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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Oss is door Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol bv) een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek 
(IVO-proefsleuven) uitgevoerd in het gebied ‘De Piekenhoef’. Aanleiding 
voor het onderzoek was dat de komende jaren in dit gebied een woonwijk 
gerealiseerd wordt over een totale oppervlakte van bijna 80 ha. De aanleg 
 betekent een zekere vernietiging van alle mogelijk aanwezige archeologische 
waarden in het gebied. Gelijk aan de uitvoering van de bouwplannen, wordt 
het archeologisch onderzoek uitgevoerd in een aantal fasen. In de periode 
juli tot augustus 2003 is fase 1 uitgevoerd, waarbij een gebied van 20 ha is 
onderzocht. In juni 2005 is fase 2 uitgevoerd, waarbij een gebied van 16 ha 
is onderzocht.
Het onderzoeksgebied behorend bij fase 1 en 2 is 1300 m lang en 
275 tot 350 m breed. Het is gelegen ten zuiden van Berghem, tussen de 
Willandstraat in het noorden, de Hoessenboslaan in het oosten, de Pieken-
hoefstraat in het zuiden en de Zevenbergseweg in het westen (figuur 1.1). 
Voorafgaand aan het onderzoek was het terrein in gebruik als akkerland. 
Fase 3, het deel van het plangebied dat ten zuiden van de Piekenhoefstraat 
ligt, heeft op de IKAW een lage archeologische verwachting. Op dat deel van 
het terrein is geen archeologisch onderzoek voorzien.

Figuur 1.1
Locatie van het plangebied Berghem-

Piekenhoef
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De directe aanleiding voor het onderzoek was het feit dat in 1997 op dit 
terrein in een proefsleuf een palenconcentratie was aangetroffen die toen 
als mogelijk onderdeel van een middeleeuwse inscharingsplaats is geïn-
terpreteerd.1 Mede op basis daarvan is geadviseerd om voorafgaand aan 
de bouw een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat vervolgonderzoek 
zou een tweeledige doelstelling moeten krijgen. Eerste doel was het verder 
in kaart brengen van de aangetroffen sporenconcentratie, het tweede het 
verkrijgen van inzicht in de overige (mogelijke) archeologische waarden 
op het nog nauwelijks onderzochte centrale deel van de dekzandrug Oss-
Berghem.2 Het plangebied ligt namelijk in een overgangsgebied tussen de 
twee zones waar relatief veel archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden: 
een zone ten noorden van Oss en Berghem – van Ussen tot De Geer – waar 
veel nederzettingsonderzoek heeft plaatsgevonden en de zuidelijke zone 
rond Vorstengrafdonk en Zevenbergen waar juist veel grafveldonderzoek is 
uit gevoerd. Het onderzoeksgebied Piekenhoef ligt tussen de nederzettingen 
op De Geer ten noorden van Berghem3 en de grafvelden op de Zevenbergen 
ten zuiden van het dorp4 en biedt daardoor de mogelijkheid op het verkrij-
gen van inzicht in het gebruik van de zone daartussen.

In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke ligging 
van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden het archeologisch 
en historisch kader en de gehanteerde methodieken besproken (hoofdstuk 
3 en 4). Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 5). Een samenvattende synthese met bijbehorende aanbevelingen 
zal het geheel afsluiten (hoofdstuk 6).

1 Jansen en Fokkens 1998.
2 Zie Onderzoekseisen tbv archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven van de 

Provincie Noord-Brabant en Jansen 2005: Ontwerp voor een programma van eisen ten behoeve 
van archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO), Onderzoekslocatie: Piekenhoef. Deze 
laatste is geaccordeerd door de provincie Noord-Brabant in de rol van bevoegd gezag.

3 Jansen en Van Hoof 2003.
4 Fokkens, Van Wijk & Jansen in voorb.
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Administratieve gegevens

Datum uitvoering: Veldwerk:  Juli-Augustus 2003; Juni 2005
 Uitwerking en rapportage:  November 2003; September 2005
Opdrachtgever Gemeente Oss
Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden 
 (Archol BV), Faculteit der Archeologie, 
 Universiteit Leiden
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Landelijk registratienummer:
Locatie onderzoeksgebied: Gemeente: Oss
 Plaats: Berghem
 Toponiem: Piekenhoef
Coördinaten onderzoeksgebied 167,527 / 419,306 (ZW-hoek) Precisie: 3
 167,414 / 419,630 (NW-hoek)
 168,573 / 419,934 (NO-hoek)
 168,555 / 419,702 (ZO-hoek)
Geomorfologie Dekzandrug met oud bouwlanddek, 
 met vrij vlak laaggelegen reliëf (0,5-1,5 m), 
 in noordoosten terrasvlakte met 
 nauwelijks reliëf.
Bodem In westen hoge zwarte enkeerdgrond op 
 leemarm en zwak lemig fijn zand, 
 grondwater >80 cm, in oosten laarpodzolgrond 
 op leemarm en zwak lemig fijn zand, 
 grondwater 40-80 cm
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Plaats documentatie: Provinciaal Depot Noord-Brabant

Tabel 1.1
Administratieve gegevens archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef



2 Landschappelijk kader

2.1 Het Maasland

Het onderzoeksgebied Piekenhoef is gelegen in het Maasland, in het noord-
oosten van Noord-Brabant. Dit gebied wordt gekenmerkt door twee land-
schapstypen: het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de Maaskant) en 
het daaraan grenzende dekzandgebied (de Heikant).

2.1.1 Geologie en geomorfologie
Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd (120.000 - 10.000 voor Chr.), zette 
de Maas grof, grindrijk zand af. Onder invloed van het smeltwater werden 
grote hoeveelheden sediment door de rivier verplaatst. Rivierbeddingen 
raakten hierdoor snel opgevuld waardoor een vlechtend rivierensysteem 
ontstond, met verschillende, tijdelijke stroomgeulen met een hoge piekaf-
voer. Gedurende droge perioden in het laat-Weichselien ontstonden door 

Figuur 2.1
Bodemkaart van de omgeving van 

Berghem. Het onderzoeksgebied is

aan-gegeven met een ster.
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opwaaiing van fijner zand rivierduinen tussen de vele rivierbeddingen, de 
zogenoemde donken. De rivierbeddingen uit het Weichselien worden tegen-
woordig bedekt door dikke pakketten veen en klei, alleen de toppen van 
sommige donken steken daar nog bovenuit. Ze zijn in het landschap soms 
zichtbaar als (geringe) verhogingen. De opwaartse tektoniek van de Peelhorst 
zorgde ervoor dat de Maas langzaam in noordelijke richting afgleed naar zijn 
huidige bedding.
Direct ten zuiden van de huidige Maas werden in deze periode over grote 
oppervlakken eolische afzettingen afgezet. Dit zijn de zogenoemde dekzan-
den die kenmerkend zijn voor het gehele Maas-Demer-Schelde gebied. In 
dikte variërend van enkele decimeters tot enkele meters dekken zij de fluvi-
atiele, pleistocene afzettingen af. Deze laat-pleistocene afzettingen liggen 
tegenwoordig op veel plaatsen nog aan of direct onder het oppervlak. Deze 
zandgronden vormen de noordelijke uitloper van een uitgestrekt dekzand-
gebied tussen de rivieren de Maas, de Demer en de Schelde. Berghem ligt 
ook op een uitloper van dit dekzandgebied.1

Een laatste belangrijke ‘afzetting’ in het gebied heeft een antropogeen karak-
ter. Vanaf de late Middeleeuwen worden de leemarme zandgronden jaarlijks 
vruchtbaar gemaakt door de inhoud van de potstal, bestaande uit een meng-
sel van stalmest, huisafval en bosstrooisel of heideplaggen, over de akkers 
uit te spreiden. Het resultaat van een eeuwenlange (plaggen)bemesting en 
beploeging van akkergronden, sommige akkers waren meer dan duizend 
jaar in cultuur, is een kunstmatige ophoging: een esdek.2 Deze zogenoemde 
‘esdekken’ kunnen pakketten vormen van enkele decimeters tot ruim een 
meter dik. Grote delen van de zandgronden in de Heikant zijn afgedekt met 
een dergelijk antropogeen pakket.

1 Naar Van der Graaf e.a. 1991; Verbraeck 1984; Berendsen 1997.
2 Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave 1976.

Figuur 2.2
Hoogtelijnenkaart maaiveld op basis van 

AHN. Het onderzoeksgebied (3) ligt op 

een gemiddelde hoogte van 6.5 m +NAP in 

het zuiden tot 5.5 m +NAP in het noorden.

