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1 Inleiding

Verspreid over december 2002, juni 2003 en maart 2004 is door Archol bv
in opdracht van het Waterschap De Maaskant (tegenwoordig Waterschap Aa
en Maas) een archeologisch Inventariserend Veld Onderzoek uitgevoerd
langs de Hertogswetering in het buitengebied van Herpen, gemeente Oss
(figuur 1). De Hertogswetering doorkruist de gehele Noordoost-Brabantse
Maaskant en is in het begin van de 14e eeuw aangelegd om de waterhuis-
houding te kunnen reguleren. Het onderzoek was noodzakelijk door de
aanleg van een ecologische verbindingszone. Dit betekende dat er op het
tracé tussen de A-50 en de Hamelspoel, een terrein van circa 2750 m lang
en 5 tot 50 m breed, op verschillende plaatsen bodemingrepen plaats
moesten vinden. Deze zouden leiden tot verstoring en vernietiging van
eventueel in het tracé aanwezige archeologische waarden. Om de archeologi-
sche vindplaatsen te lokaliseren en inzicht te verkrijgen in de landschappe-
lijke context is in december 2002 als eerste het tracé afgeboord. In een
aantal boringen werden daarbij zogenoemde archeologische indicatoren
aangetroffen. Op basis van deze resultaten is besloten tot een waarderend
proefsleuvenonderzoek van twee tracés: tussen boring 18 en 30 en tussen
boring 31 en 42 (figuur 9). Dit onderzoek is uitgevoerd in augustus 2003.
Tenslotte zijn in maart 2004 enkele werkzaamheden archeologisch bege-
leid.
De directe aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de Hertogswetering
een gebied doorkruist met een hoog archeologisch potentieel.
Vondstmeldingen van een akker ten noorden van de Wooijstraat en rond de
Putwielen wijzen daar op (figuur 5). Deze hoge archeologische waarde geldt
voor grote delen van de Maaskant. Een vergelijkbaar onderzoek langs de
Hertogswetering, op het meer westelijk gelegen traject tussen Oijensche
Hut en Kennedybaan, heeft voor de Maaskant bijzondere archeologische
gegevens opgeleverd.1

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het wetenschappelijk kader van het
Maaslandproject van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.
Hierbinnen wordt onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis en de
ontwikkeling van het culturele landschap in het Maasland (waaronder de
Maaskant) vanaf het laat-Neolithicum. 
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Plaats-Toponiem: Herpen-Hertogswetering (Hamelspoel)

Gemeente: Oss

Provincie: Noord-Brabant

Opdrachtgever: Waterschap Maaskant 

(nu Waterschap Aa en Maas)

Onderzoeksmethode: Guts- en megaboringen, proefsleuven,

begeleiding

Landschappelijke gegevens: Lager deel met kleien (kom), een overgangs-

gebied en een hoger liggend gebied dat 

vrijwel geheel is opgebouwd uit rivierzand

(oeverwal)

Coördinaten (centrum): 173529.82/ 421033.54

Aanleiding onderzoek: Aanleg ecologische verbindingszone

Figuur 1
Lokalisering van Herpen en het onderzoeks-

gebied

Tabel 1
Administratieve gegevens onderzoeksgebied
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2 Landschappelijk kader: geologie en

geomorfologie

Het onderzoeksgebied is gelegen op de grens van het oostelijk rivierenge-
bied en het noordoostelijk deel van het Brabantse dekzandlandschap. Een
omvangrijke ZW-NO georiënteerde dekzandzone van Rosmalen tot Herpen
vormt de overgang tussen het zandgebied en het kleigebied bestaande uit
rivierkom- en oeverwalachtige vlakten. Het centrale deel van het onderzoeks-
gebied bestaat uit een komgeul, de Hertogswetering ligt hier in, en door-
snijdt in zuidelijke richting een terrasafzettingsvlakte, bedekt met dekzand
en/of recent overstromingsmateriaal. Lokaal komen terrasrestruggen, smal-
le geulen of dekzandwelvingen dicht aan het oppervlak voor en zijn soms
nog herkenbaar in het reliëf (figuur 2).2

Tot aan het Midden-Pleistoceen stroomden de Maas en de Rijn nog door de
Roerdalslenk naar het noorden. Door tektonische opheffing van de Peelhorst
heeft de Maas haar tegenwoordige loop gekregen en in belangrijke mate
vorm gegeven aan het huidige landschap. Klimatologische veranderingen en
de hiermee gepaard gaande relatieve zeespiegelstijging vanaf het begin van
het Holoceen veranderde het karakter van de Maas van verwilderd in mean-
derend (figuur 3).3 Als vlechtende rivier had de Maas in hoofdzaak grove
sedimenten afgezet in terrassen. De beddingen kwamen geregeld droog te
liggen, waardoor opstuivend zand werd afgezet als rivierduinen. Deze zijn
als donken herkenbaar in het rivierenlandschap.4 Later werden deze terras-
sen in een rustiger milieu diep ingesneden en bedekt met relatief fijnere
sedimenten. Het verhang van de Maas werd teruggebracht van 30 cm/km
naar de huidige 10 cm/km, wat een afname in debiet en dus dynamiek bete-
kende. Ook zorgde dit voor de vorming van meerdere terrassen, met een
verschillend verhang. Ter hoogte van het onderzoeksgebied kruisen beide
sedimenten elkaar, waardoor dicht aan de oppervlakte afzettingen uit de
twee verschillende perioden voorkomen.5 In het plangebied is een restgeul
van het verwilderde systeem in de ondergrond aanwezig.6 Vanaf circa 3000
jaar geleden heeft de Maas na een periode van relatieve rust weer een rol
van betekenis gehad in het gebied. De sedimenten direct op de pleistocene
afzettingen kunnen van deze ouderdom zijn, maar enige terughoudendheid
is hier zeer wel op zijn plaats.
De pleistocene (rivier)afzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheye
en zijn over het algemeen zeer grof zandig en grindig en grijs van kleur. De
holocene rivierafzettingen bestaan uit een complex geheel van zanden, klei-
en en veen en worden gerekend tot de Betuwe Formatie. Komafzettingen
bestaan grotendeels uit klei, oeverafzettingen uit zand of kleiig zand/zandi-
ge klei, en stroomgordelafzettingen uit een complex van klei, zand en grind,
en in geval van dichtslibbing uit zgn. verlandingsafzettingen zoals klei, 
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2 Ten Cate en v.d. Berg 1983; Ten Cate en Maarleveld 1977; Van Diepen 1952; Stiboka 1969;
De Bakker en Locher 1990. 

3 Buitenhuis et al. 1991.
4 Verbraeck 1984.
5 Pons en Schelling 1951, Pons 1954; 1957.
6 Berendsen en Stouthamer 2000.



zand, venig zand en kleigyttja.7 De aanwezige stroomgordels hebben zich
vanwege het meanderend karakter van de rivier vrijwel zeker diep ingesne-
den in de pleistocene afzettingen.

Een goed uitgangspunt voor het beschrijven van de afzettingen die aange-
troffen werden tijdens het onderzoek biedt de geomorfologische kaart. Het
onderzoeksgebied is in sterke mate gevormd door de Maas. Bepaalde trajec-
ten van de Hertogswetering (bijvoorbeeld de Putwielen) zijn zelf onderdeel
geweest van voormalige rivierlopen van de Maas. Vanaf de 11e eeuw n. Chr.
wordt gestart met de bedijking van de Maas en komt er langzaam een einde
aan de vorming van oeverwallen en komgronden. Het gebied komt onder
invloed van de Beerse Maas, een overlaat waarin de (kom)gronden regelma-
tig overstromen,soms ook als gevolg van dijkdoorbraken. Dit heeft tot gevolg
dat het typische afzettingsprofiel van een rivier sterk verrommeld is.
Akkerbouw en recente afgravingen, waarschijnlijk ten behoeve van de
aanleg van de nabijgelegen Hertogstraat, hebben tenslotte voor de huidige
situatie gezorgd.

