid sporen lijkt het gebied extensief gebruikt te zijn 
geweest gedurende deze ‘oudste fase’. 
Met uitzondering van de uiterste zuidwesthoek zijn volle tot laatmid-
deleeuwse bewoningssporen over het hele terrein aangetroffen. In het 
noordoosten bevinden zich mogelijk één of twee huisplattegronden. Er is 
echter geen exacte structuur, type of oriëntatie aan te duiden. Een bundel 
greppels in de westelijke helft van het terrein kan in verband gebracht 
worden met de sporen in het noordoosten. De greppels worden voorlopig 
als erfscheidingsgreppels geïnterpreteerd. Hoewel langs erfscheidingsgrep-
pels geen palenrijen verwacht worden, zou het wel verklaren waarom de 
greppels elkaar kruisen. Erfscheidingsgreppels worden in het algemeen 
eerder vervangen dan perceleringsgreppels. In de overige werkputten zijn 
enkel losse (paal)sporen aangetroffen die qua vulling sterk lijken op de in 
werkput 8 gedocumenteerde sporen.
Over datering van de laatmiddeleeuwse sporen kan in deze fase niet 
veel gezegd worden, het vondstmateriaal is de enige houvast. In het 
aardewerk is zowel een component uit de volle middeleeuwen als uit de late 
middeleeuwen te herkennen. 

De archeologische sporen zijn afgedekt door een esdek waaruit enkele 
scherven verzameld zijn. Het plaggendek lijkt vanaf de overgang van de late 
middeleeuwen naar nieuwe tijd te zijn gevormd. 

Hoewel uit historische bronnen bekend was dat de geschiedenis van 
Heesch teruggaat tot tenminste het einde van de 12e eeuw, was er tot nu 
toe slechts één archeologische site bekend met laatmiddeleeuwse sporen. 
Circa 500 m ten noordoosten van de Hoogstraat is aan de Kerkstraat een 
bootvormige plattegrond van een éénbeukig huis uit de late middeleeuwen 
A aangetroffen.18 
Ruimer bekeken biedt de site een goede aanvulling op de kennis van 
laatmiddeleeuwse nederzettingen in de archeoregio. Onder andere in 
Uden, Nistelrode, Herpen en Bakel zijn nederzettingen met bootvormige 
huizen uit de volle middeleeuwen onderzocht.19 De ontwikkeling van 
nederzettingen in de late middeleeuwen in het oosten van Noord-Brabant 

18  Monster & Verbeek 2010. Monster & Verbeek 2010.
19  Knippenberg & �ansen 2007. Knippenberg & �ansen 2007.
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is slechts in grote lijnen bekend doordat huisplattegronden uit deze periode 
relatief zeldzaam zijn. Het rechthoekige hallehuis doet op een gegeven 
moment zijn intrede, waarbij palen niet langer ingegraven hoefden te 
worden. De archeologische zichtbaarheid is hierdoor een stuk lager. 
Daarnaast begint de bewoning zich te clusteren op en rondom huidige 
dorpskernen. Bewoningssporen uit de late middeleeuwen bevinden zich 
daarmee vaak onder de huidige bewoning.20

5.2 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 
voorlopige waardering van plangebied Heesch Hoogstraat 28-30 en de 
daarin aangetroffen sporen en vondsten (tabel 5.1).

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

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. 

20  Van Ginkel & �heunissen 2009. Van Ginkel & �heunissen 2009.

Tabel 5.1 
Waardering vindplaats Heesch Hoogstraat 
28-30 n.a.v. het proefsleuvenonderzoek
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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 
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 middelhoog (score 2) worden 
aangemerkt. Het esdek heeft enerzijds over het algemeen voor een 
bescherming en conservering gezorgd, maar anderzijds blijkt uit de 
afwezigheid van bodemhorizonten dat de top van de onderliggende 
afzettingen verdwenen is of in het esdek opgenomen is. In het oostelijk 
deel van het onderzoeksgebied is de bovengrond afgegraven. Hier 
ontbreekt naast de voornoemde bodemhorizonten ook het esdek. Er 
bevinden zich verder enkele lokale verstoringen in het plangebied. Tussen 
deze verstoringen zijn echter over het gehele onderzoeksterrein sporen 
aangetroffen. Een uitzondering geldt voor een centrale zone in het noorden, 
waar onder de meer dan 1 m diepe verstoring geen sporen meer zijn te 
verwachten (werkputten 5-6,  zie fig. 5.1).
Anorganische vondsten zijn goed geconserveerd. Organische vondsten 
zijn echter niet aangetroffen, deze blijven alleen bewaard in zuurstofarme 
omstandigheden (onder het grondwaterniveau). Het plangebied scoort dan 
ook middelhoog (score 2).