1: Lokatie De Geer

2: Lokatie ‘t Reut

3: Lokatie Piekenhoef
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2.1.2 De natuurlijke omgeving
De oorspronkelijke holocene begroeiing van de relatief arme dekzanden in 
noordoostelijk Noord-Brabant bestond uit eikenberkenbossen.3 In de voch-
tige dalen kwamen elzenbossen voor. De vegetatieveranderingen ontstonden 
als gevolg van menselijk ingrijpen. Bossen verdwenen omdat de vraag naar 
brandstof, bouwmateriaal en ruimte voor akkers als gevolg van een toene-
mende bevolking toenam.4 Daarvoor in de plaats ontstonden uitgebreide 
heidevelden met een enkele berk. Deze bleven tot in de 18e en 19e eeuw 
bestaan. Op sommige plaatsen leidde een intensief landgebruik tot verstui-
vingen waardoor stuifzandgebieden ontstonden. Verstuivingen ontstaan ook 
als gevolg van intensieve beakkering.
De zandgronden bieden goede mogelijkheden voor bewoning en (beperkte) 
beakkering. Het gebied vereist wel een gemengd landbouwbedrijf met een 
nadruk op extensieve veeteelt. Beakkering op de leemarme zandgronden is 
zonder bemesting slechts beperkt mogelijk. Een specifiek agrarisch systeem 
als de zogenoemde celtic fields moest dat ondervangen. Een beperkt deel 
van de akkers was hierbij in gebruik terwijl tegelijkertijd grote delen braak 
lagen.5 Het belang van bemesting lijkt pas vanaf de Late IJzertijd / Romeinse 
Tijd toe te nemen. Het langer worden van de staldelen van woonstalhuizen 
in deze periode kan daarmee in verband worden gebracht, evenals het voor-
komen van potstallen in met name de Romeinse Tijd.6

2.2 Piekenhoef

Het gebied Piekenhoef ligt aan de rand van een uitgestrekte terrasvlakte 
gevormd door de Maas, die bedekt is met genoemde dekzanden. Ook 
Berghem zelf ligt op deze met dekzanden bedekte terrasvlakte. Het zand 
is kalkloos en fijnkorrelig, leemarm en behoort tot de zogenaamde Twente 
Formatie.7 Geomorfologisch gezien ligt het gebied tegen de noordelijke rand 
van de Peelhorst, een als gevolg van tektonische bewegingen hoog gelegen 
gebied waar een relatief dunne laag dekzand is afgezet op pleistocene afzet-
tingen van rivierterrassen (de Veghel-formatie).8 Het is dus een overgangs-
gebied tussen de nattere zones langs de Maas in het noorden en de hoge 
en droge zandgronden van de dekzandruggen en de Peelhorst naar het 
zuiden. In noordelijke richting daalt het landschap, richting het rivierenge-
bied tot aan 5 m + NAP, naar het zuiden toe stijgt het langzaam, richting de 
Peelhorst tot een maximale hoogte van 40 m + NAP in zuidoost-Brabant. In 
het dekzand heeft zich een (laar)podzolbodem ontwikkeld, een bodemtype 
kenmerkend voor arme gronden. Daarop is op het grootste deel van het 
terrein door beakkering en het daarmee verbonden aanreiken van de grond 
met plaggen en stalmest een esdek ontstaan. Door de late ontginning van 
het gebied heeft dit esdek zich maar zeer beperkt in dikte kunnen ontwik-
kelen. Zowel van het esdek als van de bodemvorming is op grote delen van 
het terrein vanwege latere ingrepen in het landschap gekoppeld aan de land-
bouw – egalisatie, afgravingen, ploegen en diepwoelen - dan ook nauwelijks 
meer iets bewaard.

3 Berendsen 1997.
4 Bakels 2002.
5 Zie o.a. Roymans en Gerritsen 2002.
6 Roymans en Gerritsen 2002.
7 Berendsen 1997.
8 Berendsen 1997.



Landschappelijk kader    11

Figuur 2.3
Profielkolom dat duidelijk het afgetopte 

bodemprofiel toont zoals dat zich mani-

festeert over het gehele onderzoeksgebied



3 Historisch en archeologisch kader

3.1 Archeologie in het Maasland

3.1.1 Inleiding
Het Maasland, het gebied ten zuiden van de Maas in het noordoosten 
van Brabant, herbergt een dynamisch landschap, bestaande uit oeverwal-
len en stroomruggen, komgebieden, zandopduikingen en een uitgestrekt 
dekzandplateau. Een landschap dat bij uitstek geschikt is voor prehistorische 
bewoning. De diversiteit van het landschap maakte het voor de prehistori-
sche bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een klein areaal te 
exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jagers- als voor agrarische 
gemeenschappen aantrekkelijk geweest. Vondsten van lokale archeologen, 
opgravingen en een regionale inventarisatie van een deel van het Maasland 
laten zien dat het gebied rijk is aan archeologische vindplaatsen.
Grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd gedurende de laatste drie 
decennia op het Maaslandse dekzandplateau, heeft een intensieve bewoning 
uit de late prehistorie en Romeinse tijd aangetoond.1 De vindplaatsen uit 
het ten noorden daarvan gelegen kleigebied zijn voornamelijk bekend van 
oppervlaktekarteringen uitgevoerd door lokale archeologen. Daaruit blijkt dat 
zowel de prehistorische als de historische bewoning zich langs nog bestaan-
de of fossiele Maaslopen bevindt, veelal op de hogere locaties.2

1 Zie o.a: Fokkens 1993; Schinkel 1998; Jansen / Fokkens 1999.
2 Ball / Schiltmans 1998. Hierin is voor het gebied ‘de Lage Maaskant’ een overzicht gemaakt 

van alle bekende archeologische vindplaatsen.

Figuur 3.1
Het onderzoeksgebied Maasland
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3.1.2 Prehistorische bewoning
De oudste bewoningssporen in het gebied dateren van circa 3000 voor Chr. 
Deze bewoning uit het Neolithicum (late steentijd) concentreert zich op 
de hogere zandkoppen in het oosten en op de oeverwallen op de rand van 
de hoge zandgronden. Eén van de meest aansprekende vondsten uit deze 
periode is een complete Vlaardingenpot, aangetroffen ten noorden van 
Herpen.3 In de komkleigebieden zijn geen vindplaatsen bekend maar deze 
kunnen onzichtbaar zijn geworden door bedekking met pakketten klei. De 
grootschalige opgravingen op de hogere zandgronden hebben alleen ‘losse’ 
vondsten uit deze periode opgeleverd. Van de Bronstijd (2000 - 800 voor 
Chr.) kan worden gesteld dat men een voorkeur had voor dezelfde locaties 
als in voorgaande perioden. Uit de Vroege Bronstijd kennen we in ieder 
geval een vindplaats direct ten noorden van Oss, in de overgangszone tussen 
het dekzandplateau en het rivierengebied. De vondst van wikkeldraadaarde-
werk aan het oppervlak en een booronderzoek toont aan dat kleine zandkop-
pen langs een krekensysteem bewoond waren.4 In de Midden-Bronstijd lijkt 
er sprake van een toename van het aantal vindplaatsen. Uit deze periode 
dateren de eerste boerderijplattegronden, op de noordelijke rand van de 
zandgronden. De overige vindplaatsen bevinden zich voornamelijk in de 
overgangszone van deze gronden naar het oeverwallengebied, langs oude 
Maaslopen en -kreken. De schijnbare toename van vindplaatsen uit de 
Midden-Bronstijd kan echter verklaard worden door vertekenende processen. 
Onder andere de herkenbaarheid van het midden-bronstijdaardewerk speelt 
daarbij een rol, maar vermoedelijk ook het karakter van de nederzettingen in 
die periode: deze lieten waarschijnlijk meer sporen na dan nederzettingen 
uit het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Ook uit de Late Bronstijd 
zijn relatief weinig vindplaatsen bekend. Hier is echter sprake van een 
onderzoekslacune. Aardewerk uit deze periode is nog slecht bekend, en ook 
huisplattegronden zijn nog vrijwel onbekend.5

Uit de IJzertijd zijn in verhouding veel vindplaatsen bekend. Een groot deel 
van deze vindplaatsen bevindt zich op de zandgronden, ten noorden en ten 
westen van Oss, een intensief onderzocht gebied. Tientallen huisplattegron-
den uit deze periode zijn daarbij opgegraven. De zone direct ten noorden 
daarvan wordt gekenmerkt door een afname van het aantal ijzertijdvind-
plaatsen. In het meer noordelijke oeverwallengebied blijven de locaties die al 
bewoond waren in de bronstijd in trek, maar ook nieuwe locaties worden in 
gebruik genomen. De meest noordelijke vindplaatsen hebben hun oorsprong 
in de IJzertijd en liggen onder dorpen in het huidige overslaggrondenge-
bied. Een groot aantal vindplaatsen uit de IJzertijd is ook in de Romeinse 
Tijd bewoond. Dit geldt voor zowel de zandgronden als het rivierengebied. 
Aan het eind van de 3e eeuw na Chr. verdwijnt de bewoning op de zandgron-
den, terwijl het aantal vindplaatsen in het rivierengebied toeneemt. De bewo-
ning blijft hier aanwezig en zet zich op beperkte schaal door in de Vroege en 
Volle Middeleeuwen.