Het van oorsprong pleistocene landschap werd dus in eerste instantie
gevormd door voornamelijk grove, grindrijke zanden die door de Maas
tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd, (120.000-10.000 voor heden)
werden afgezet. In een vlechtend rivierensysteem van tijdelijke stroomgeu-
len en rivierbeddingen ontstonden door opwaaiing van fijner zand de zoge-
naamde donken of rivierduinen. In het onderzoeksgebied is minimaal één
pleistocene restgeul in de ondergrond aanwezig.8

Door klimaatsveranderingen vanaf het begin van het Holoceen (vanaf

Figuur 2
Uitsnede geomorfologische kaart

2M22: rivierkom- en oeverwal

vormige vlakte

3K23: terrasrestrug bedekt met

dekzand

3K25: rivieroeverwal of niet 

bedekt met dekzand

2M18a: terrasvlakte

2M48: vlakte ontstaan door 

afgraving

Zwarte stippellijn: fossiele Maasgeul waar 

een deel van de huidige 

wetering onderdeel van 

heeft uitgemaakt
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7 Verbraeck 1984.
8 Berendsen en Stouthamer 2000.



10.000 v. Chr.) verandert het karakter van de rivieren. In plaats van een
vlechtende rivier met een hoog sedimentaanbod ontstond een enkele
stroomgeul die  meanderend of kronkelend van karakter werd. Hierbij
worden oeverwallen en komgronden gevormd. Aangezien de rivier door zijn
oeverwallen wordt beperkt, treedt deze sneller buiten zijn oevers. Wanneer
het waterpeil sterk toeneemt, kan een rivier door zijn oeverwal breken en
ontstaat een (tijdelijke) nieuwe rivierloop (crevasse). Vlak achter een derge-
lijke doorbraak komt grofzandig sediment tot afzetting. Deze afzettingen
komen naar verloop van tijd hoger in het landschap te liggen aangezien
deze minder sterk krimpen dan de zwaardere kleien waarop ze zijn afgezet.
Deze hogere plekken  vormen in het kleilandschap gunstige locaties voor
bewoning.

Volgens de bodemkaart van Van Diepen,9 die nog net het westelijke deel van
het onderzoeksgebied bestrijkt, zijn overslaggronden bestaande uit zand en
zandige klei op klei of stroombeddingen aanwezig. Door recente graafwerk-

Figuur 3
Vlechtende en meanderende rivieren (naar

Berendsen en Stouthamer 2001; aangepast)

en de situatie in het plangebied (onder)

8 Archeologisch inventariserend veldonderzoek Herpen-Hertogswetering

9 Van Diepen 1952.



zaamheden als bijvoorbeeld zandafgravingen verliest deze bodemkaart
echter een groot deel van zijn waarde. In gebieden met een vergelijkbare
geomorfologie/geologie worden op eerder genoemde terrasvlakten met een
relatief dun kleidek vlakvaaggronden verwacht en waar het kleipakket dikker
is ooivaaggronden of poldervaaggronden. Op hogere zandige delen, of zand-
opduikingen kunnen vorstvaaggronden en lokaal duinvaaggronden voorko-
men.10 Vaaggronden behoren alle tot de groep bodems waar een hoge
dynamiek (erosie/sedimentatie) en extremen in droogte of vocht beperkende
factoren zijn voor voldoende bodemvorming. In delen met pleistoceen zand
in de ondergrond kunnen zich veldpodzolgronden gevormd hebben. Vaak
echter zullen deze grotendeels geërodeerd zijn en dus niet meer herkenbaar
aanwezig. Daar waar onder rivierklei met een laklaag donkere humeuze
delen voorkomen kan sprake zijn van een begraven podzol.11

Landschappelijk kader 9

10 Van Diepen 1952; Stiboka 1969; 1985.
11 Stiboka 1969; De Bakker en Locher 1990.



3 Archeologisch en historisch kader

3.1 Archeologische vindplaatsen

Het geschetste dynamische landschap in het gebied is bij uitstek geschikt
voor prehistorische en latere bewoning. De diversiteit van het landschap
maakte het voor de bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een
klein areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jager-verzame-
laars als voor agrarische gemeenschappen aantrekkelijk geweest. Vondsten
van lokale archeologen en een regionale inventarisatie laten (dan ook) zien
dat het gebied rijk is aan archeologische vindplaatsen.12 Dit wordt bevestigd
door een recent onderzoek in de dorpskern van Herpen. In het plangebied
Wilgendaal zijn tijdens een relatief kleine opgraving vondsten gedaan uit de
perioden Mesolithicum tot en met Late Middeleeuwen.13

Aan oppervlaktevindplaatsen zijn vooral de vindplaatsen bij het Herperduin,
in elk geval daterend uit het Mesolithicum en de Brons-tijd, en die rondom
de Putwielen bekend. Deze laatste liggen direct naast het plangebied. 
In 1975 is bij ontgrondingswerkzaamheden ten zuiden van de Putwielen op
een natuurlijke hoogte (terrasrestrug) door leden van de toenmalige
Heemkunde-kring Maasland materiaal gevonden dat voor het grootste deel
gedateerd werd in de Midden-Bronstijd.14 Als argument wordt bijvoorbeeld
een transversale pijlspits aangevoerd. Scherven die in eerste instantie ook
als Bronstijd werden gezien blijken echter onderdeel te zijn van een
Vlaardingen-pot. De scherven komen uit één van in totaal twee met veen
gevulde kuilen. Dit waren mogelijk drenkkuilen. Op enige afstand van deze
sporen is een (niet gelichte) waterput aangetroffen: een holle boomstam die
aanvankelijk ook in de Midden-Bronstijd werd gedateerd. Van de genomen
dendro- en C14 monsters is helaas onduidelijk wat ermee is gebeurd.15

De datering van de gehele vindplaats is echter aanvechtbaar: transversale
pijlspitsen zijn juist typerend voor het Midden-Neolithicum B (Stein-
Vlaardingen-horizont). Dit komt natuurlijk veel beter overeen met de zojuist
genoemde Vlaardingenpot. Daarnaast is het voor de Midden-Bronstijd type-
rende sterk kwartsverschraald aardewerk ook prima in het Midden-
Neolithicum B te plaatsen. We achten het daardoor waarschijnlijk dat de
vindplaats uit deze eerdere periode stamt.
In de directe nabijheid hiervan zijn vondsten, met name aardewerk, uit de
IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gedaan.16 Op deze locaties
zijn tevens onversierde kwartsgemagerde scherven gevonden die op basis
van deze kenmerken in de Midden-Bronstijd zijn geplaatst. Het is echter
niet uitgesloten dat ook deze scherven, net als hierboven gesuggereerd voor
de in de Bronstijd gedateerde scherven afkomstig van de ‘Vlaardingenvind-

Figuur 4
Datering van archeologische (links) en

geologische (rechts) perioden 

10 Archeologisch inventariserend veldonderzoek Herpen-Hertogswetering

12 Ball en Schiltmans 1998; Van Hoof en Jansen  2002. Het gehele gebied rond De Putwielen
en dus ook het grootste deel van het plangebied heeft ook op de Cultuurhistorische
Waardenkaart Noord-Brabant een hoge waarde.

13 Ball en Jansen 2002.
14 Informatie uit Van Hoof en Jansen 2002. Archis-waarnemingsnummer 38378.
15 Mond. medel. G. Smits, Oss.
16 Respectievelijk Archis-waarnemingsnummers 21642, 17848 en 17849.



plaats’ uit een eerdere periode dateren. Van de locatie van de huidige
Hamelspoel kennen we aardewerk uit de IJzertijd, de Romeinse periode en
de Vroege en Late Middeleeuwen.17 Tijdens de aanleg van deze poel zijn in
de ondergrond diverse rieten matten aangetroffen, mogelijk de resten van
een verdwenen deel van de Erfdijk of een voorganger daarvan (zie paragraaf
3.2).18

Direct aan de noordzijde van de Putwielen zijn twee vindplaatsen bekend.
Tijdens de ontgronding van een perceel in 1950 zijn ‘enkele potten en scherven

van besmeten en gladwandig aardewerk met gecalcineerde beenderen’ gevonden.
Zij hebben waarschijnlijk behoord tot een grafveld uit de IJzertijd. Even ten
westen en ten zuidwesten hiervan zijn scherven gevonden uit de IJzertijd-
Romeinse tijd en de Bronstijd.19

Figuur 5
Ligging van de in de tekst genoemde vind-

plaatsen met Archis-waarnemingsnummers
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17 Archis-waarnemingsnummer 21643.
18 Mond. medel. J. van Berkel.  
19 Grafveld IJzertijd: Archis waarnemingsnummer 35647; scherven: Archis-

waarnemingsnummers 17850 en 14357.