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt vier punten. Gezien deze 
middelmatige score, dient de waardering van de inhoudelijke kwaliteit de 
doorslag te geven in het al dan niet behouden van de vindplaats.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. 
Op zeldzaamheid, informatiewaarde en representativiteit scoort de 
vindplaats middelhoog tot hoog. Het bestaan van een laatmiddeleeuwse 
nederzetting Heesch of Heze was al uit historische bronnen bekend. 
Archeologische resten beperkten zich tot nu toe echter tot één enkele 
huisplattegrond aan de Kerkstraat (zeldzaamheid score 3). De vindplaats 
kan zodoende een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de 
landelijke bewoning van Heesch in de late middeleeuwen in relatie tot de 
omgeving. In de wijde omgeving/archeoregio is al onderzoek gedaan dat 
in aanmerking komt voor een vergelijkend onderzoek (informatiewaarde 
score 3). Met betrekking tot de eventueel oudere fase kunnen eigenlijk geen 
uitspraken worden gedaan, omdat de sporen niet exact gedateerd kunnen 
worden. Het derde criterium ter waardering van de vindplaats betreft 
de ensemblewaarde. Deze is laag (score 1) omdat er niet of nauwelijks 
overblijfselen uit de late middeleeuwen bekend zijn uit de directe omgeving 
en omdat het plangebied relatief klein is. Vooral dit laatste maakt het lastig 
om nader inzicht te krijgen in de relatie tussen de archeologische en land-
schappelijke context van de vindplaats.
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Op inhoudelijke gronden komt de vindplaats uiteindelijke uit op een 
totaalscore van 7 punten. Eindconclusie is dat de vindplaats behoudens-
waardig is, met uitzondering van verstoorde centrale zone in het noorden 
(werkputten 5-6,  zie fig. 5.1). Een aanvullende waardering op grond van het 
criterium representativiteit is dan ook overbodig.

5.3 Eindconclusie en advies
In het plangebied zijn sporen van een nederzetting uit de volle of 
late middeleeuwen aanwezig. De vindplaats herbergt informatie over 
boerderijvormen21, erfgebruik en nederzettingspatronen in de volle of late 
middeleeuwen. Daarnaast zijn er mogelijk archeologische sporen uit een 
oudere periode aanwezig. De vindplaats strekt zich uit over het gehele 
plangebied.
De eindconclusie is dat de vindplaats behoudenswaardig is met 
uitzondering van de verstoorde centrale zone in het noorden (werkputten 
5-6,  zie fig. 5.1). Het advies van Archol luidt dan ook de archeologische 
resten in situ te behouden. Indien dit niet mogelijk is, dienen deze resten 
naar onze mening voorafgaand aan de geplande bouw- en graafwerk-
zaamheden opgegraven en gedocumenteerd te worden (behoud ex situ). 
Aangezien het westelijk perceel ter hoogte van werkput 1 niet toegankelijk 
was ten tijde van het onderhavige onderzoek dient hier voorafgaand aan een 
eventuele opgraving eerst een proefsleuvenonderzoek plaats vinden (fig. 5.1).
Bij eventueel vervolgonderzoek zou aandacht besteed moeten worden aan 
het dateren van zowel de sporen die voorlopig als prehistorisch/ Romeins 
bestempeld zijn als de laatmiddeleeuwse bewoningssporen. Daarnaast 
verdienen de indeling van het mogelijke laatmiddeleeuwse erf en de 
typering van de eventuele plattegronden aandacht. 

5.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
•  Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig?,
•  Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie 

van de archeologische resten (horizontaal en verticaal)?
•  In welke mate is het plangebied verstoord?
•  Heeft het een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of 

historische locaties en welke is dat?
•  Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de 

archeologische kennis van de regio aanscherpen?
•  Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale 

geschiedschrijving?
•  Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?
•  Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare 

terreinen in de omgeving?
•  Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij 

kunnen worden ingezet?
•  Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met 

archeologische resten te worden omgegaan?

21  Het onderzoek naar huisplattegronden uit de late middeleeuwen wordt als thema in de Na-
tionale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) genoemd (Arts, Huijbers, Leenders, Schotten, 
Stoepker, �heuws en Verhoeven 2007). 
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•  Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de 
reden voor de afwezigheid van archeologisch resten?