3 Verwers & Beex 1978, 5-7; Verwers 1981, errata.
4 Jansen, Van der Linde & Fokkens 1999.
5 Zie Van den Broeke 1991; Ball & Eimermann 2002; Van den Broeke 2002.
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3.1.3 De (vroeg)historische tijd
Uit de Merovingische en Karolingische perioden zijn in het gebied slechts 
enkele vindplaatsen bekend, waarbij het uitsluitend gaat om oppervlak-
tevondsten. De vondst van een Merovingisch krijgergraf uit Macharen, 
gemeente Oss springt daarbij in het oog. Uit het opgeploegde vermoedelijke 
graf werden een ijzeren zwaard met gedamasceerde knop, een Breitsax, 
een ijzeren gordelgarnituur, twee bronzen gespjes, een bronzen riemtong, 
een ijzeren mesje en een ijzeren lanspunt opgeploegd. Recentelijk kon hier 
nog een ijzeren paardenbit aan toegevoegd worden.6 Ook de vondst van een 
bronzen vogelfibula lijkt te duiden op bewoning van het rivierengebied in 
de Merovingische periode.7 Wel is een duidelijke afname in bewoningsin-
tensiteit waarneembaar, een proces dat al vanaf de 3e eeuw na Chr. inzet, 
zowel op de zandgronden als in het rivierengebied. Vanaf de (Vroege) 
Middeleeuwen zijn bewoningssporen bekend uit de huidige woonkernen 
Oijen, Macharen, Teeffelen, Megen, Haren en Oss.8 Bijvoorbeeld in Oss-
Arendsvlucht zijn enkele waterputten uit de 9e en 10e eeuw opgegraven.9

De dichtstbijzijnde Merovingische en Karolingische nederzettingsterreinen 
liggen in Herpen en Escharen.10 De grote opgravingscampagnes ten noorden 
van Oss, nu in totaal ruim 70 ha vlakdekkend, hebben vrijwel geen middel-
eeuwse sporen opgeleverd. Uit deze gegevens ontstaat het beeld dat het 
gebrek aan gegevens uit de Merovingische en Karolingische perioden in het 
Maasland niet alleen te verklaren is door de relatieve schaarste van neder-
zettingen. Zij zijn wel aanwezig, maar liggen waarschijnlijk vooral onder 
bebouwde gebieden. Ook voor het eerste deel van de Late Middeleeuwen zijn 
we slecht geïnformeerd. Nederzettingsterreinen uit de 11e tot 13e eeuw zijn 

6 Gevonden door G. Smits, Oss.
7 Merovingisch graf: Verwers 1991, pag. 147; fibula: Verwers en Kleij 1998, pag. 47.
8 Ball & Schiltmans 1998, pag. 23.
9 Van Genabeek 2001.
10 Herpen: Ball & Jansen 2002; Escharen: Verwers 1998-9, 284.

Figuur 3.2
Archeologische en geologische perioden
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in het Maasland pas recentelijk opgegraven.11 Voor deze periode geldt waar-
schijnlijk hetzelfde. Uit het centrum van Oss, namelijk de Eikenboomgaard, 
de Lievekamp en de Arendsvlucht en uit de Horzak, ten noorden daarvan, 
kennen we wel bewoningssporen uit de Volle en Late Middeleeuwen. Het 
betreft hier echter voornamelijk losse vondsten en sporen in bouwputten.

3.2 Archeologie in Berghem

De voormalige gemeente Berghem kent een hele reeks aan oppervlakte-
vindplaatsen. Grootschalig onderzoek was echter tot voor kort zeer beperkt. 
Een noodonderzoek tijdens een ontgronding op de Lallenberg ten noorden 
van Berghem (1955) en de opgraving van twee grafheuvels bij het gehucht 
Zevenbergen, in het uiterste zuiden van Berghem (1964-1965), zijn de 
enige noemenswaardige onderzoeken voor de grootschalige opgravingen die 
sinds het jaar 2000 door de Faculteit der Archeologie van de Universiteit 
Leiden en Archeologisch Onderzoek Leiden bv in de regio zijn uitgevoerd. 
De bekende (oppervlakte)vindplaatsen rond Berghem concentreren zich in 
drie regio’s waarbij de tussenliggende regio’s worden gekenmerkt door het 
‘ontbreken’ van vindplaatsen (zie figuur 3.3).

11 Herpen: Ball & Jansen 2002; Uden: Van Hoof & Jansen 2002; Escharen: Verwers 1998-9.

Figuur 3.3
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Het best bekend is de al genoemde vindplaats Zevenbergen. Hier zijn in 1964 
en 1965 en in 2004 grote delen van een grafveld opgegraven. Daarbij werden 
graven aangetroffen die dateren uit de Vroege of het begin van de Midden-
Bronstijd en de Vroege IJzertijd.12 De heuvels behoren waarschijnlijk tot een 
uitgestrekt sacraal landschap waartoe ook het grafveld rond het vorstengraf 
van Oss behoort.13 In deze grafvelden worden heuvels uit het Laat-Neolithicum 
en de Bronstijd omgeven door kleine urnenveldjes uit de Vroege IJzertijd. 
Tenslotte zijn in het gebied zowel tijdens de opgravingen op Zevenbergen als 
elders op twee locaties mesolithische artefacten aangetroffen.14

Een tweede strook van vindplaatsen loopt oost-west ter hoogte van de dorps-
kern van Berghem en is gerelateerd aan bouwactiviteiten en zandwinning. 
In het westen zijn voorafgaand aan de uitbreiding van het industrieterrein 
De Geer een tweetal romeinse nederzettingen, een erf, een graf en enkele 
waterputten uit de Midden-Bronstijd en een tweetal ijzertijdgraven onder-
zocht.15 Rond de kerk en de sporthal zijn een urn en een romeins kruikje 
aangetroffen.16 Deze zouden wellicht kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
één of meerdere grafvelden. In het oosten is behalve een melding van aarde-
werk uit de Volle Middeleeuwen, gerelateerd aan één van de oude kernen 
van Berghem,17 de locatie Waatselaar interessant. Bij zandwinning in het 
terrein is door verschillende lokale archeologen uit Oss een grote hoeveel-
heid materiaal gevonden dat in ieder geval de periode Midden-Neolithicum 
(Vlaardingencultuur) tot de Romeinse Tijd omvat. Daarnaast is ook een 
enkele scherf uit de volle Middeleeuwen aangetroffen.18 Verder wordt uit 
Berghem een 6e-eeuwse gouden munt, een solidus, vermeld.19

In het noorden bevindt zich tenslotte een lint van vindplaatsen langs de 
Hertogswetering. De hier gelegen oeverwallen van de oude Maas, die in 
de Romeinse tijd nog actief was, blijken vanaf het Neolithicum aantrek-
kelijk geweest te zijn voor bewoning, getuige onder andere de aangetroffen 
vuurstenen bijlen. Verder dateren de oppervlaktevondsten uit de IJzertijd, 
de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen.20 Dit verspreidingsbeeld 
sluit naadloos aan op het patroon dat bekend is voor het noordelijke deel 
van de Maaskant ter hoogte van Oss (vergelijk paragraaf 3.1). In de gehele 
Maaskant hebben echter nog maar weinig opgravingen plaatsgevonden. 
Daardoor is er helaas weinig bekend over de relaties tussen de relatief ‘rijke’ 
oppervlaktevindplaatsen tegen de Maas en de Hertogswetering en de goed 
onderzochte, ‘armere’ vindplaatsen op de zandplateaus. Locaties waar wel 

12 Verwers 1966; Fokkens, Van Wijk & Jansen, in voorb.
13 Fokkens en Jansen 2004. Dit sacrale landschap ligt op een landschappelijk zeer specifieke 

locatie: de noordelijke rand van de Peelhorst met naar het noorden een relatief lager gelegen 
gebied.