3.2 Hertogswetering en Erfdijk20

Behalve archeologische waarden zijn in en direct naast het plangebied ook
nog diverse (zichtbare) cultuurhistorische waarden aanwezig. Het betreft de
Hertogswetering zelf en enkele relicten van de rond 1331-1332 aangelegde
Erfdijk. De Hertogswetering kent, net als de hele Maaskant, een bewogen
geschiedenis. Een oorkonde uit 1303 geeft de vroegste informatie over de
Hertogswetering: inwoners van de Vryheyt Osch laten in deze tijd, waar-
schijnlijk samen met enkele omliggende dorpen, een watergang of weteringe

graven. Oss heeft te weinig geld hiervoor en krijgt toestemming van de
Hertog Jan II van Brabant om inkomsten van hun gement (gemeenschappe-
lijke leengrond van Oss, Berghem en Duren) te gebruiken.21

De Hertogswetering dient voor de ontwatering van het gebied tussen
Herpen en Den Bosch. Het binnenwater wordt hierdoor naar een punt
geleid dat zover mogelijk stroomafwaarts aan de Maas ligt, in dit geval
Gewande. Tegelijkertijd dient de wetering ook als een overloop voor
Maaswater dat bij Cuijk wordt ingelaten om de stroomafwaarts gelegen
dijken tegen doorbraken te beschermen, de Beerse Maas.22 De wetering is
niet in zijn geheel uitgegraven. Ongetwijfeld is gebruik gemaakt van
bestaande, natuurlijke laagten in het landschap. Een voorbeeld hiervan is
het Ossermeer, onderdeel van een oude Maasbedding die in ieder geval tot
in de IJzertijd bevaarbaar is geweest en nu is opgenomen in de Hertogs-
wetering. Een deel van het hier onderzochte tracé is eveneens aangelegd in
een oude bedding. De duidelijke brede bocht in de wetering, de Putwielen,
is niet gecreëerd, maar het relict van een oud watersysteem, een restgeul
(figuur 2).23

De aanleg van de wetering is slechts het begin van een aantal structurele
oplossingen om de waterstaatkundige problemen in de Maaskant aan te
pakken. Na de eerste bedijkingen, die zorgen voor hoge pieken in de water-
afvoer van de Maas, zijn de problemen nog enorm: er is sprake van water-
overlast door regenval en gebreken aan dijken, weteringen en sloten.
Hierdoor zijn de polders agrarisch en dus economisch nog nauwelijks inte-
ressant. Hertog Jan II ziet dat zijn buren, Holland en Utrecht, het een stuk
beter doen en laat daarom naar hun voorbeeld de grondeigenaars binnen
het gebied via de schout zeven heemraders kiezen. De eerste heemraad
wordt opgericht in de polder van der Eigen in 1307. Nieuwe heemraden
volgen snel en in 1325 wordt het heemraadschap Het Hoog Hemaal
gevormd. Hierin zijn Lith, Lithoijen en Oss met twee heemraden vertegen-
woordigd, Geffen levert er één, evenredig met de verdeling van de kosten.
De heemraden hebben zeer vergaande bevoegdheden als het gaat om
aanleg, reparatie en onderhoud van dijken, weteringen en sluizen. Op dat
moment profiteert alleen nog het kwartier Maasland van de Meierij, hertoge-
lijk gebied, van de afwatering via de Hertogswetering. De eerste taak van het
Hoog Hemaal is dus om de dorpspolders van de verschillende heerlijkhe-
den, beginnend met Oijen en Megen, een aansluiting op de wetering te
geven. Hiertoe richt hertog Jan III in 1326 een weteringwaterschap op. Na
de aanleg van dwarskades of zijdwendes en de voltooiing van de bedijking
van de Maas, een geweldige inspanning waarmee al enkele eeuwen daarvoor

12 Archeologisch inventariserend veldonderzoek Herpen-Hertogswetering

20 Informatie grotendeels overgenomen uit Jansen e.a. 2002.
21 Buijks 1996, pag. 22-30.
22 Buijks 1996, pag. 22-30.



begonnen was, lijkt het probleem van de afwatering in de Maaskant groten-
deels opgelost.24

Wanneer echter enkele van deze dwarskades, die bedoeld zijn om het hoge
Maaswater zijdelings af te voeren, opgehoogd worden tot dijken (o.a. de
Groenendijk en de Erfdijk), krijgen de dorpen stroomafwaarts te veel water
te verwerken. Hoewel de heemraden, dijk- en polderbesturen, waterschap-
pen en weteringwaterschappen voor hun eigen polder(s) prima waterkundi-
ge bestuurders zijn, lijkt belangenverstrengeling steeds meer voor te komen.
Na het doorsteken van dijken in de 16e en 17e eeuw en door hogere water-
standen in de 17e en 18e eeuw, wordt een aantal taken, zoals het beheer en
onderhoud van rivierdijken geconcentreerd bij grote waterschappen. 
De Erfdijk is langs het onderzoeksgebied voor een groot deel verdwenen en
is de oorspronkelijke ligging alleen nog herkenbaar in de percelering. Even
ten zuiden van het plangebied is nog wel een deel van de Erfdijk, met de
daarlangs gelegen wielen zichtbaar.
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23 Zie bijvoorbeeld Historische Atlas, Zuid Nederland, 1838-1857 kaartblad 23. Zie ook uitsnede
geomorfologische kaart, figuur 4.

24 Buijks 1996, pag. 22-30.



4 Vraagstellingen en methodiek 

4.1 Vraag- en doelstellingen

Voorafgaand aan het inventariserend onderzoek zijn de volgende doelstellin-
gen opgesteld:
1. Het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid en lokaliseren van 

bewoningssporen in het plangebied;
2. Het zo mogelijk bepalen van de ouderdom van die sporen;
3. Het verkrijgen van inzicht in het prehistorische landschap en de 

ontwikkeling van het landschap in historische tijden.
Daaruit voortvloeiend zijn gedurende het onderzoek een aantal
vraagstellingen toegevoegd:
1. Wat is de aard, omvang, ouderdom en verspreiding van vondsten en 

sporen op deze vindplaatsen;
2. Wat is de relatie van een eventuele vindplaats met nabijgelegen vind-

plaatsen;
3. Hoe kenmerkt zich de stratigrafische opbouw en bodemontwikkeling 

zich ter plaatse en hoe verhoudt deze zich tot het archeologische 
materiaal, in algemenere termen: wat is de landschappelijke inbed-
ding;

4. Wat is gaafheid en conservering van eventuele vindplaats(en);
5. Wat zijn de landschappelijke en archeologische context (ensemble- 

waarde).

4.2 Booronderzoek

Om bovenstaande vraagstellingen te kunnen beantwoorden is als eerste een
booronderzoek uitgevoerd, aangevuld met inspectie van molshopen en de
slootkant en een bureauonderzoek. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van
gegevens van Archis, relevante archeologische en bodemkundige literatuur,
mondelinge gegevens van lokaal archeologen en topografische, historische,
geomorfologische en bodemkundige kaarten.
Booronderzoek is een non-destructieve onderzoeksmethode waarbij archeo-
logische waarden en/of landschappelijke elementen gekarteerd kunnen
worden. In het eerste geval betreft het directe informatie in de vorm van
archeologische indicatoren als aardewerk en houtskool, vaak afkomstig van
nederzettingsterreinen. In het tweede geval wordt gekeken naar potentieel
interessante locaties die zich in de ondergrond schuilhouden, bijvoorbeeld
zandopduikingen naast geulen, en oeverwallen. Een terrein kan archeolo-
gisch interessant zijn zonder dat in de boor daadwerkelijk vondsten worden
gedaan. Diverse vindplaatstypen, bijvoorbeeld grafvelden en kortstondig
gebruikte nederzettingsterreinen op zandgronden zijn met de boor in het
algemeen (zeer) moeilijk te karteren.
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In het onderzoeksgebied zijn in eerste instantie met een Edelmanboor en
een gutsboor, in drie min of meer in elkaars verlengde aangelegde raaien,
76 boringen gezet. Om een beter inzicht te verkrijgen in de complexe land-
schappelijke en archeologische situatie is ervoor gekozen om het gehele
tracé af te boren, dus niet alleen de stukken die daadwerkelijk verstoord
zullen worden. Om te komen tot een verantwoorde dichtheid is gekozen
voor een boorafstand van 30 m. Daar waar obstakels of de begrenzing van
het tracé dat niet toelieten werd hiervan afgeweken. Bij het aantreffen van
archeologische indicatoren is aan beide zijden van de boring op een kleinere
afstand een extra boring gezet met een megaboor van 15 cm doorsnede, dit
leverde 10 extra boringen op. De relevante boorkernen van de megaboringen
zijn over 2 mm uitgezeefd. 
Indien mogelijk is steeds geboord tot in een duidelijk massief zand- of
grindpakket. Daar waar zandig materiaal aan het oppervlak voorkwam werd
geboord tot in het onverstoorde moedermateriaal en meestal tot op 120 cm
diepte. De veldgegevens werden genoteerd op een standaardformulier en
verwerkt volgens een methode, ontwikkeld door BILAN te Tilburg.25