Er zijn archeologische resten in de bodem in de vorm van grondsporen en 
vondsten uit waarschijnlijk drie perioden. Paalsporen, kuilen en greppels 
uit de volle en late middeleeuwen en nieuwe tijd en zijn aangetroffen over 
het gehele terrein. Uit de nieuwe tijd dateren: een voorloper van de huidige 
Hoogstraat in het zuiden van het plangebied, een haaks hierop liggende 
weg uit het einde van de 19e eeuw in het centrale deel van het terrein en 
een noord-zuid greppel. Deze laatste bevindt zich tevens in het centrale deel 
van het terrein. Er zijn waarschijnlijk één of meerdere laatmiddeleeuwse 
plattegronden aangesneden in de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. 
Een cluster van laatmiddeleeuwse greppels in werkputten 3 en 4 is mogelijk 
te interpreteren als erfscheidingsgreppels behorende bij de plattegrond(en). 
Sporen van een mogelijke derde, oudere fase zijn in het westen van het 
terrein aangetroffen. Een deel zou tot een structuur kunnen behoren. De 
exacte datering van deze sporen is onbekend. Uitgaande van de kleine, 
ronde vorm, de kleur (grijs) en de relatief onscherpe begrenzing lijk het 
hier om sporen uit de prehistorie of uit de Romeinse tijd te gaan. De sporen 
bevinden zich onder het esdek, in de top van de fluviatiele afzettingen 
behorend tot de Beegden Formatie en tekenen zich duidelijk af in het vlak. 
In het oosten zijn de sporen over het algemeen zeer ondiep, door aftopping 
van het land. Verstoringen bevinden zich in het centrale- en zuidwestelijk 
deel van het onderzoeksgebied.
De middeleeuwse component binnen de vindplaats kan mogelijk gerelateerd 
worden aan een laatmiddeleeuwse huisplattegrond aan de Kerkstraat in 
Heesch. Verder is er archeologisch gezien nog maar weinig bekend over 
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het middeleeuwse Heesch. In historische bronnen komt Heesch voor vanaf 
1191. Mogelijk kan de vindplaats de kennis over de vroegste geschiedenis 
van het dorp aanvullen. 
Er is sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Gezien de 
voorgenomen bouwplannen zijn er twee opties: behoud in situ dan wel 
opgraven voorafgaand aan de inrichting van het plangebied (behoud ex situ). 

Specifieke onderzoeksvragen

Periode en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de 
volgende vragen afgeleid:
•  Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te 

herkennen?
•  Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:

- de ligging (inclusief diepteligging)?
- de geologische en/of bodemkundige eenheid?
- de omvang (inclusief verticale dimensies)?
- het type en de functie van de sites of off-site-patronen?
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en 

mobilia)?
- Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?
- de vondst- en spoordichtheid?
- de stratigrafie voorzover aanwezig?
- de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie?

In het onderzoeksgebied is één vindplaats te herkennen die zich over het 
hele terrein uitstrekt. De sporen liggen op een diepte van circa 50 tot 60 cm 
beneden maaiveld, op een gemiddelde diepte van - 8,3 m NAP. De sporen 
tekenen zich af bovenin het zand van de fluviatiele afzettingen van de 
Formatie van Beegden en zijn afgedekt door een esdek. 
De vindplaats lijkt een (deel van) een erf uit de volle of late middeleeuwen 
te bevatten alsmede sporen van extensief gebruik uit een oudere periode. 
De sporen bestaan uit greppels, kuilen, paalsporen en twee historische 
wegen. In totaal zijn er 108 sporen aangetroffen, wat overeenkomt met een 
sporendichtheid van één spoor per 10 m2. Er zijn in totaal 62 vondsten 
verzameld, gemiddeld één vondst per 16 em2. Het vondstmateriaal bestaat 
voornamelijk uit aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Daarnaast 
zijn enkele metaalvondsten en steenfragmenten aangetroffen. 

Landschap en bodem
•  Waar bevindt zich binnen het plangebied het esdek?
•  Als esdek afwezig is, komt dat doordat het er waarschijnlijk niet 

ontwikkeld is of omdat het in een later stadium weer verwijderd is?
•  Indien er een esdek wordt aangetroffen. Wat is de dikte en wanneer is 

dit esdek aangelegd?
•  Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, 

bodemkunde en geomorfologie)? Zijn er aanwijzingen voor statigrafische 
hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, in de geologische profielopbouw 
ter plekke van de vindplaatsen?
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•  Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen 
in het plangebied locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen 
worden?

•  In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een 
palynologische reconstructie van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis 
van het terrein?