14 Vondsten gedaan door L.A. Ceelen en J. Vos uit Heesch. Jaarverslag ROB 1971, 106; 
Archeologisch nieuws 1971, 98; Archis-waarnemingnummers 14305 en 36034.

15 Jansen & Van Hoof 2003.
16 Correspondentiearchief ROB map Berghem; Kroniek 1992, 33; Archis-waarnemingnummer 

38241.
17 Van Nistelrooij 1999.
18 Verwers & Beex 1978, 5-7; Verwers 1981, errata; 1988, 24-25. Vondsten o.a. gedaan door G. 

Smits en W. de Poot, beiden Oss.
19 Hermans 1865, 29 en 116. Hier wordt geen nauwkeuriger plaatsbepaling gegeven. In 

Archis (meldingnr. 39246) worden coördinaten in de dorpskern gegeven die echter precies 
overeenkomen met een urn (meldingnr. 35984) die blijkens het correspondentie-archief van 
de ROB van de Zevenbergen afkomstig is en derhalve zeker foutieve coördinaten heeft.

20 Archis-waarnemingnrs. 14240, 14241, 14405, 14444, 14447, 17847, 36999, 37176, 37868, 
38004, 38005, 38018, 38055, 38072, 38109, 39232, 39865, 42277 en informatie G. Smits (Oss).
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opgravingen hebben plaatsgevonden zijn de Oijensche Hut tussen Oss en 
Lith, de Spaanse Steeg bij Haren, het Avonduur tussen Herpen en Haren en 
de Lallenberg bij Berghem.21 Hoewel deze opgravingen meestal kleinschalig 
waren en onder tijdsdruk zijn uitgevoerd hebben zij opvallende resultaten 
opgeleverd. Zo lijken de Oijensche hut en de Spaanse Steeg als lokale cultus-
plaatsen, waarschijnlijk behorend bij vlakbij gelegen nederzettingen, gezien 
te kunnen worden en leverde het Avonduur al in 1937 sporen van inheems-
Romeinse bewoning op.

De locatie Piekenhoef ligt dus in een archeologisch ‘leeg gebied’, tussen 
de drie hierboven besproken zones met vindplaatsen. Dit gebied, dat tot 
begin 19e eeuw onderdeel uitmaakte van een uitgestrekte heide, is mede 
daarom interessant omdat onduidelijk is wat de relatie is tussen de grote 
grafvelden ten zuiden van Oss en de nederzettingen ten noorden van 
Oss. De Piekenhoef vormde bij aanvang van het onderzoek een archeolo-
gisch terra incognita tussen zones waarover veel informatie beschikbaar is. 
Archeologische vondsten ontbraken vrijwel totaal, op één middeleeuwse 
scherf na. Ook tijdens een eerder archeologisch onderzoek waren de resul-
taten minimaal.22

21 Oijensche Hut en Spaanse Steeg: Jansen, Fokkens en Van der Linde 2002; Avonduur: 
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 56 (1939), 721. In het 
archief van het RMO worden publicatieklare tekeningen bewaard, de opgraving lijkt echter 
niet gepubliceerd te zijn; Lallenberg: Beex 1955; Bogaers 1970.

22 Jansen en Fokkens 1998.

Figuur 3.4
Uitsnede uit de kadaster 

uit de19e eeuw
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3.2 Historisch kader Berghem

Het dorp Berghem, dat vroeger uit een Bergeind en een Duureind bestond, 
is gedurende haar hele geschiedenis sterk verbonden geweest met Oss. In 
1286 kregen de bewoners van Oss, Bergeind en Duureind van de hertog 
van Brabant rechten op de gemene gronden rond die plaatsen die vanaf dat 
moment gezamenlijk bezit waren.23 Nog in 1773 moesten de schepenen van 
Berghem (dat wel al vanaf de veertiende eeuw een eigen schepenbank had) 
een deel van de inkomsten die verbonden waren aan het uitgeven van delen 
van de Gement als privé-grond (min of meer waar nu het industrieterrein 
De Geer ligt) afdragen aan Oss omdat het om gezamenlijk bezit ging.24 De 
uitgifte door de hertog van Brabant van de gemene gronden bij Berghem en 
Oss was de eerste in een hele reeks uitgiftes tussen 1286 en 1350 die inge-
geven werden door de geldnood van de hertog die deels te maken had met 
de kosten van de verschillende gevoerde oorlogen, waarvan de Limburgse 
Successieoorlog op dat moment de belangrijkste was.25 Ook kerkelijk vorm-
den Berghem en Oss lange tijd één parochie. De wortels van deze paro-
chie moeten zeer oud zijn, en zij viel onder het beheer van het klooster 
Echternach, waar ook Willibrord zijn thuisbasis had. Het duurde tot 1677 
voordat Berghem een eigen pastoor kreeg en daarmee een onafhankelijke 
parochie werd. Ondertussen waren Oss en Berghem echter deel uit gaan 
maken van Staats-Brabant, waar door de Staten-Generaal in Den Haag het 
katholicisme verboden was. Daarom moest de eerste pastoor van Berghem 
zijn missen opdragen in een schuilkerk in het Land van Ravenstein, dat 
geen onderdeel uitmaakte van de Republiek en waar het katholieke geloof 
daardoor wel openlijk beleden mocht worden.26

Berghem hoorde administratief onder het Kwartier van het Maasland waar-
van Oss de hoofdplaats was. Dat maakte weer deel uit van de Meierij van 
Den Bosch dat een onderdeel was van het hertogdom Brabant. Berghem 
lag in de noordoosthoek van Brabant, omgeven door kleinere, min of meer 
onafhankelijke staatjes als het Land van Ravenstein (bestaande uit Herpen, 
Ravenstein en Uden met de omliggende kleinere dorpen en gehuchten), de 
vestingstad Grave en de kleine heerlijkheden langs de Maas zoals Megen en 
Oijen. Een groot deel van deze mini-staatjes kwam vanaf 1400 onder steeds 
sterkere Gelderse of Kleefse invloed, wat een steeds grotere dreiging voor de 
regio Oss-Berghem inhield. Die dreiging kwam zowel over de Maas als over 
de Peel aangezien het hertogdom Gelre niet alleen bestond uit het huidige 
Gelderland, maar ook uit grote delen van Noord- en Midden-Limburg en 
aangrenzend Duitsland (waar ook de naamgevende stad Geldern ligt). Bij de 
vele oorlogen tussen Brabant en Gelre werden Berghem en omgeving dan 
ook regelmatig geplunderd en platgebrand. Daarbij speelde de versterkte 
kerktoren een belangrijke rol als vluchtplaats, maar ook in de verdediging 
van het dorp.27

Het toponiem Piekenhoef is terug te voeren naar een oude hoeve met lande-
rijen die aan de Zevenbergseweg heeft gestaan: De Piekenhoef (zie figuur 
3.4). In 1647 verwerft ene Gijsbert Dircksz. Pieck van Tienhoven, heer van 

23 Van Asseldonk 2002, 173+201.
24 Buijks & Van den Heuvel 1987, 31+37.
25 Van Asseldonk 2002, 163-164.
26 Cunen 1932, 187; Van den Heuvel et al. 2001.
27 Van den Heuvel et al. 2001.
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Tienhoven en Zuilichem, van 1629-1647 schepen van Den Bosch, daarna 
raad en rentmeester in de Meierij -, een stuk heide ten zuiden van Berghem. 
De ontginning van het gebied wordt in de jaren erna ter hand genomen. Na 
de cultivatie verrijst er op de landerijen aan de Weg naar Nistelrode (huidige 
Zevenbergseweg) een boerderij met bijgebouwen.