4.3 Proefsleuven

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het
booronderzoek. Het oorspronkelijke plan ging uit van twee proefsleuven van
4 m breed en respectievelijk 350 en 250 m lang. In een deel van het onder-
zoeksgebied was de aanleg van een lange aaneengesloten sleuf echter niet
mogelijk. Een recente sloot dwars op de Hertogswetering deelt het weste-
lijke gedeelte van het terrein in tweeën op. Het resterende oostelijke deel
was bovendien te smal om met de graafmachine een sleuf aan te leggen.
Dat gold ook voor het middengedeelte, waar de wetering een bocht maakt.
Hier is begonnen met het aanleggen van een sleuf van 2 m breed die vervol-
gens werd uitgebreid naar 4 m zodra het terrein dat toeliet. De twee
oorspronkelijk geplande sleuven zijn daardoor onderverdeeld in zes sleuven
met een totale lengte van 625 m. Alle zijn parallel aan de Hertogswetering
aangelegd behalve put 6, deze ligt dwars op de wetering. Bij het vrijleggen

Figuur 6
Boorpuntenkaart. De groen gekleurde borin-

gen zijn boringen met (een) archeologische

indicator(en)

Vraagstelling en methodiek 15

25 Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Bilan, Tilburg.



van het vlak is de bouwvoor (en soms ook de komafzetting) machinaal
verwijderd. Hierbij is per sectie van 5 bij 2/4 m het (‘losse’) vondstmateriaal
uit de (bovenliggende) lagen verzameld. De aanleg van het vlak is begeleid
met een metaaldetector. Het vlak is in principe aangelegd tot op het sporen-
of vondstenniveau. Aangesneden geulen zijn, na documentatie in het vlak,
in hun geheel uitgegraven zodat deze in het profiel zichtbaar werden.
Een kleine selectie van de grondsporen is gecoupeerd waarna de coupepro-
fielen zijn gedocumenteerd. Het profiel van alle sleuven is gedocumenteerd
in kolommen van 1 m. Deze zijn in principe om de 20 meter aangelegd.
In sommige gevallen is hiervan afgeweken door om de 10 m kolommen van
1 m te documenteren of door over een grotere lengte een profiel aan te
leggen.

4.4 Begeleiding

Tijdens de (her)inrichting van het plangebied werd op een groot deel van het
terrein machinaal de bouwvoor verwijderd en werden op een aantal plaatsen
paddenpoelen aangelegd. Deze werkzaamheden zijn met ondersteuning van
enkele leden van de lokale Heemkundekring archeologisch begeleid.26
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5 Resultaten van het onderzoek

5.1 Booronderzoek

5.1.1 Landschappelijke resultaten
J.J. van Suijlekom

Door de invloeden van de Maas, de Hertogswetering en de Beerse Maas is
de geologische opbouw van het onderzoeksgebied complex. De boringen
(ver)tonen in het algemeen dan ook een zeer complexe opbouw van het
landschap. Zanden en grinden, afgewisseld of afgedekt door (in meer of
mindere mate) met zand verrijkte kleien, zware komkleien en veen wisselen
elkaar af. Doordat het onderzoeksgebied smal is en daardoor slechts in een
enkele raai parallel aan de loop is geboord, bleef het beeld hiervan (zeer)
beperkt. De oorsprong van de zandige basis kan blijkens het bureauonder-
zoek recent (Holoceen) maar ook van pleistocene oorsprong zijn. Het gebied
is globaal in te delen in een lager deel met komkleien, een overgangszone
en een deel dat hoger ligt en vrijwel geheel opgebouwd is uit zand en grind
(zie de profielen 1 t/m 4, bijlage 1).
De boringen 1 t/m 9 uit profiel 1 laten een beeld zien van het laaggelegen
komgebied. Onder een verstoorde en vermoedelijk afgetopte laag zandige
klei of kleiig zand van gemiddeld 30 cm dikte was zeer stugge komklei
aanwezig met sporen van mangaan en ijzer in de vorm van vlekken en
concreties. Ook werden lagen zeer zware grijze klei met veel vegetatieresten
aangetroffen: zgn. laklagen. Over het algemeen betrof het zeer dunne lagen
aan de basis van een omvangrijker pakket zware klei en zijn deze derhalve
niet als aparte laag weergegeven. In boring 5 werd wel een laklaag als aparte
eenheid onderscheiden (venige klei). Dieper in de ondergrond was licht tot
donker gekleurd zand of venig zand (verlanding) aanwezig. Naar het oosten
toe vormt profiel 2 een overgang naar een meer zandig gebiedsdeel. Hier
was onder een vrij dunne laag verstoord materiaal zand, stugge klei of kleiig
zand aanwezig. Het terrein was zeer vlak, vermoedelijk als gevolg van afgra-
ving/nivellering.
De boringen 24 en 27 in profiel 2 bestaan geheel uit zand, al of niet
vermengd met grind en maken deel uit van zandopduikingen. Ook was hier
sprake van zeer geringe bodemvorming in de vorm van humusinspoeling
(vlakvaaggrond). Profiel 3 laat een beeld zien van het meest zandige en
hoogst gelegen deel van het tracé. Onder een verstoorde laag zand of kleiig
zand is het aandeel van relatief grove sedimenten opvallend hoog.
Vermoedelijk zijn de afzettingen overslaggronden, die volgens Van Diepen
(1952) in dit gebied wijd verbreid zijn, de meest grindige (gefundeerde)
delen kunnen echter ook pleistocene rivierafzettingen zijn. 
Tussen de locaties van de profielen 3 en 4 zijn grote delen van het terrein
verstoord. Dit is duidelijk het geval bij het terrein tussen de boringen 55 en
66. Het eerste deel hiervan is geheel ontgrond, van het tweede deel lijken de
bovenste lagen te zijn omgezet. Het zandniveau ligt hier zeer ondiep onder
de oppervlakte.
In profiel 4 is een duidelijke overgang zichtbaar van het hoger gelegen
zandige deel (boring 63 t/m 66) naar een laagte met een restgeul opgevuld
met veen of afwisselende pakketten zand en kleiig zand (boring 67 t/m 70).
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Boringen aan weerszijde van de wetering duiden aan dat het hier om een
geul gaat van niet meer dan 50 m breed. Het is duidelijk dat dit deel van de
Hertogswetering is aangelegd in dit oude watersysteem. 