Binnen het plangebied is een esdek met uitzondering van het meest 
oostelijke deel van het onderzoeksterrein (daar waar werkput 8 gegraven 
is). Oorspronkelijk zal ook hier een esdek aanwezig geweest zijn. Dit zal 
later echter afgegraven zijn. Het esdek is over het algemeen circa 50 tot 
60 cm dik. Er zijn slechts enkele vondsten uit het esdek verzameld. Deze 
dateren uit het einde van de middeleeuwen, begin nieuwe tijd. Dit materiaal 
kan echter ook vanuit de onderliggende sporen of het oorspronkelijke 
bewoningsniveau in het esdek zijn opgenomen en het esdek kan zodoende 
recenter zijn. 
De archeologie bevindt zich op Maasafzettingen van de plio-/pleistocene 
Formatie van Beegden. Er zijn geen indicaties van bodemvorming 
waargenomen. De fluviatiele afzettingen zijn afgedekt door het genoemde 
esdek. 
Tijdens het veldwerk zijn geen geschikte locaties aangetroffen voor 
pollenanalyse. Een palynologische reconstructie van de vegetatie- en 
gebruiksgeschiedeis van het terrein kan daarom niet gemaakt worden.

Vraagstelling specialistisch onderzoek
Het specialistisch onderzoek beperkt zich tot de analyse van het laatmid-
deleeuwse en nieuwetijdse scherfmateriaal. Archeozoölogische en fysisch 
antropologische resten zijn niet aangetroffen. Ook zijn er geen sporen 
aangetroffen welke in aanmerking kwamen voor bemonstering ten behoeve 
van archeobotanisch- of daterings onderzoek. Dit betekent echter niet 
dat het gehele onderzoeksgebied ongeschikt is voor dergelijk onderzoek. 
Voor vervolgonderzoek moet er rekening mee gehouden worden dat 
houtskoolrijke- en humeuze sporen kunnen worden aangetroffen welke 
voor bemonstering ten behoeve van archeobotanisch- of dateringsonderzoek 
geschikt zijn. Ook het voorkomen van organisch vondstmateriaal in diepe 
sporen (bijvoorbeeld waterputten) onder het grondwaterniveau kan niet 
worden uitgesloten. 
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Bijlage 1 Vondstenlijst

vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht (g)

1 3 1 3 aardewerk middeleeuwen 1 19,8

2 3 1 21 aardewerk middeleeuwen 5 65

3 3 1 22 aardewerk nieuwe tijd 3 152,6

4 4 1 1 5010 metaalslak 3 172,8

4 4 1 1 5010 aardewerk middeleeuwen 1 10,4

5 4 1 2 5010 aardewerk nieuwe tijd 1 40

6 4 1 2 tefriet 1 107,2

6 4 1 2 aardewerk middeleeuwen 1 2,2

6 4 1 2 ijzer 2 30,5

7 4 1 4 aardewerk middeleeuwen 12 94,6

7 4 1 4 metaalslak 2 41,4

7 4 1 4 tefriet 1 37,1

7 4 1 4 leisteen 3 2,5

8 4 1 4 5010 aardewerk middeleeuwen 1 49,2

9 4 1 5 aardewerk middeleeuwen 1 11,2

10 4 1 5 5010 aardewerk prehistorie 1 28,4

11 4 1 5 aardewerk middeleeuwen 1 21

11 4 1 5 metaalslak 1 16,6

12 4 1 11 ijzer 1 19,7

13 4 1 8 5010 aardewerk middeleeuwen 2 16,5

14 4 1 9 5010 aardewerk middeleeuwen 3 6,9

15 4 1 9 aardewerk middeleeuwen 4 44,2

16 4 1 15 aardewerk prehistorie 1 2

17 4 1 18 steen 1 158

17 4 1 18 aardewerk prehistorie 1 0,8

18 8 1 6 aardewerk middeleeuwen 1 28,5

19 8 1 1 aardewerk nieuwe tijd 3 84

20 8 1 29 metaal 1 9,1

20 8 1 29 aardewerk middeleeuwen 1 5,1

21 8 1 21 aardewerk nieuwe tijd 1 24

23 8 1   25 metaalslak 1 51,4
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Bijlage 2 Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte opmerking

