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Inleiding

In opdracht van Heijmans Onroerend Goed Exploitatie b.v. is door 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) een verkennend en waarde-
rend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied ‘Klaphekkenstraat’ te 
Oss. Het plangebied is gelegen in het centrum van Oss, ten oosten van de 
Oostwal, tussen de Hooghuisstraat, Klaphekkenstraat en de Goudmijnstraat 
(figuur 1). Op termijn wordt hier een appartementencomplex gerealiseerd.

Figuur 1
Ligging plangebied Oss-Klaphekkenstraat
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De bouwwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring van eventueel 
aan wezige archeologische resten. Doel van het onderzoek is deze mogelijke 
archeologische waarden voorafgaand in kaart te brengen. Op basis van de 
resultaten kan vervolgens een advies worden opgesteld over een verdere 
omgang met archeologie. 
Het onderzoeksgebied ligt direct buiten de voormalige stadsgracht- en wal 
van de historische kern van Oss. Deze vormt samen met een zone van 
enkele tientallen meters buiten de gracht een zogenaamd archeologisch 
aandachtsgebied. Dit houdt in dat bij graafwerkzaamheden in deze zone een 
archeologisch (voor)onderzoek verplicht is. 

Uitvoering

Veldwerk    Week 26, 2005
Uitwerking    Week 34, 2005
Opdrachtgever    A.H. Heijmans Onroerend Goed  
     Exploitatie b.v.
Bevoegd gezag    Provincie Noord-Brabant
Meldingsnummer onderzoek  12888
Kaartblad    45E
Locatie:
 Gemeente   Oss
 Plaats    Oss
 Toponiem   Klaphekkenstraat
Coördinaatgegevens   164767 / 420044
Periode vindplaats   Post-Middeleeuwen

Tabel 1
Administratieve gegevens onderzoek

Oss-Klaphekkenstraat



1 Landschappelijk en archeologisch kader

Het onderzoeksgebied ligt op een dekzandrug die zich uitstrekt van 
Rosmalen naar Herpen. Deze rug ligt aan de noordelijke rand van het 
uitgestrekte Noord-Limburgse-Brabantse dekzandgebied. Op de bodemkaart 
wordt het gebied getypeerd als enkeerdgrond. Deze zogenaamde essen zijn 
antropogene afzettingen, die vanaf de late middeleeuwen zijn ontstaan door 
langdurige potstalbemesting van de akkers. De laatste decennia is duidelijk 
geworden dat dergelijke gebieden een hoge archeologische potentie hebben. 
Ze liggen in veel gevallen op de hoge(re) locaties in het landschap (zoals 
dekzandruggen) die vanaf de late prehistorie tot en met de volle middel-
eeuwen intensief bewoond waren. De bewoningssporen zijn door de aanwe-
zigheid van de essen veelal goed geconserveerd. Zelfs als grote delen van het 
esdek in de bouwvoor zijn opgenomen.
De locatie Klaphekkenstraat ligt aan de noordrand van genoemde dekzand-
rug, op de overgang van haar- naar veld- en laarpodzolgronden. Deze 
middelhoge zandgronden werden vanwege de gunstige waterhuishouding 
relatief vroeg voor beakkering in gebruik genomen.1 Gevolg daarvan is een 
relatief dik esdekpakket dat een goede conservering en bescherming vormt 
voor oudere bewoningssporen. 

Figuur 2
Kadasterkaart 1832. In geel is het onderzoeks-

gebied weergegeven.

1 Berendsen 1997.
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Op de kadastrale kaart van Oss uit 1832 is in het onderzoeksgebied (kadas-
ternummer 320), gelegen direct buiten de stadsgracht van Oss, geen 
bebouwing zichtbaar (figuur 2).2 Ten zuiden van het gebied is alleen met 
stippellijnen een vermoedelijk voetpad weergegeven wat eindigt in een 
akker.3 Westelijk is een weg aangegeven, de huidige Oostwal, die echter 
geen belangrijke uitvalsweg lijkt te zijn geweest.4 Duidelijk is dat het gebied 
in 1832 onontgonnen is, en in gebruik als akker. Als we de kadastrale kaart 
van bijna 50 jaar later (1880) bekijken is de situatie echter sterk veranderd 
(figuur 3). 