5.1.2 Archeologische resultaten

Tijdens het veldonderzoek zijn op verschillende plaatsen in het plangebied
archeologische indicatoren opgeboord. Het gaat om houtskool en enkele
fragmenten aardewerk. Houtskool en baksteenfragmenten uit de recente
bouwvoor zijn niet in de analyse meegenomen. Waar tijdens het reguliere
boorwerk archeologische indicatoren zijn aangetroffen is waarderend
geboord met een megaboor van 15 cm.
Aan de westzijde van het plangebied is in drie boringen houtskool gevonden
(boringen 2, megaboring 211 en boring 12). Het houtskool uit de boringen 2
en 211 bevindt zich in venig zand (verlanding) en een daarop gelegen klei-
pakket. Het is mogelijk dat het, in dit lage, natte gebied gelegen, houtskool
afkomstig is van één van de nabij gelegen hogere zandkoppen. De beperkte
breedte van het tracé en het daarmee gepaard gaande beperkte onderzoek in
deze fase maakte een verdere interpretatie van deze locatie moeilijk.
Op het middendeel van het plangebied, boringen 32 - 41, en 47- 52 zijn veel
meer archeologische indicatoren aangetroffen. Hier zijn dicht onder de
oppervlakte enkele zandopduikingen aanwezig. Op de flanken daarvan en in
een aantal tussengelegen lagere gebieden (geulen/natuurlijke laagtes?) is
houtskool gevonden, meestal ingebed in onverstoorde zand en kleilagen.
Het is zeer waarschijnlijk dat dit houtskool afkomstig is van activiteiten op de
zandkoppen toen de naastgelegen geulen/natuurlijke laagtes open waren of
uit perioden daarvoor. De zandopduikingen liggen vrijwel direct aan de
oppervlakte en het is aannemelijk dat de toppen ervan opgenomen zijn in de
huidige bouwvoor. Het vlakke terrein doet vermoeden dat het terrein deels
afgegraven of genivelleerd is. Met de boorgegevens is het moeilijk uitspraken
te doen over de conservering van eventueel aanwezige vindplaatsen.  
In de boringen 48, 481 en 52 is aardewerk gevonden. Het betreft kleine frag-
menten van prehistorisch aardewerk. Het materiaal is niet specifieker te
dateren. De fragmenten bevinden zich op diepten van 60-100 cm onder
maaiveld in onverstoorde lagen zand en zandige klei. In twee boringen is
het aardewerk gevonden in relatie tot houtskool. De boringen zijn hier gezet
op een smalle strook tussen de Hertogstraat en de wetering, de vindplaats
zal hier dus verstoord zijn. Het onderzoek van de afgebrokkelde kant van de
wetering en van molshopen leverde geen archeologica op. 
Het is waarschijnlijk dat de vondsten in het middendeel van het onderzoeks-
gebied behoren tot een aantal vindplaatsen die tot buiten het plangebied
reiken of afkomstig zijn van vindplaatsen direct daarnaast. De dichtstbijzijn-
de bekende vindplaatsen, Archis-waarnemingnummers 35647, 21642 en
17850, liggen op slechts enkele tientallen tot enkele honderden meters
afstand. Het was echter door de kleinschaligheid en beperktheid van het
onderzoek moeilijk harde uitspraken te doen over de begrenzing en de mate
van verstoring van deze vindplaatsen. Het is aannemelijk dat de toppen van
een aantal zandopduikingen opgenomen zijn in de bouwvoor en dat delen
van eventuele vindplaatsen zijn verstoord door de aanleg van de
Hertogstraat. 
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In het uiterste zuidoosten van het plangebied zijn in boring 70 een klein
aantal spikkels houtskool aangetroffen. Zij waren ingebed in de oeverzone
van een voormalige restgeul.

5.2 Proefsleuvenonderzoek

Op basis van de resultaten werd geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit
te voeren op een aantal locaties. Dit onderzoek is in de zomer van 2003
uitgevoerd.

5.2.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied is globaal in te delen in een lager deel met (kom)klei-
en, een overgangsgebied en een gebied dat hoger ligt en vrijwel geheel is
opgebouwd uit rivierzand. Het geologische beeld kon met behulp van de
proefsleuven worden aangepast en verfijnd, hoewel dezelfde restricties
golden. Voor een (nog) beter inzicht van de pleistocene lagen het wenselijk
was geweest om diepe profielen aan te leggen tot op het pleistocene zand
evenwijdig aan de putranden en over de hele lengte van het plangebied. Dit
werd echter bemoeilijkt door de hoge grondwaterstand en kon slechts spora-
disch worden uitgevoerd. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek
worden hieronder per put weergegeven.

Tabel 2
Boringen met archeologische indicatoren uit

lagen anders dan de recente bouwvoor. Zie

voor boorlocaties figuur 6
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Boringnr. Vondstmateriaal Hoeveelheid Diepte vondsten Matrix Boortype
in cm–mv

2 Houtskool 1 135 zand E7

211 Houtskool 3 105 klei E15

211 Houtskool 2 145 zand E15

12 Houtskool 1 85 zand E7

32 Houtskool 3 130 klei E7

35 Houtskool 2 70 zand E7

351 Houtskool 2 90 zand E15

39 Houtskool 2 40 klei E7

40 Houtskool 2 45 klei E7

41 Houtskool 2 80 klei E7

41 Houtskool 1 100 zand E7

41 Houtskool 2 130 zand E7

41 Houtskool 2 150 zand E7

47 Houtskool 1 45 klei E7

48 Houtskool 1 70 klei E7

48 Aardewerk 70 klei E7

481 Aardewerk 60 zand E15

481 Aardewerk ? 100 klei E15

52 Houtskool 1 95 zand E7

52 Aardewerk 95 zand E7

52 Houtskool 1 135 zand E7

70 Houtskool 1 110 zand E7



5.2.2 Landschappelijke en archeologische resultaten

Put 1
Put 1 is aangelegd in het westelijk gedeelte van het plangebied en heeft een
lengte van  211 m (figuur 9). Dit gedeelte van het terrein bevindt zich op een
zandopduiking. Tijdens de aanleg van het vlak werden geen vondsten
gedaan. In de put werden (slechts) enkel recente afwateringssloten aange-
troffen.

Put 2
Put 2 is in het midden gedeelte van het plangebied aangelegd en is 41 m
lang en 2 m breed. Het grootste deel van de put lag in een geul. Aan de
westzijde van de put werd een opmerkelijke vondst gedaan in een verbruin-
de kleilaag: een complete bodem van een pot uit de Late Bronstijd of Vroege
IJzertijd waarvan de wandfragmenten intentioneel waren afgebroken (figuur
8). Daarnaast werden in dezelfde laag nog enkele verspoelde fragmenten
ijzertijdaardewerk gevonden.

Figuur 7
Opduikend oxiderend rivierzand op de over-

gang van put 4 en 5

Figuur 8
Bodem van een pot uit Late Bronstijd of

Vroege IJzertijd
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Put 3
Put 3 (129 bij 4 m) ligt aansluitend aan put 2 en laat de overgang zien van
de geul in put 2 naar een zandopduiking. Deze wordt halverwege gesneden
door een ondiepere geul, vermoedelijk een kleine uitbraakfase van de
Hertogswetering. In het vlak tekenden zich slecht enkele sporen af zonder
verdere context of  vondstmateriaal.

Put 4
Put 4 (48 x  4 m) ligt in het verlengde van put 3 en zit op de overgang waar
de zandopduiking weer naar beneden duikt. Op de flank zijn een aantal
karrensporen aangetroffen. Deze lopen noordoost-zuidwest en worden rich-
ting zuidwesten afgesneden door de wetering. Dit duidt waarschijnlijk op
een doorwaadbare plaats. Er werden geen vondsten aangetroffen in de
karrensporen, waardoor een datering zeer moeilijk is. Aan de flank werden
nog wel enkele vondsten gedaan waaronder enkele aardewerkfragmenten uit
vermoedelijk de IJzertijd en een vuursteenafslagje. 

Figuur 9
Overzicht plangebied met de vlakhoogtes en

proefsleuven
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Put 5
Put 5 (195 m) bestrijkt het oostelijke gedeelte van het plangebied en ligt in
het verlengde van put 3 en 4. In het westelijke gedeelte van de put bevindt
zich een zanddek, dat waarschijnlijk is afgezet door de wetering, boven op
de klei. Op dit niveau werden enkele sporen aangetroffen die vermoedelijk
Romeinse  tijd of jonger zijn aangezien het zand buiten de sporen verspoeld
ijzertijdaardewerk bevat. Centraal in de put bevinden zich meerdere afzettin-
gen uit IJzertijd die elkaar oversnijden. In deze lagen kwamen aardewerk-
concentraties voor waarvan een deel van slechts enkele potten afkomstig is.
Er zijn geen sporen uit deze perioden aangetroffen. Naar het zuidoosten toe
bevindt zich weer een rivierzandopduiking. Hierop bevindt zich een groot
aantal karrensporen die zich over een breedte van minimaal 6 m versprei-
den. Uit de karrensporen werd een proto-steengoed scherf (13e eeuw) en een
fragment Laat-Middeleeuws (Elmpt) aardewerk geborgen. Op de westelijke
flank van de laatste zandopduiking werd nog een slingerkogel uit de
IJzertijd gevonden.

Put 6
Put 6 (16  x 2 m) is een dwarsput van put 5 die aangelegd is om de versprei-
ding van de karrensporen vast te stellen. Deze bleken zich ‘slechts’ over een
zone van 5 tot 6 meter te bevinden.

Figuur 10
Karrensporen in put 5. Foto richting zuid-

oosten

Figuur 11
Locatie van de begeleiding met daarbij de

oevers aangegeven. a) oeverranden en/of

oeverinhammen, b) zone met karrensporen,

c) paalsporen brugpeilers, d) gereconstrueer-

de verloop van oeverwal uit

IJzertijd/Romeinse tijd
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5.3 Begeleiding

Een laatste fase van het onderzoek behelsde een begeleiding van de graaf-
werkzaamheden t.b.v. de inrichting van het gebied. Een opgraving werd niet
noodzakelijk geacht. Hierbij werd in eerste instantie van het gebied tussen
de werkputten en de huidige loop van de wetering de bouwvoor verwijderd.
Vervolgens werden de oevers verflauwd en enkele poelen aangelegd. Door
een beperking van de oeververflauwing is het huidige oeververloop behou-
den. Deze omvat deels een oeverwal uit prehistorische tijd. Met name de
zone ter hoogte van de werkputten 4, 5 en 6 leverde tijdens de begeleiding
nog bijzondere resultaten op.