“Aan de zuidzijde van Berghem, voorbij de Kleinsteeg, werden tussen 1650 

en 1659 ongeveer 60 morgen gemene gronden ontgonnen (een morgen land 

– 0,85 ha). De in ’s-Hertogenbosch wonende rentmeester-generaal der domei-

nen in de Meierij, Gijsbert Pieck van Tienhoven kocht al in 1647 40 morgen 

gemene gronden in Berghem, om die te laten cultiveren. Gijsbert Pieck van 

Tienhoven bouwde op die ontgonnen gronden, aan de oostzijde van de weg 

Berghem-Nistelrode, een boerderij die hij verpachtte. In de volksmond kreeg 

deze spoedig de naam ‘Piekenhoef’. De percelen dragen thans nog die naam”.28

Naast Piekenhoef, aan de andere zijde van de Heistraat (nu 
Piekenhoefstraat), kopen in 1656 particulieren percelen heidegrond aan om 
die te ontginnen. Ook aan de zijde van Oss (nu Danenhoef) cultiveren inwo-
ners woeste gronden. De Heer H. Dappert, griffier van de domeinen in de 
Meierij, noteert in 1659 alle namen van de ontginners in het “Memorie ofte 

register van den nijen heijlanden”.29

Gijsbert Pieck van Tienhoven overleed op 10 oktober 1674 in Den Bosch. 
Uit zijn huwelijk met Barbara van Dorp had hij drie zonen en vijf dochters 
gekregen, waarvan slechts dochter Elisabeth voor nageslacht zou zorgen.30

De erfgenamen laten het huis in 1687 na aan Johan van den Horst. In de 
daarbij behorende acte wordt o.a. vermeld dat toen de pomp kapot was en 
er een gat in de vloer zat.31 In 1702 blijkt het goed, dat dan al de Pieckenhoff 
wordt genoemd, echter weer in bezit van één van de dochters van Gijsbert 
Pieck, te weten Cornelia Maria Pieck, voor wie het dan getaxeerd wordt.32

Vervolgens blijkt het bezit doordat ieder lid van de familie er rechten op 
krijgt bij vererving, te versnipperen. Zo blijkt in 1729 Johan Willem, jonk-
heer van Gellecom, bij zijn overlijden slechts een zesde part van het huis te 
hebben bezeten.33

28 Van den Heuvel en Akkermans 1998, 79. Met dank aan B. Akkermans, Berghem.
29 Van den Heuvel en Akkermans 1998, 79.
30 Van den Heuvel en Akkermans 1998, 212-213.
31 Luijerink 1993, 97.
32 Van den Heuvel en Akkermans 1998, 212-213.
33 Luijerink 1993, 285.



4 Methodiek van het onderzoek

4.1 Inleiding

Sinds enkele jaren wordt ernaar gestreefd archeologisch onderzoek in een 
vroeg stadium in de ontwikkeling van terreinen uit te voeren. Daartoe wordt 
een traject van één of meerdere vooronderzoeken doorlopen. Deze zoge-
noemde prospectieve onderzoeken hebben een verkennend en/of waarde-
rend karakter en zijn in principe zo weinig mogelijk destructief. Wanneer 
blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen of weinig 
sporen oplevert, kan hiermee worden volstaan. Bij het aantreffen van archeo-
logische waarden zijn er kort gesteld twee mogelijkheden:

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

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd door de ontwikkeling. Een opgraving is dan nood-
zakelijk (behoud ex situ).

In het te ontwikkelen gebied Berghem-Piekenhoef (totaal 80 ha groot) is 
door de Faculteit der Archeologie en Archol bv (beide Universiteit Leiden) 
in een aantal fasen verkennend en waarderend archeologisch onderzoek 
uit gevoerd. Dit heeft plaatsgevonden door middel van een proefsleuvenon-
derzoek. Vanwege het feit dat we te maken hebben met een dekzandrug en –
vlakte is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Een booronderzoek voor het 
karteren van archeologische waarden (inclusief het vaststellen dat er géén 
archeologische waarden aanwezig zijn) op dit soort gronden geeft, zoals 
recentelijk in verschillende onderzoeken is aangetoond, niet het gewenste 
resultaat. Als bij een booronderzoek vindplaatsen worden ontdekt zullen die 
in veel gevallen moeten alsnog worden gewaardeerd met proefsleuven. Een 
proefsleuvenonderzoek combineert direct een verkenning en waardering, 
en kan ook vaststellen dat archeologische waarden ontbreken zodat tijdens 
bouwwerkzaamheden geen archeologisch onderzoek, in de vorm van een 
archeologische begeleiding, noodzakelijk is.

Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek in het plangebied 
Berghem-Piekenhoef is de aanleg van een nieuwe woonwijk met bijbeho-
rende infrastructuur. In verband met deze plannen is al in juni 1997 door 
de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden één proefsleuf van 
350 m lang en 5 m breed gegraven in het gebied. Voor aanvang van dit 
onderzoek was slechts één middeleeuwse scherf met radstempelversiering 
uit het gebied bekend. Naast enkele perceleringsgreppels werd een structuur 
aangetroffen die bestond uit twee greppels op circa 15 m afstand van elkaar 
waartussen zich enkele rijen palen bevonden. Er werd hierin geen dateerbaar 
materiaal gevonden, maar het meest waarschijnlijk was een postmiddel-
eeuwse datering. Als interpretatie voor deze structuur werd gedacht aan een 
‘inscharingsplaats’ voor vee.1

1 Jansen & Fokkens 1999, 79-80.
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4.2 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het onderzoek waren de volgende doel- en vraagstellingen 
geformuleerd2:

1. Het vaststellen van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen binnen het 
onderzoeksgebied;

2. Het bepalen van de aard, omvang en datering van de vindplaats(en);
3. Het bepalen van de conservering en gaafheid van de vindplaatsen (grond-

sporen, de verschillende categorieën vondstmateriaal, botanische - en 
zoölogische resten);

4. Het 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 bescherming? Kan 
volstaan worden met een adequate archeologische begeleiding van de 
graaf- en bouwwerkzaamheden? Of is verder archeologisch onderzoek 
noodzakelijk?

Na de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek werden daar de volgende 
onderzoeksvragen aan toegevoegd:

1. Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding 
van het onderzoeksgebied (geologie, bodemtypen en geomorfologie)? 
Vergelijk deze met de resultaten van het eerder uitgevoerde proefsleuven-
onderzoek.

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

3. Bij aan- of afwezigheid van vindplaatsen: wat zegt de landschappelijke 
ligging van de archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere 
landschapsgebruik?

4. Bepaal het verdere verloop van de landweer zoals deze is vastgesteld in 
fase 1. Vergelijk de fysieke neerslag van sporen met het onderzoek van 
fase 1: zijn er verschillen? Is er sprake van ‘doorgangen’ in de landweer? 
Zijn er gelijktijdige sporen in de directe omgeving?

5. Is er sprake van ‘andere’ archeologische sporen, vondsten, vindplaatsen? 
Zijn er aanwijzingen voor de ontginning van het gebied?

6. Welke en hoeveel vindplaatsen en off-site-patronen zijn in het onderzoeks-
gebied te herkennen? Zijn er markante ‘lege’gebieden?

7. Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 
van vindplaatsen en eventuele off-site-patronen en wat is hun onderlinge 
samenhang?

8. Wat is per archeologische vindplaats (inclusief landweer) / off-site-locatie
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)
 – de vondst- en spoordichtheid

2 Jansen 2005.
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 – de stratigrafie voor zover aanwezig
 – de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie
9. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgon-

derzoek toe te passen strategieën, methoden en technieken?
10. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te nemen 

behoudsmaatregelen?

4.3 Methodiek

Bij de aanleg van de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd. 
De eventuele lagen daaronder worden ook machinaal maar schavenderwijs 
tot op het sporenniveau verdiept, waarna de sporen – na handmatig scha-
ven van het vlak – op een vlaktekening worden opgetekend. De sporen laten 
zich herkennen als verkleuringen in de natuurlijke ondergrond. Het zijn de 
restanten van ingegraven palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen 
etc. In de sleuven worden naast de sporen ook het vondstmateriaal en het 
bodemprofiel gedocumenteerd. Vondsten zijn, indien mogelijk, per spoor 
verzameld. Vondstmateriaal zonder sporencontext wordt in vakken van 5 m 
lengte over de breedte van de sleuf verzameld.3 Bij de aanleg wordt het vlak 
onderzocht met een metaaldetector. Slechts in een aantal gevallen worden 
sporen gecoupeerd of uitgegraven om het karakter te kunnen vaststellen en/of 
om daterend materiaal te verzamelen. De reden hiervoor is dat in de smalle 
proefsleuven nog weinig inzicht bestaat in de toewijzing van sporen aan struc-
turen. Om de verspreiding specifieker te karteren en te waarderen kunnen 
vervolgens extra sleuven worden aangelegd of op strategische plaatsen sleuven 
worden verbreed om de aard en begrenzing van sporen(clusters) en eventueel 
aanwezige structuren te bepalen. De coupes van de sporen worden vervolgens 
getekend op een schaal van 1:10, of wanneer het grote sporen betreft 1:20. Ook 
worden de sporen en structuren gefotografeerd met een digitale camera. Met 
een Infrarood Theodoliet (IRT) worden alle sporen, putwanden, meetbuizen, 

3 De breedte van de sleuven is in het algemeen 3 meter. Tijdens de eerste fase van het 
onderzoek zijn ook sleuven van 2 en 5 m breed aangelegd. 