Op dezelfde locatie is nu een aantal kleine huizen/werkplaatsen zichtbaar. 
Een aantal van deze huizen is vrij gelegen in het gebied, een zeven- of 
achttal huizen staan langs een weg, deels in het huidige onderzoeksgebied 
Klaphekkenstraat (kadasternummer 2230). Opvallend is dat ter hoogte van 
de bebouwing een ingang in de (restanten van de) stadsgracht is gecreëerd. 
Op de minuutplan van het centrum van Oss wordt deze weg aangeduid als 
Klaphekkenstraat (figuur 4). Met een omleiding sluit deze aan op een weg 
richting het centrum van Oss, een weg die in het verleden leidde naar de 
Graafsepoort.5

Figuur 3
Kadasterkaart 1880

2 De stadsgracht van Oss is aangelegd vanaf 1387. In 1856 is een eerste deel van de gracht 
gedempt. In 1890 was de gracht grotendeels gedempt, op het noordelijke deel na (Cunen 
1932; Buijks 1999; Van Alphen g.j.).

3  Kadastrale kaart Oss 1832. Zie ook Raap-briefrapport AAI Oss-Bergoss, Van Dijk 2000.
4  Zie Raap-briefrapport AAI Oss-Bergoss, Van Dijk 2000.
5  De Graafsepoort is vermoedelijk tegelijkertijd met de aanleg van de stadgracht gebouwd 

(1387). In 1771 is de poort verbouwd tot een monumentaal herenhuis, en als zodanig niet 
meer in gebruik als toegang tot de stad Oss. In 1925 is dit herenhuis gesloopt (Buijks 1999; 
Van Alphen g.j.).



2 Het onderzoek: methodiek en vraag-

 stellingen

2.1 Methodiek

Sinds enkele jaren wordt gestreefd om archeologisch onderzoek in een 
vroeg stadium in de ontwikkeling van terreinen uit te voeren. Daartoe 
wordt een vast traject van verschillende vooronderzoeken doorlopen. Deze 
zogenoemde prospectieve onderzoeken hebben een verkennend en/of 
waarderend karakter en zijn in principe zo weinig mogelijk destructief.  
Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in de verspreiding van de 
archeologische waarden in een gebied zonder direct grote vlakken open te 
moeten leggen. Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het 
geheel geen sporen oplevert, wordt hiermee volstaan. Bij het aantreffen van 
archeologische waarden zijn er kort gesteld twee mogelijkheden:

1. De archeologische waarden worden ingepast in de plannen voor het 
gebied: ze worden beschermd;

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk.

De fysieke eigenschappen van het terrein (een esdekgebied op een dekzand-
rug) en het feit dat het terrein in een archeologisch aandachtsgebied ligt 
maakten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proef-
sleuven noodzakelijk. Een booronderzoek voor het karteren van archeologi-
sche waarden op dit soort gronden geeft, zoals recentelijk in verschillende 
onderzoeken is aangetoond, niet het gewenste resultaat.

Het onderzoeksgebied heeft een grootte van ruim 520 m2. Het terrein is 
onderzocht door middel van één 4 m brede proefsleuf over de oost-west 
richting van het terrein. Gedeeltelijk is de sleuf uitgebreid naar 5,5 m breed-
te. In totaal is een oppervlakte van bijna 100 m2 onderzocht. 
Het opgravingsvlak is direct onder het esdek aangelegd en handmatig bijge-
schaafd. Vlakken en profielen zijn beschreven en opgetekend. De onderste 
laag van het esdek en het opgravingsvlak zijn met een metaaldetector
onderzocht. De proefsleuf is na afloop van het veldwerk ingemeten in
RD-coördinaten en NAP-hoogten.6

6 De coördinaten zijn geleverd door de afdeling Vastgoedregistratie van de gemeente Oss.
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2.2 Vraagstellingen

Bij het onderzoek stonden de volgende vragen centraal (Jansen 2005):

1. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw 
van de ondergrond en het microreliëf in de onderzoeksgebieden?