Aansluitend op de huidige wetering werden een aantal fossiele oeverranden
zichtbaar (figuur 11). Deze oeverranden en/of oeverinhammen zijn waar-
schijnlijk restanten van de situatie zoals deze in de late prehistorie heeft
bestaan. Op twee locaties werden in de donkergrijze tot zwarte en sterk
humeuze vulling grote aantallen scherven uit met name de (Vroege)
IJzertijd gevonden. Het vondstmateriaal, waaronder ook brokken kwarts,
concentreerde zich in deze locaties. Eén van de plekken kenmerkte zich
door een dik kleipakket met veel houtskool, leem en aardewerk (figuur 12).
Botanisch onderzoek wees uit dat in het pakket verscheidene verbrande
cultuurgewassen (emmertarwe, gierst en gerst) aanwezig waren. Deze
komen in de Vroege IJzertijd veelvuldig voor.27 Het overgrote deel van de
botanische resten is afkomstig van vegetatie van waterkanten en open water
(zie bijlage 2). Het geheel duidt ons inziens op verschillende activiteiten
langs de oevers in genoemde periode. We hebben niet te maken met bewo-
ningssporen, mogelijk wel met activiteiten van bewoners van ijzertijdneder-
zettingen aan beide zijden van de wetering (restgeul). Dergelijke activiteiten
langs een waterloop zijn ook aangetoond bij het onderzoek langs de
Hertogswetering bij Lith. Clusters aardewerk ingebed in klei of op een

Figuur 12
Profiel door een oeverinham 1
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Figuur 13
De peilers van een brug of steiger vlak langs

de wetering

Figuur 14
Op een kadasterkaart uit vermoedelijk het

begin van de 19e eeuw is een ‘weg’  (in

donkergrijs) aangegeven ´door´ de

Hertogswetering. Het is onduidelijk of hier

sprake is van een brug, doorwaadbare plaats

of oversteek met een boot

(bron: www.dewoonomgeving.nl)

24 Archeologisch inventariserend veldonderzoek Herpen-Hertogswetering

28 Jansen e.a. 2002.

kleine zandkop, brandplekken met aardewerk lijken ook hier te wijzen op
activiteiten als bijvoorbeeld kleiwinning, aardewerkproductie etc, die buiten
het erf en nederzetting plaatsvonden. Ook hier ligt een oppervlaktevind-
plaats in de directe omgeving.28 Een situatie die vergelijkbaar is met het
onderzoeksgebied in Herpen.
Ter hoogte van put 6 werden tenslotte de restanten van een aantal palen
zichtbaar. De onderlinge configuratie deed vermoeden dat deze onderdeel
uitmaakte van een structuur.
Een tweetal palen is uitgegraven. De forse eikenhouten, aangepunte palen
hadden een lengte van ruim 1,25 m. Ze vormden twee parallelle rijen
richting de wetering. De dichtstbijzijnde paal bij de wetering stond gefun-
deerd in een kleinere oeverinham. De paal was door een vondstlaag met
botmateriaal en ijzertijdaardewerk geslagen. Waarschijnlijk hebben we te
maken met peilers voor een brug of mogelijk een steiger. Een datering is
moeilijk te geven maar het vermoeden gaat richting 16e – 18e eeuw. Kaarten
uit latere perioden laten een weg van Herpen richting Neerloon ‘door’ de
wetering zien op de locatie van de peilers.



6 Botanische resten uit een vondstcomplex 

langs een oeverwal

C. C. Bakels

Twee monsters van een plek, waar in de Vroege IJzertijd kennelijk afval
werd gestort, werden botanisch nader bekeken. De vraag was in welk milieu
het storten plaats had gevonden. Het antwoord werd gezocht via een analyse
van de nog aanwezige zaden en vruchten. Zij zouden uitsluitsel kunnen
geven over de toenmalige vegetatie en daarmee over het toenmalige milieu.
De plantenresten werden opgespoord door het zeven van de grondmonsters
over een zeefset, waarbij de fijnste maaswijdte 0,25 mm was. Er werd met
de hand gezeefd onder een zachte straal kraanwater. Het resultaat staat in
bijlage 2. Het monster uit spoor 2 leverde vrijwel niets op. Een verkoold
vruchtje van zwaluwtong en drie onverkoolde vlierpitjes zijn de enige over-
gebleven resten. Het sediment van spoor 2 heeft kennelijk gedurende enige
tijd boven het grondwater gelegen. In zo'n geval blijven alleen verkoolde
resten en eventueel enkele zeer robuuste zaden over. Vlier is zo'n robuuste
soort.
Spoor 11 leverde een beter resultaat op. Er zitten behalve verkoolde resten
ook overvloedig onverkoolde resten in. Desondanks moet vermeld worden
dat de zaden en vruchten niet optimaal geconserveerd waren. Van dit spoor
werd in eerste instantie drie liter sediment onderzocht. Toen bleek, dat de
grond behalve resten van wilde planten ook resten van cultuurgewassen
bevatte, alle verkoold, werd twee liter extra onderzocht op verkoolde resten.
In de tabel is het resultaat onder het kopje 2 extra apart vermeld. Door deze
uitbreiding kon een cultuurgewas, gierst, aan de lijst worden toegevoegd.
Het monster uit spoor 11 geeft antwoord op de vraag. De meeste resten
komen uit een vegetatie van waterkanten en open water. Aarvederkruid is de
meest uitgesproken waterplant. Zij houdt van stilstaand, schoon water en
kleibodems. Op plekken die droogvallen komt zij niet tot bloei en vruchtzet-
ting. De zaadjes vormen zich boven water en kunnen enige tijd op water
blijven drijven.29 Het is dus niet zeker dat de plant die het zaadje geleverd
heeft exact op de plek van spoor 11 heeft gegroeid. Het kan erheen gespoeld
zijn, maar ook dan kan dat alleen in een watermilieu. Andere planten uit de
lijst staan in water geworteld, zoals de waterweegbree, het watertorkruid en
de egelskop. De planten die de meeste resten hebben achtergelaten, rus-
soorten en blaartrekkende boterbloem, horen thuis op waterverzadigde
grond. Het lijdt geen twijfel dat de stortplaats op een natte oever lag en
mogelijk zelfs half in het water.
De eveneens veelvuldig aangetroffen brandnetel kan ter plekke gewoekerd
hebben, mogelijk ook dankzij het aangevoerde afval. Omdat de plant ook in
tuinen gestaan kan hebben, is zij in de tabel onder “overig” geplaatst, maar
een dergelijke herkomst is in dit geval toch minder waarschijnlijk.
Het tuinafval omvat soorten van voedselrijke grond. Alleen de schapezuring
valt een beetje uit de toon.
In de categorie bomen en struiken staat de wilg vermeld. Deze boom of
struik heeft ongetwijfeld aan de oever gestaan. Braam, framboos en vlier
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horen thuis in struwelen en stonden mogelijk iets buiten de natte oeverzo-
ne. Waarschijnlijker is echter dat het weggeworpen etensresten betreft.
Dat geldt zeker voor de cultuurgewassen. Zij zijn verkoold en daardoor niet
meer geschikt voor consumptie. Het kafrestje van emmertarwe kan, samen
met het herderstasje en de duizendknoop, als ongewenst afval verbrand
zijn. Gerst, gierst en emmertarwe waren in de Vroege IJzertijd heel gewone
cultuurgewassen, al blijkt gierst tot nu toe in echte wetland sites te
ontbreken.
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7 Archeologisch onderzoek langs een rest-