Figuur 4.1
Aanleg van een van de proefsleuven
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vlakhoogtes en profielen ingemeten in het landelijke coördinatenstelsel.4

Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te 
kunnen leggen, zijn er om de twintig meter afstand profieltekeningen 
gemaakt. Deze zijn doorgaans een meter breed en worden getekend op een 
schaal van 1:20. Verder worden ze gefotografeerd.

4.4 Onderzoeksstrategie

Het is de bedoeling om met een proefsleuvenonderzoek inzicht te krijgen 
in de verspreiding van de archeologische waarden in een gebied zonder dat 
daarbij direct grote vlakken worden blootgelegd. Een belangrijk kenmerk 
is dat bij deze vorm van onderzoek het bodemarchief wel wordt beroerd, 
maar niet opgegraven. Slechts een selectie van de sporen wordt door coupe-
ren nader onderzocht om uitspraken te kunnen doen over conservering, 
aard en datering van de vindplaats. Wanneer in overleg met opdrachtgever 
en bevoegd gezag blijkt dat de aangetroffen archeologische waarden geen 
aanleiding geven tot verder onderzoek kan besloten worden alle sporen, of 
de sporen die bij structuren horen, wel compleet te onderzoeken.

Gedurende de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek in Piekenhoef is 
een 15tal parallelle sleuven aangelegd met oriëntatie NNO-ZZW. Deze lagen 
aan beide zijden van de sleuf die in 1997 is aangelegd, deze had dezelfde 
oriëntatie. In de tweede fase van het onderzoek is hieraan een 10tal sleuven 
toegevoegd met iets andere oriëntatie (NNW-ZZO). Dit verschil in oriënta-
tie werd veroorzaakt door het in het plangebied reeds bestaande wegen- en 
perceleringspatroon. In totaal is met deze 25 sleuven het terrein tussen de 
Hoessenboslaan en de Zevenbergseweg onderzocht en is daarmee gemid-
deld om de 50 meter een dwarsdoorsnede van de landweer gekregen. Er is 
nog één oost-west georiënteerde sleuf aangelegd in het noordwesten van het 
onderzoeksgebied. De afwijkende oriëntatie werd veroorzaakt door de aanwe-
zige wegenstructuur, waardoor sleuven met dezelfde oriëntatie als de overige 
praktisch gezien niet voor de hand lagen. Op vier plekken is een groter vlak 
aangelegd om inzicht te krijgen in de opbouw van de aangetroffen structuur. 
In de put langs de Hoessenboslaan is een ingangspartij vrijgelegd, in het 
tweede grotere vlak van de campagne 2003 is meer inzicht verkregen in de 
opbouw van de lange tussenstukken van de landweer en in de twee grotere 
vlakken uit de campagne van 2005 is onderzocht hoe de relatie tussen de 
landweer en het eroverheen gegraven perceleringssysteem is. Tenslotte is 
op enkele plaatsen vanwege ontgravingen en diepploegen van het terrein 
of vanwege de aanwezigheid van brede sloten besloten de proefsleuf niet 
door te graven, maar te onderbreken en het verstoorde deel van het terrein 
niet verder te onderzoeken. Helemaal in het westen is langs het erf van de 
Piekenhoef een T-vormige uitbreiding gegraven om de locatie van de land-
weer in dit sterk verstoorde deel van het terrein toch te bepalen. Dat werd 
immers interessant geacht om de precieze positionering van de Piekenhoef 
ten opzichte van de landweer te bepalen. Dat was ook de reden om aan de 
westzijde van de hier al bestaande weg in samenspraak met de gemeente 
toch een korte sleuf aan te leggen.

4 Grondslagpunten als basis voor het meetwerk zijn uitgezet door landmeters van bureau 
Prisma bv.
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Figuur 4.2    Overzicht van de proefsleuven in Piekenhoef, fase 1 (lichtgrijs) en fase 2 (donkergrijs).



5 Resultaten

5.1 Landschappelijke resultaten

Zoals gesteld is het onderzoeksgebied Piekenhoef geomorfologisch te 
kenmerken als een dekzandvlakte. De karakteristieke podzolbodems zijn 
grotendeels opgenomen in de huidige bouwvoor, slechts incidenteel zijn 
delen van een bodem waargenomen. Het opgravingsvlak bevindt zich dan 
ook slechts gemiddeld 40-60 cm onder het maaiveld.
In het vlak zijn grote aantallen wortelsporen waargenomen. Waarschijnlijk 
kunnen we deze interpreteren als aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
eiken-berkenbossen: de oorspronkelijke holocene begroeiing van de leemar-
me dekzanden in noordoostelijk Noord-Brabant. Als gevolg van menselijk 
ingrijpen veranderen grote delen van deze bosgebieden, ook het gebied 
Piekenhoef, in (uitgestrekte) heidevelden.1

Kenmerkend voor leemarme dekzandgronden zijn de zogenaamde enkeerd-
gronden of esdekken. Stalmest vermengd met heideplaggen werd door 
de eeuwen heen het land op gereden wat een door mensenhand gevormd 
pakket op het natuurlijke reliëf vormde: de esdekken. Deze liggen meestal 
als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid van de 
oude bewoningskernen. Als gevolg van een late ontginning van het gebied 
Piekenhoef is het esdek hier echter zeer beperkt in dikte en grotendeels 
opgenomen in de huidige bouwvoor. In aanzienlijke delen van het gebied 
lijkt een esdek zelfs geheel te ontbreken.

5.2 Archeologische resultaten: een landweer

De zichtbaarheid en conservering van archeologische sporen varieert over 
het onderzoeksgebied. Het is vooral de afwezigheid van een goed ontwik-
keld esdek die ervoor zorgt dat het sporenvlak wordt doorsneden door een 
groot aantal ploeg- en diepwoelsporen. Dit bemoeilijkt de leesbaarheid 
van de sporen en betekent over het algemeen dat (zeer) ondiepe sporen 
niet tot slecht geconserveerd zijn. Ter hoogte van de putten 6 tot 15 was 
de verstoringsdiepte door deze ploegactiviteiten zo groot dat hier besloten 
is geen aaneengesloten put over de gehele breedte van het terrein aan te 
leggen. Ondanks dit feit is het aantal antropogene grondsporen per proef-
sleuf relatief hoog. Dit wordt echter vrijwel uitsluitend veroorzaakt door een 
enkel relict: een laat - of postmiddeleeuwse landweer. Overige sporen zijn 
nauwelijks aanwezig en lijken ook nog voor een groot deel natuurlijk te zijn. 
Er blijven buiten de landweer en de daaroverheen aangelegde postmiddel-
eeuwse greppelsystemen slechts enkele zeker antropogene sporen over.

Put- en spoornummer Diameter Diepte Functie Datering

24.7 233 cm 84 cm Waterkuil LME/PME

32.22 130 cm 59 cm Waterkuil LME/PME

1 Berendsen 1997.

Tabel 5.1
Karakteristieken van de kuilen



26   Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef

Allereerst gaat het om twee grotere kuilen die beide een gelaagde, deels zeer 
humeuze vulling kennen. In beide gevallen gaat het om tot rond het grond-
waterniveau gegraven kuilen die mogelijk als waterkuilen gefunctioneerd 
hebben. Helaas heeft geen van beide sporen dateerbaar materiaal opgele-
verd. De meest waarschijnlijke datering is echter laat- of postmiddeleeuws 
op basis van de specifieke vulling van de sporen (scherpe begrenzing, weinig 
door bioturbatie verstoord). Circa 75 m ten zuiden van de kuil in put 24 zijn 
in een vrijwel rechte lijn vijf paalsporen aangetroffen. Een uitbreiding lever-
de geen aanvullende informatie op over een mogelijk aanwezige structuur. 
Ook voor deze concentratie lijkt een (post)middeleeuwse datering het meest 
waarschijnlijk, maar opnieuw ontbreekt daterend materiaal. Op 15 m ten 
westen van dezelfde kuil is een karrenspoor gevonden dat bestaat uit twee 
wielsporen over een lengte van 19 m. In het westen van het terrein kon een 
tweede karrenspoor over een lengte van 10 m worden gevolgd. De afstand 
tussen de karrensporen is respectievelijk 1,2 en 1,4 m. Verder zijn er nog 
enkele losse (veronderstelde) paalsporen en delen van greppels gevonden, 
maar voor geen van deze sporen kan een verdere toewijzing aan structuur of 
periode worden gegeven.

De belangrijkste vondst van het onderzoek was echter zoals al verschillende 
keren aangegeven – een landweer. In het volgende zal uitgebreid worden 
ingegaan op wat dit een landweer is, hoe die er uit zag, etc.