2. Is er sprake van (een) archeologische vindplaats(en)?
3. Zijn er off-site-patronen te herkennen? Of is het gebied ‘leeg’?
4. Indien een archeologische vindplaats aanwezig is, wat kunnen we over 

de volgende aspecten zeggen:
 a. de ligging (inclusief diepteligging)
 b. wat is de aard, omvang en verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?
 c. het type en de functie van de site(s) of off-site-patronen
 d. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en 

mobilia)
 e. de vondst- en spoordichtheid
 f. de stratigrafie voor zover aanwezig
 g. de ouderdom, periodisering en typo-chronologische classificatie
5. Bij aan- of afwezigheid van vindplaatsen. Wat zegt de landschappelijke 

ligging van de archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere 
landschapsgebruik?

Het uiteindelijke doel was te komen tot een advies: is er voorafgaand aan de 
bebouwing van het plangebied een opgraving van (een deel van) het terrein 
noodzakelijk? Komt (een deel van) het terrein in aanmerking voor bescher-
ming? Kan volstaan worden met een adequate archeologische begeleiding 
van de graaf- en bouwwerkzaamheden? Of is verder archeologisch onder-
zoek niet noodzakelijk?

Figuur 4
Minuutplan Centrum Oss ( www.dewoonom-

geving.nl)



3 Resultaten

3.1 Landschappelijke resultaten

Zoals gesteld hebben we in het gebied te maken met een enkeerdgrond, 
gelegen op een dekzandrug. Dit wordt bevestigd door het profiel van de 
proefsleuf. Dit vertoont onder de recente bouwvoor (opgebracht?) een esdek 
van gemiddeld 50 cm dik. De bovenste helft is sterk verstoord, zeer compact 
en bevat grote hoeveelheden puinresten, houtskool en baksteenfragmenten. 
Mogelijk is hier sprake van een bewoningslaag, waarbij een deel van het 
esdek is verstoord. De onderste helft is vondstarm, op een enkele baksteen-
spikkel na. Hier is sprake van een relatief onverstoord esdek met direct 
daaronder het oorspronkelijke dekzand. Dit laatste is lichtbruin van kleur, 
voornamelijk veroorzaakt door ijzerkleuring, en vertoont geen bodemvor-
ming (meer). Het oorspronkelijk bodemprofiel is bij de vorming van het 
esdek zeer waarschijnlijk in zijn geheel omgezet. Het archeologisch sporen-
niveau ligt direct onder het esdek, in het dekzand, op gemiddeld 1 m onder 
het maaiveld. 