geul in de Maaskant

In het plangebied Herpen-Hertogswetering, tracé A-50-Hamelspoel zijn
tijdens een archeologisch booronderzoek op verschillende plaatsen zoge-
noemde archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat daarbij om
houtskool en aardewerk. De meeste hiervan liggen in het centrale deel van
het onderzoeksgebied, tussen boringen 31 en 53 (figuur 6). We hebben op
dit deel van het terrein te maken met een aantal zandopduikingen, geulen
c.q. natuurlijke laagten en mogelijke overslaggronden. Het lijkt in eerste
instantie aannemelijk dat de archeologica afkomstig zijn van nabijgelegen
nederzettingsterreinen. Het booronderzoek maakte ook duidelijk dat een
aantal delen van het onderzochte terrein vrijwel geheel verstoord zijn. Dit is
het geval bij het terrein tussen de boringen 55 en 66 (figuur 6). Het eerste
deel hiervan is geheel ontgrond, van het tweede deel lijken de bovenste
lagen te zijn omgezet.
Voor het deel ter hoogte van de boringen 31 tot 45 werd geadviseerd een
proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. Ook het gebied direct ten westen
van dit deel, ter hoogte van boringen 18 tot 30 was mogelijk archeologisch
interessant. Op basis van landschappelijke overeenkomst met het naastgele-
gen gebied is ook hier, ter hoogte van de geplande werkzaamheden een
proefsleuf aanbevolen. 
Het proefsleuvenonderzoek heeft op verschillende plaatsen, met name in
het oostelijk gedeelte van het terrein aan de flanken van een tweetal zandop-
duikingen, archeologische vondsten opgeleverd. Het gaat om aardewerk-
vondsten die voor het merendeel in een verspoelde context lagen. Daarnaast
zijn er een beperkt aantal prehistorische sporen aangetroffen.
Op basis van deze resultaten is het niet nodig geacht om een opgraving aan
te bevelen. Wel werd een archeologische begeleiding van geplande ontgra-
vingen aanbevolen. Hoewel de kans zeer klein werd geacht dat het onder-
zoeksgebied een nederzettingsterrein doorsnijdt zouden verdere vondsten -
verspoeld of in situ - meer kennis opleveren over de relatie tussen de
Hertogswetering, de karrensporen en doorwaadbare plaatsen en de diverse
nederzettingsterreinen in de omgeving. Daarbij gold vooral als attentie-
gebied het gedeelte tussen de twee zandopduikingen in put 5.
Dit advies bleek een juiste. Vondstmateriaal, oude oeverranden en sporen in
de vorm van houten peilers gaven de (laatste) inzichten die we nodig
hadden om de resultaten van eerder onderzoek beter te kunnen inter-
preteren.

7.1 Een laat-prehistorisch cultuurlandschap rond een doorwaadbare
plaats?

De Hertogswetering is in het begin van de 14e eeuw aangelegd in opdracht
van Hertog Jan I. Bij de aanleg is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt
van fossiele Maaslopen (restgeulen) die nog als laagten in het landschap
zichtbaar moeten zijn geweest. Een van die plaatsen ligt ter hoogte van
Herpen. Hier stroomt de Hertogswetering door een restgeul die een natuur-
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lijke hoogte, in de vorm van het restant van een terrasrestrug op de ooste-
lijke uitloper van een dekzandrug, grotendeels omsluit (figuren 2 en 5).
Deze terrasrug kent een lange bewoningsgeschiedenis, waarbij de locatie
langs de geul een belangrijk aspect zal vormen. 
De oudste, en tegelijkertijd ook één van de meest aansprekende vondsten, is
een complete Vlaardingenpot in combinatie met een transversale vuurste-
nen pijlspits. Het materiaal komt uit één van in totaal twee met veen gevul-
de kuilen. Dit waren mogelijk drenkkuilen. Op enige afstand van deze
sporen is een (niet gelichte) waterput aangetroffen: een holle boomstam.
Het is daarmee een van de weinige vindplaatsen die we kennen uit het
Neolithicum in Noordoost-Brabant. In 1989 zijn in de directe omgeving van
bovenbeschreven vondst bij het omploegen van een perceel aardewerkfrag-
menten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd en een drinknapje of olielampje
uit vermoedelijk dezelfde periode gevonden. Ook zijn vondsten uit de
Bronstijd bekend zodat we een bewoningscontinuiteit kunnen veronderstel-
len van Midden-Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Opvallend is dat
vondsten uit de Middeleeuwen ontbreken, deze vinden we meer zuidelijk en
in het centrum van Herpen. Prehistorische vondsten vinden we ook aan de
overzijde van de wetering, met name uit de IJzertijd en Romeinse periode,
w.o. mogelijk een grafveld(je) uit de IJzertijd (zie ook paragraaf 3.1).
Hoewel er een aantal nederzettingsterreinen uit de Late Prehistorie en de
Romeinse tijd in de onmiddellijke nabijheid liggen zijn tijdens het onder-
zoek geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een nederzettingsterrein in
het plangebied. De nabije ligging van de diverse vindplaatsen kan wel de
gedane vondsten verklaren. Deze kunnen we mogelijk toeschrijven aan acti-
viteiten (direct) buiten het erf cq. nederzetting. Daarbij kunnen we natuur-
lijk direct denken aan het dumpen van afval. De omvang en beperkte
verspreiding van de aardewerkconcentraties en de aanwezigheid van grotere
(complete) delen van potten, slingerkogels en spinklosjes maken het ons
inziens aannemelijk dat we te maken hebben met activiteitenlocaties (activi-

ty areas) waar bijvoorbeeld klei is gewonnen en/of potten zijn gebakken.
Concrete aanwijzingen voor de locatie en wijze van aardewerkproductie zijn
beperkt. De vele erven en nederzettingen uit de IJzer- en Romeinse tijd die
opgegraven zijn ten westen en noorden van Oss hebben nooit een aanwij-
zing voor aardewerkproductie opgeleverd. Wel heeft aardewerktechnologisch
onderzoek aangetoond dat bijna uitsluitend gebruik is gemaakt van zware
komkleien.30 Kleien die in het onderzoeksgebied ruim voorhanden zijn.
Mogelijk werden deze activiteiten buitenerfs uitgevoerd, direct bij de bron.
Duidelijk is in ieder geval dat het onderzochte gebied deel uitmaakt van een
omvangrijk prehistorisch en Romeins (en ook Middeleeuws) cultuurland-
schap. In het gebied zijn nederzettingsterreinen, grafvelden en mogelijk dus
ook buitenerfse activiteitenlocaties aanwezig. Deze bevinden zich aan beide
zijden van een actieve rivierstroom. Deze vormde geen belemmering, maar
vooral een essentieel onderdeel van dit (cultuur)landschap. Zeer waarschijn-
lijk is deze in het onderzoeksgebied oversteekbaar (doorwaadbaar) geweest.
Een belangrijke functie die zich heeft gecontinueerd tot in (post-)middel-
eeuwse perioden.
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7.2 Karrensporen en brug- of steigerpeilers uit de Middeleeuwen

Tijdens het onderzoek is een groot aantal karrensporen aangetroffen die in
de richting van het huidige Herpen lopen. Vermoedelijk dateren de sporen
uit de (Vroege) Middeleeuwen en wijzen ze op de aanwezigheid van een
doorwaadbare plaats in de oorspronkelijke waterloop. Een doorwaadbare
plaats die mogelijk dus al in de IJzertijd in gebruik was (zie boven). Ter
hoogte van de karrensporen zijn een aantal ingegraven palen in een duide-
lijke configuratie gevonden. Op een kadasterkaart uit vermoedelijk het begin
van de 19e eeuw is op deze locatie een ‘weg’  (in donkergrijs) aangegeven
´door´ de Hertogswetering (figuur 14). Op de kaart is helaas onduidelijk of
hier sprake is van een brug, doorwaadbare plaats of oversteek met een boot.
De configuratie van forse palen en de wijze van aanduiding op de kaart
doen echter sterk denken aan de peilers van een brug. De mogelijkheid dat
de peilers een steiger hebben gedragen voor het afmeren van een boot is
echter niet geheel uit te sluiten. De voormalig doorwaadbare plaats continu-
eert zich daarmee in de aanleg van een brug die onderdeel uitmaakte van
een weg tussen Herpen en Neerloon. Het gebied direct rondom de locatie
lijkt in deze periode niet meer bewoond.
Herpen kent echter wel een belangrijke bewoningsfase in de Middeleeuwen.
Onder de huidige kern van Herpen zijn zowel bewoningssporen uit de
Merovingische en Karolingische tijd als uit de Volle Middeleeuwen bekend.
De middeleeuwse nederzetting Herpen maakte onderdeel uit van de
Heerlijkheid Herpen die verder bestond uit Demen, Dennenburg, Deursen,