Figuur 5.1
Ligging van niet-landweersporen
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5.2.1 Wat is een landweer?2

De basisdefinitie van het begrip landweer is relatief eenvoudig. Het gaat 
om een of meer aarden wallen, die doorgaans begroeid zijn met dicht door-
nig struikgewas. Aan een of beide zijden van de wal is tevens een sloot of 
greppel aanwezig. Landweren liggen in plattelandsgebieden en hebben als 
verdedigingswerk een lokale of regionale functie. De eenvoudigste vorm 
is de wal met grachten, maar de verdediging kon uitgebreid zijn met hele 

2 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van Renes 1988, 115-120; Hegener 1995, 83-87; 
Offerein 1996; Ramakers 1998; Schrijnemakers 2004. In verschillende van deze publicaties 
worden de aarden wallen rond akkercomplexen uitgesloten van de categorie landweren. 
De reden hiervoor ligt in het feit dat die publicaties zijn geschreven vanuit militair oogpunt. 
Voor beide groepen werd in het verleden de term landweer gebruikt, ze zijn op dezelfde 
wijze geconstrueerd en in de praktijk blijken de verschillende functies vaak tegelijkertijd door 
dezelfde landweer vervuld te worden. Derhalve is het vanuit archeologisch of historisch-
geografisch oogpunt niet zinvol van te voren dit onderscheid aan te brengen.

Figuur 5.2
Coupefoto waterkuil 32.22
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reeksen struikelkuilen voor paarden en zelfs hele bastions. Het laatste is een 
element dat pas na de middeleeuwen aan landweren werd toegevoegd (goede 
voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld nog zichtbaar bij de Grebbeberg 
bij Rhenen en zijn bekend van de landweer tussen Gelre en Gulik op de 
hedendaagse Nederlands-Duitse landsgrens bij Koningsbosch / Susteren en 
Schalbruch).3 Deze vormverschillen hangen deels samen met de functie van 
een dergelijke landweer. In principe kunnen we landweren op basis van hun 
functie in drie groepen indelen:
– Landweren die een gemeenschappelijk weidegebied omsloten en die 

ervoor moesten zorgen dat het vee niet op de akkers rond de dorpen 
kon gaan grazen, die veeroof moesten tegengaan en die er voor moesten 
zorgen dat vee van dorpen die geen rechten op deze gronden hadden 
het gebied niet binnen konden. Daarvoor bevond zich ook vaak een 
speciale schutskooi op deze gronden waar het geconfisceerde vee kon 
worden opgesloten.4 Een bekend voorbeeld hiervan is de landweer om de 
Graetheide tussen Stein, Beek, Geleen, Sittard en Born, mogelijk behoort 
ook de Landgraaf die langs Schinveld, Heerlen, de gemeente Landgraaf (!) 
en het aangrenzende Duitse gebied (Übach-over-Worms) loopt tot dit type.

– Landweren die een dorp omsloten en een functie hadden in de dorpsver-
dediging. Bij de ingangen tot het dorp bevonden zich dan vaak valhek-
ken of slagbomen die ’s avonds of bij oorlogsdreiging gesloten konden 
worden. Tegen echte legers hadden deze werken hoogstens een vertra-
gende functie, maar voor het buitenhouden van roversbendes, e.d. waren 
zij zeer geschikt.

– Landweren die op een landsgrens lagen of elders een rol in de lands-
verdediging hadden. Ook bij deze categorie ging het vaak meer om een 
symbolische grens die voor enige vertraging kon zorgen dan om een 
ondoordringbare barriére, hoewel in de 16e -17e eeuw wel enkele tot deze 
categorie behorende landweren met bastions werden uitgebreid.

Uit geschreven bronnen blijkt dat dergelijke landweren ook in de regio Oss-
Den Bosch een rol speelden bij de dorpsverdediging. In de stadskroniek van 
Den Bosch wordt namelijk in 1452 vermeld dat hertog Philips vanwege het 
grote aantal moordende en branden stichtende rovers (‘moertbranders ende 
brantscatters’) beveelt dat er: “omme tegens die voirs. quaetdonres te versien sal 

men in allen vryheiden ende dorpen tot allen ingangen stercke dreybomen maken, 

die des aivontz sluyten ende totten dage gesloten houden”.5 In 1772 wordt dit zeer 
specifiek vermeld voor Oss en Berghem, echter als een verleden situatie. 
De tekst hiervan luidt: “dat den landweer of defensie wal in vroegere teijden 
tot differendering van stropende partyen ten westen van Osch syn begin 
genomen heeft en door het zuydwesten en zuijden van Birchem en Duuren 
de gemelte vryheyt Osch en voornoemde twee gehugten heeft ingeslooten 
gehad, tot aan de limiten van het Land van Ravestijn”.6 In 1392 worden er 
naast plunderingen ook pogingen tot roof van koeien vermeld in Berghem.7

De oudste vermelding van een landweer in Nederland stamt uit 1313. De 
meeste zijn echter in de periode tussen 1350-1450 aangelegd. Daarna werden 
ze nog maar zelden aangelegd. Wel zijn er verschillende voorbeelden bekend 

3 Engels 1939.
4 Van Asseldonk 2002, 293.
5 Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders & Van Synghel 1997, 172.
6 Van Asseldonk 2002, 219 noot 69.
7 Cunen 1932, 28.
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hier komt uitklapvel A3
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van herstelwerkzaamheden aan landweren in de 16e tot 17e eeuw, waarbij 
sommige met schansen en bastions werden uitgebreid,8 en zijn er nog op 
het eind van de 18e eeuw voorbeelden bekend van het aanleggen van een 
nieuwe landweer nadat een deel van de gemeenschappelijke heidegronden 
in gebruik was genomen als akker.9

5.2.2 Uiterlijk van de Berghemse landweer
De landweer bij Piekenhoef tekent zich af als een ‘open ruimte’ van onge-
veer 5 m breed die wordt begrensd door 7 of 8 parallelle rijen sporen die in 
eerste instantie als paalsporen zijn geïnterpreteerd. Vervolgens worden de 
palenrijen op hun beurt omgeven door greppels. De totale breedte van het 
complex tussen de buitenkanten van de greppels varieert over het algemeen 
tussen circa 15,5 en 17,5 m, hoewel er enkele uitschieters tot voorbij de 20 
m zijn. De greppels hebben een diepte van 35 tot 45 cm en een breedte van 
1,0 tot 1,4 m. In analogie met de zeer vergelijkbaar opgebouwde landweer 
de Lankerd bij Kesseleik, wordt er van uitgegaan dat op de centrale ‘open 
ruimte’ een wal gelegen was (die in Kesseleik nog fysiek in het landschap 
aanwezig was).10 In het uiterste oosten van het onderzoeksgebied kon een 
deel van een doorgang door de landweer onderzocht worden. Aan de van 
het dorp afgekeerde zijde (de zijde waarvandaan de aanvallers dus verwacht 
werden) is hier nog een derde strook van 8 tot 9 rijen mogelijke paalsporen 
aangebracht die als een halfcirkelvormige uitbouw is vormgegeven. Wanneer 
de doorgang afgesloten was en door soldaten verdedigd werd, moet dit een 
voor dievenbendes moeilijk te nemen hindernis zijn geweest (figuur 5.4).

8 Bijvoorbeeld Engels 1939.
9 Dit gebeurde bijvoorbeeld 1778 op de Graetheide, o.a. Renes 1988, 115.
10 Modderman 1981.

Figuur 5.4
Opening in de landweer in het oosten van 

het onderzoeksgebied
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Hoewel er uit historische bronnen redelijk veel gegevens achterhaald 
kunnen worden over de loop en het functioneren van landweren is er feite-
lijk bijzonder weinig bekend over hoe ze opgebouwd zijn. Archeologisch 
onderzoek van landweren heeft dan ook nog nauwelijks plaatsgevonden in 
Nederland. Toch kunnen er meerdere types opgegraven landweren onder-
scheiden worden:

– Palissaderingen en omgreppelingen van bijvoorbeeld kampen of enken 
zoals aangetroffen te Raalte en Heeten.11 Deze categorie zit erg dicht op 
vrij algemeen voorkomende perceleringssystemen en daarom is het de 
vraag in hoeverre we deze sporen als landweren moeten interpreteren;

– Een greppel waarlangs rijen palen zijn ingegraven. Hiervan zijn voorbeel-
den bekend uit Gennep die ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog gedateerd 
wordt,12 uit Oss-Horzak13 en Oss-De Geer14. In het laatste geval is hier nog 
een heel systeem van kleine omgreppelingen haaks op aangelegd;

– Een dubbele wal waartussen een greppel of pad gelegen was (bv. de 
Landgraaf15 en de wallen van Stein;16

– Een door twee greppels omgeven wal met een palissade erop (Deventer17),
of met sporen van een palissade in één van de greppels (Knegsel en 
Riethoven18) en

– Een door twee greppels omgeven wal met systemen van in rijen gegraven 
sporen eromheen (Kesseleik,19 Oss-Piekenhoef en Oss-Zevenbergen20;
mogelijk hoort ook de landweer van Swalmen-Beesel bij dit type, maar 
daar is vanwege de geringe grootte van de aangelegde sleuven tot op 
heden geen uitsluitsel over te geven21).