3.2 Archeologische resultaten

Ondanks de verstoring en ophoging van het terrein tekenen zich in het vlak 
een groot aantal antropogene sporen af. In het westen van de proefsleuf 
zijn muurresten en funderingen aangetroffen. Deze kunnen worden toege-
wezen aan de eerste bebouwing van het terrein tussen 1832 en 1880.7 Ten 
oosten van de funderingen liggen een groot aantal grondsporen. Opvallend 
zijn twee parallelle, noord-zuid georiënteerde greppels met een onderlinge 
afstand van ruim 6 m. Tussen beide greppels is een groot aantal paal sporen 
aanwezig. Een belangrijke vraag is of dit complex  van grondsporen uit 
dezelfde periode dateert als de muurresten en funderingen of dat we met 
een ouder gebruik van het terrein te maken hebben.
Bij de aanleg van het vlak en het couperen van enkele sporen zijn een 
beperkt aantal fragmenten aardewerk en pijpen aangetroffen. Het materi-
aal is echter sterk fragmentarisch en in de meeste gevallen niet determi-
neerbaar. Slechts twee scherven zijn als roodbakkend te determineren.8 
De fragmenten scherven en pijpenstelen en –koppen bieden daarom weinig 
mogelijkheden om de sporen te dateren. Er kan slechts gesteld worden dat 
het gehele complex in de periode 1500-1900 n. Chr valt. Het materiaal uit 
spoor 18 (twee kleine scherven) is mogelijk vroeger dan 19e eeuw
(1500-1800).
Naast het vondstmateriaal kunnen ook de sporen zelf inzicht geven in date-
ring van het complex. Tijdens de aanleg van het vlak kon worden vastgesteld 
dat een deel van de sporen, waaronder beide greppels, door het esdek heen 
zijn gegraven. Dit geeft aan dat in ieder geval de greppels recenter moeten 
zijn dan het esdek. Daarnaast kunnen op basis van het verspreidingsbeeld 

7  Het formaat van de aangetroffen bakstenen ondersteunen deze datering. Met dank aan
G. van Alphen en H. Pennings.

8  Met dank aan R. van Oosten voor de determinatie van het vondstmateriaal.
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van de sporen en de gelijkende vullingen de greppels en paalsporen gelijk-
tijdig worden gesteld. Helaas is een einddatering van de vorming van het 
esdek op basis van het vondstmateriaal niet te geven. Het enige houvast 
bieden de eerder genoemde kadasterkaarten. 

Figuur 5
Ligging en sporenpverzicht van de proefsleuf 

Oss-Klaphekkenstraat
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Op basis van deze kaarten kunnen we veronderstellen dat het gebied in 
ieder geval van de late middeleeuwen tot 1832 in gebruik is geweest als 
akker. Het lijkt het meest voor de hand liggend dat de grondsporen uit 
dezelfde periode dateren als de muurresten en funderingen: na 1832. 
Mogelijk hebben we te maken met houten constructies achter de stenen 
huizen.9

Een argument voor een gelijktijdige datering is ook het ontbreken van 
substantieel vondstmateriaal uit andere perioden.

9 Op het terrein is in het verleden o.a. een smidse gevestigd geweest. Deze bestond uit onder 
meer een houten schuur, dia via een doorgang vanaf de huidige Klaphekkenstraat bereikbaar 
was (mond. meded. G. Smits, Oss). Tijdens het onderzoek is direct ten oosten van de 
funderingen een kuil met smidsafval gevonden. 



4 Waardering en advies

Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologisch belang van een 
vindplaats gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de belevingswaarde, de 
fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats. De waarden 
en de gehanteerde criteria zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Waarden criteria

Beleving schoonheid

herinnering

Fysieke kwaliteit gaafheid

conservering

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid

informatiewaarde

ensemblewaarde

representativiteit

Het verkennend en waarderend archeologisch onderzoek te Oss-
Klaphekkenstraat heeft voor het onderzoeksgebied bewoningssporen uit de 
periode na 1832 opgeleverd. Een deel van deze bewoningssporen zijn opge-
tekend op de kadastrale kaart uit 1880. Oudere resten zijn niet aangetroffen, 
vanaf in ieder geval de late middeleeuwen tot 1832 is het gebied in ieder 
geval in gebruik geweest als akker. 
Op basis van in tabel 2 genoemde parameters lijken behoudsmaatregelen 
of een archeologisch vervolgonderzoek voor het plangebied niet noodzake-
lijk. Het bureau- en veldonderzoek hebben de aanwezige bewoningssporen 
afdoende in kaart gebracht. Een vervolgonderzoek in de vorm van een vlak-
dekkend onderzoek zou door de beperkte omvang van het plangebied geen 
nieuwe informatie opleveren.
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Tabel 2
Waarderingstabel proefsleuvenonderzoek
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