Figuur 15
Reconstructie fossiele restgeul (blauw, in

centrum van afbeelding) in de IJzertijd en

Romeinse tijd met vindplaatsen uit deze

periode
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Herpen, Huisseling, Koolwijk, Neder- en Overlangel, Reek, Schaijk en Velp.
Bij het Land van Herpen behoorde ook de Heerlijkheid Uden bestaande uit
Bedaf, Boekel, Volkel, Uden en Zeeland.
In de periode van de Heerlijkheid werd het dorp Herpen gedomineerd door
de kerk en door het kasteel. Dit kasteel wordt voor het eerst in een acte uit
1196 genoemd, maar zal waarschijnlijk ouder zijn. De plaats van het kasteel
is bekend door opgravingen in de gemeente Herpen in 1938-1939 en latere
peilingen door leden van de Archeologische Werkgroep. De kerk van
Herpen stamt voor een belangrijk deel uit 1450. Het is de vraag of kerk en
kasteel al op de locaties stonden waar zij vanaf de 12e/13e eeuw geplaatst
kunnen worden. Uit onderzoek blijkt immers dat nederzettingen in Brabant
gedurende de Middeleeuwen wel eens verplaatst werden. Het ligt echter
voor de hand dat de voorlopers van de huidige kerk op dezelfde plek hebben
gestaan.
Vanuit het achterland zullen een groot aantal karrenwegen richting de kern
Herpen hebben gelopen. Mogelijk had een van deze wegen (vanuit
Neerloon) dus een brug in de Hertogswetering, op een locatie die al
eeuwenlang in gebruik was.

7.3 Archeologisch onderzoek restgeulen: een korte aanbeveling

Het archeologisch onderzoek langs een restgeul van de Maas ten noorden
van Herpen (de Hertogswetering) heeft, ondanks het kleinschalige karakter,
een aantal bijzondere resultaten opgeleverd. Door deze in te passen in een
breder landschappelijk en archeologisch kader wordt voorzichtig inzicht
verkregen in activiteiten in een prehistorische cultuurlandschap die zich
buiten de (reguliere) nederzettingen en grafvelden bevinden. Het geeft het
belang aan van onderzoek buiten de nederzettingen en grafvelden en de
bredere inkadering (op microniveau) daarvan.
Het onderzoeksgebied op zichzelf heeft, net als beek- en droogdalen een
lage archeologische verwachting in trefkans, waarbij het laatste belangrijk is.
Op het moment dat vondsten en/of sporen wórden aangetroffen hebben
deze in het algemeen wel een (zeer) hoge archeologische waarde door de
uniekheid van de vindplaats. Vindplaatsen die inzichten kunnen geven in
aspecten buiten de nederzettingen en erven.
De hier toegepaste methodiek is voor een dergelijk onderzoeksgebied ons
inziens zeer doeltreffend geweest.31 Na een verkennend booronderzoek
konden verstoorde gebieden worden afgeschreven. De archeologische indi-
catoren in de boringen, en het landschappelijke inzicht, vormden de basis
voor de situering van de proefsleuven. Hiermee werd als eerste een beter
(micro)landschappelijk inzicht verkregen. Daarnaast kon de aanwezigheid
van een nederzettingsterrein of grafveld worden uitgesloten. Vervolgens is
(toch) nog een begeleiding uitgevoerd. Belangrijk daarbij is dat de begelei-
ding ruimte openlaat voor het doen van archeologische waarnemingen. Met
de daarbij gedane sporen en vondsten werden eerdere bevindingen duide-
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lijk(er) en kon bovenstaand verhaal worden geschreven.32 Naast beek-en
droogdalen vormt dus ook het archeologisch onderzoek van restgeulen een
belangrijk onderzoeksobject.
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Verklarende woordenlijst

Debiet De gemiddelde hoeveelheid water, die per tijdseen-
heid door een rivier wordt afgevoerd (kubieke meters
per seconde).

Eolisch Door wind afgezet.
Esdek Oude bouwlanden die door eeuwenlange 

bemesting als hoge gebieden in het landschap liggen
(zogenaamde bolle akkers). Als bemesting werd 
potstalmest vermengd met heideplaggen of zand 
gebruikt.

Fluviatiel Door rivieren afgezet.
Gyttja Organische meerafzettingen.
Holoceen Huidig geologisch tijdperk, gedateerd vanaf 10.000 

jaar geleden tot heden.
In situ Object(en) gelokaliseerd op de plaats waar ze zijn 

weggegooid, gedeponeerd etc.
Kom Reliëfvorm. De kommen zijn de laaggelegen 

gebieden direct achter de oeverwallen.
Oeverwal Wal of rug langs een rivier die ontstaat bij het buiten

de oevers treden van de rivier. Hierbij wordt het 
grovere materiaal als eerste afgezet waarbij een 
oeverwal wordt gevormd.

Overslaggrond Afzettingen van dijkdoorbraken. De overslagen 
bestaan meestal uit een zandig dek, op een onder
grond van stroomrug of  kom.

Pleistoceen Geologisch tijdperk, gedateerd vanaf 2,3 miljoen jaar
geleden tot 10.000 jaar geleden. Tijdperk van sterke 
klimaatswisselingen, waaronder de IJstijden.

Podzol(gronden) Gronden gekenmerkt door een sterke uit- en inspoe-
ling van amorfe humus en ijzer (podzolisering). 
Stoffen verdwijnen uit de bovenste bodemhorizon
ten (E) en spoelen in in de onderliggende B-hori
zont. Hier kan een zogenaamde oerbank ontstaan. 
Komen met name voor op de arme(re) zandgronden.

Saalien Geologische periode, voorlaatste IJstijd die 
omstreeks 200.000 jaar geleden begon en 130.000 
jaar geleden eindigde.

Stroomgordel Het voormalige sedimentatiegebied van de rivier en 
zijn directe omgeving. Het omvat de opgevulde geul,
de oeverwallen en eventuele restgeulen.

Stroomrug Reliëfvorm. Het relict van de voormalige stroom-
gordel.

Vaaggronden Gronden waarin (nog) weinig of geen bodemvor-
ming heeft plaatsgevonden. Komen bijvoorbeeld 
voor in stroomruggebieden en komgebieden.

Weichselien Geologische periode, laatste IJstijd welke duurde van
120.000 tot 10.000 jaar geleden.
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Herpen-Hertogswetering     
     

put 10 10 10  

spoor 2 11 11  

segment 3 1 1  

vondstnummer 5 6 6  

monstergrootte, liter 3 3 2 extra  

     

Cultuurgewassen     

Hordeum vulgare  1* 1* gerst 

Panicum miliaceum   1 * gierst 

Triticum dicoccum   2* emmer 

Triticum dicoccum, basis aartje  2* 2* emmerkaf 

Hordeum sp./Triticum sp., fragm.  2* 5* gerst of emmer 

     

Bomen en struiken     

Rubus fruticosus  2  braam 

Rubus idaeus  17  framboos 

Salix sp., knopschub  xx  wilg 

Sambucus nigra-type 3 3  vlier 

     

Akkers en tuinen     

Atriplex patula/prostrata  6  melde 

CapselIa bursa-pastoris  1*  herderstasje 

Chenopodium polyspermum  x  korrelganzenvoet 

Fallopia convolvulus 1*   zwaluwtong 
Fumaria officinalis  1  duivekervel 
Persicaria lapathifolia  1 * en 1  duizendknoop 

Polygonum aviculare  1  varkensgras 

Rumex acetoselIa  x  schapezuring 

Solanum cf nigrum  1  zwarte nachtschade 

     

Waterkanten en open water     

Alisma sp.  x   

Carex sp.  2  zegge 

Conium maculatum  7  gevlekte scheerling 

Eleocharis palustris  2  waterbies 

Glechoma hederacea  2  hondsdraf 
Glyceria cf fluitans  3  mannagras 
Juncus sp.  xxxxxx  rus 
Lycopus europaeus  x  wolfspoot 
Myriophyllum spicatum  1  aarvederkruid 
Oenanthe aquatica  2  watertorkruid 

Potamogeton sp.  1  fonteinkruid 

Ranunculus aquaticus type  xx  waterranonkel 

Ranunculus sceleratus  xxxx  blaartr ekkende boterbloem 

Scirpus sylvaticus  1  bosbies 

Sparganium sp.  1  egelskop 

Stachys palustris  7  moerasandoorn 

     

Overig     

Apiaceae div. sp.  15  schermbloemen 

Mentha aquatica/arvensis  x  water- of akkermunt 

cf Poaceae  1*  gras 

Urtica dioica  xxxx  brandnetel 

     

     

* = verkoold     

x = enkele     

xx = enkele tientallen     

xxxx = vele honderden     
xxxxxx = duizenden     
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