3 1 1 greppel   8,240978    

3 1 2 paalkuil 8,227214

3 1 3 greppel 8,368063

3 1 4 paalkuil 8,331178

3 1 5 paalkuil 8,327334

3 1 6 greppel 8,386418

3 1 7 kuil 8,264829

3 1 8 paalkuil 8,297238

3 1 9 paalkuil 8,385738

3 1 10 paalkuil 8,372565

3 1 11 paalkuil 8,273897

3 1 12 paalkuil 8,345522

3 1 13 paalkuil 8,329501

3 1 14 paalkuil 8,376479

3 1 15 paalkuil 8,384049

3 1 16 paalkuil 8,346504

3 1 17 paalkuil 8,371073

3 1 18 paalkuil 8,365133

3 1 19 paalkuil 8,364066

3 1 20 kuil ja 8,399422 12

3 1 21 greppel ja 8,370384 19

3 1 22 greppel 8,364361

3 1 23 paalkuil 8,362234

3 1 24 greppel 8,406194

4 1 1 greppel 8,516026

4 1 2 greppel 8,496089

4 1 3 greppel 8,420408

4 1 4 greppel 8,402565

4 1 5 greppel 8,412705

4 1 6 kuil 8,397383 kuil?

4 1 7 greppel 8,457864

4 1 8 greppel 8,460064

4 1 9 sloot 8,491838

4 1 10 paalkuil 8,491299

4 1 11 kuil 8,482195

4 1 12 paalkuil 8,449485

4 1 13 paalkuil 8,448726

4 1 14 paalkuil 8,455147

4 1 15 paalkuil 8,50941

4 1 16 paalkuil 8,515003

4 1 17 paalkuil 8,483516

4 1 18 kuil ja 8,515298 44

4 1 19 paalkuil 8,52671

4 1 20 paalgatkuil ja 8,521031 20
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte opmerking

4 1 21 kuil 8,50389

4 1 22 kuil 8,516398

5 1 1 paalkuil 8,44342

5 1 2 paalkuil 8,463562

5 1 3 paalkuil 8,513068

5 1 4 kuil 8,552395

5 1 5 paalkuil 8,5541

5 1 6 paalkuil 8,553743

5 1 7 paalkuil ja 8,545307 32

5 1 8 paalkuil 8,538951

5 1 9 paalkuil

5 1 10 paalkuil 8,518288

5 1 11 kuil ja 8,52713 25

5 1 12 greppel ja 8,522393 14

5 1 13 greppel

6 1 1 recent ja 8,328797 5

6 1 2 kuil ja 8,326225 30 kuil?

7 1 1 kuil ja 8,214322 28 recent

7 1 2 kuil ja 8,228384 recent

7 1 3 paalkuil ja 28

8 1 1 greppel 8,272757

8 1 2 paalkuil 8,287849

8 1 3 paalkuil

8 1 4 paalkuil 8,276294

8 1 5 paalkuil 8,276113

8 1 6 greppel 8,304078

8 1 7 kuil 8,41165

8 1 8 paalkuil 8,434605

8 1 9 kuil 8,425057

8 1 10 kuil 8,399731 20 diepte gegutst

8 1 11 kuil 8,367485 kuil?

8 1 12 paalkuil ja 8,410455 4

8 1 13 paalkuil 8,408186

8 1 14 paalkuil 8,408682

8 1 15 paalkuil 8,412631

8 1 16 paalkuil 8,410175

8 1 17 paalkuil 8,426923

8 1 18 greppel 8,440351

8 1 19 paalkuil 8,446457

8 1 20 paalkuil 8,554534 105 diepte gegutst

8 1 21 greppel 8,556013

8 1 22 paalkuil 8,56332

8 1 23 paalkuil 8,570514

8 1 24 paalkuil 8,589716

8 1 25 paalkuil ja 8,577871 23

8 1 26 paalkuil 8,593486
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte opmerking

8 1 27 paalkuil 8,594116 10 diepte gegutst

8 1 28 paalkuil 8,584901

8 1 29 paalkuil 8,578576

8 1 30 paalkuil ja 8,531313 14 paalkuil?

8 1 31 paalkuil 8,531237

8 1 32 paalkuil 8,535849

8 1 33 paalkuil 8,538982

8 1 34 paalkuil 8,531551

8 1 35 paalkuil 8,57722

8 1 36 paalkuil 8,528546

8 1 37 paalkuil 8,540744

8 1 38 paalkuil 8,541598 18

9 1 1 greppel 8,335552

9 1 2 paalkuil 8,432661

9 1 3 paalkuil 8,429404

9 1 4 paalkuil ja 8,441296 34

9 1 5 paalkuil 8,406941

9 1 6 paalkuil ja 8,404723 18

9 1 7 kuil   8,403147    
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