11 Aangehaald bij Vermeulen 2002, 21-23.
12 Heidinga & Offenberg 1992, 125-127.
13 Jansen & Fokkens 2002, 334-336.
14 Jansen & Van Hoof 2003, 65-66.
15 Schrijnemakers 2004.
16 Beckers & Beckers 1940.
17 Vermeulen 2002.
18 Theuws 1976.
19 Modderman 1981.
20 Fokkens, Van Wijk & Jansen in voorb.
21 Luys 1983.

Figuur 5.5
De landweer in het opgravingsvlak



32   Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef

Het lijkt erop dat we de eerste categorie als een landweer met slechts zeer 
lokaal belang moeten inschatten, slechts ter afscheiding van een erf. De tweede 
categorie lijkt vooral te maken te hebben met het afschermen van de akkers of 
met een verdedigingssysteem van een dorp of stad, terwijl de laatste drie cate-
gorieën een meer regionale functie lijken te hebben: hetzij voor de verdediging 
van een (lands)grens, hetzij ter verdediging van een dorp met omliggende land-
bouwgronden. De visualisatie en reconstructie van de eerste vier categorieën 
brengt weinig fundamentele problemen met zich mee: het gaat steeds om 
combinaties van greppels, wallen en palissades. De laatste categorie – waar-
toe ook de landweer van Piekenhoef behoort – is echter niet eenduidig in de 
opbouw. Het centrum van de landweer bestaat zeer waarschijnlijk uit een wal 
geflankeerd door greppels. De tussen wal en greppels gelegen overige sporen 
kunnen op verschillende wijzen  geïnterpreteerd worden. De eerste mogelijk-
heid is dat het gaat om paalsporen. Deze zouden deel hebben uitgemaakt van 
verschillende palissades die achter elkaar waren geplaatst. Een probleem bij 
deze argumentatie waar bijvoorbeeld door Modderman op wordt gewezen,22

is dat de rijen vaak onregelmatigheden vertonen: ze lijken recht maar soms 
ontbreken er palen, soms zijn ze parallel aan de greppel en soms er dwars op 
aangelegd. De ingangspartij langs de Hoessenboslaan vertoont bijvoorbeeld 
een sterke onregelmatigheid en een reductie van het aantal rijen sporen bij de 
aansluiting van het voorwerk op de landweer zelf. Dit kan inderdaad worden 
aangevoerd als argument tegen de aanwezigheid van met elkaar verbonden 
palen in palissadesystemen. De volgende mogelijkheid is dat het gaat om een 
grote hoeveelheid losse, al dan niet aangepunte palen, die als rijen palissades 
een doorsteek door de landweer met paarden, geroofd vee, met buit beladen 
karren of zelfs te voet vrijwel onmogelijk maakten. De afstanden tussen de 
palen in Piekenhoef, gemiddeld 0,2 tot 0,4 m en zelden groter dan 0,5 m, 
maakt dit een aannemelijke hypothese. Modderman heeft als alternatief voor 
de reeksen palissades de mogelijkheid geopperd dat het om zogenaamde strui-
kelgaten ging, die om de landweer gegraven waren om de doortocht voor bere-
den groepen te bemoeilijken. De vulling van de sporen die een diameter van 
gemiddeld 30 cm en een diepte van gemiddeld 25 cm hebben, doet echter zeer 
sterk aan paalsporen denken. Behalve de bovenranden zijn ze niet afgekalfd en 
ook de bodems wijzen niet op het regelmatig opschonen of opnieuw uitgraven 
van deze kuiltjes, wat bij dergelijke kleine sporen toch zeker regelmatig moet 
zijn gebeurd. Een landweer kan immers gedurende een periode van enkele 
eeuwen gebruikt zijn. Volgens de beschrijving van Modderman vertonen de 
kuilen van de Lankerd bij Kesseleik, die er in het vlak vrijwel identiek uitzien 
als die van Piekenhoef en Zevenbergen en die ook vrijwel even diep zijn,23

wel sporen van dichtstuiving en –spoeling.24 Het blijft dus mogelijk dat deze 
sterk gelijkende sporen toch op een verschillende opbouw van beide landweren 
wijzen. Daar zou ook de afwijkende positie, in Kesseleik buiten de greppels 
van de landweer en in Zevenbergen en Piekenhoef binnen die greppels, een 
aanwijzing voor kunnen zijn. In beide gevallen gaat het echter om een zeker 
met paarden, geroofd vee of met buit volgeladen karren vrijwel ondoordring-
bare constructie die kleine bendes rovers of gewapende groepen de hoop op 
een snelle en makkelijke buit moet hebben ontnomen.

22  Modderman 1981.
23 Vergelijk de gepubliceerde foto in Hegener 1995, 84.
24 Modderman 1981, 284-285.
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5.2.3 Loop van de landweer bij Berghem
Om de functie van de landweer op Piekenhoef beter te kunnen begrijpen 
is het belangrijk (dit deel van) de landweer te plaatsen in een breder kader 
van wat er bekend is over de verdediging van Berghem en de landsgrenzen 
om het dorp. Als eerste is gekeken naar wat bekend is over het tracé van de 
landweer rond Berghem. Vooral de actes van overdracht van land zijn hierbij 
zeer interessant, omdat daarin om de locatie van een perceel te preciseren 
regelmatig aangegeven wordt dat die naast een Landweer of Lander ligt.25

De meest voorkomende verwijzing naar een landweer is bij de voorma-
lige Laanderstraat, die dan ook naar een landweer vernoemd is. Dit is de 
huidige Burgemeester van Erpstraat en de landweer moet hier ten noorden 
van de dorpskern hebben gelopen. Ten oosten hieraan aansluitend komen 
vermeldingen van een landweer ten noorden van Berghem voor te Hengst 
of Lomiskamp (1661, 1697),26 Deursteghen of Halve Mergens (1661)27 en de 
Gansakker bij Duurend (1658, 1701).28 Ten oosten van Berghem wordt de 
landweer op de grens met het Land van Ravenstein vermeld op de toponie-
men Hontshoek en Leegenhoff (1698, 1699, 1703).29 Een enkele keer is er 
ook sprake van een landweer ten westen van Berghem ‘teegen de jurisdictie 
van Oss’ bij de Koppelsteeg en de Brackeijk (1661, 1695, 1801).30 Er zijn ook 

25 Hiervoor zijn de uittreksels in Luijerink 1993 gebruikt.
26 Luijerink 1993, 65+109.
27 Luijerink 1993, 65.
28 Luijerink 1993, 58+114.
29 Luijerink 1993, 109-111+115.
30 Luijerink 1993, 66+67+105.

Figuur 5.6
Overzicht van de landweer Lankerd bij 

Kessel
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enkele aanwijzingen voor met slagbomen afgesloten doorgangen door die 
landweer. Zo wordt er in 1680, 1682 en 1683 een schutsboom vermeld.31

Deze wordt door Akkermans geplaatst op de kruising van Spaanderstraat, 
Breedstraat en Laanderstraat.32 Uit deze bronnen blijken dus aan alle kanten 
van Berghem landweren te hebben gelegen, behalve aan de zuidkant. En 
juist daar ligt het nu onderzochte tracé op de Piekenhoef. Wellicht is die situ-
atie niet zo vreemd, omdat de rol van de landweer daar door de bouw van de 
Piekenhoef in 1647 uitgespeeld was, terwijl de actes van Berghem pas vanaf 
1656 ontsloten / bewaard zijn. Slechts op twee plaatsen kon een verwijzing 
naar een landweer ten zuiden van Berghem gevonden worden. In de al eerder 
aangehaalde tekst uit 1772 is sprake van een landweer rond Oss en Berghem 
die o.a. “door het zuydwesten en zuijden van Birchem en Duuren” liep.33

Op de kaart van Akkermans is langs de Zevenbergseweg bij de Kleinsteeg 
direct ten noorden van de boerderij de Piekenhoef een slagboom aangegeven: 
de Bergschen Boom.34 Deze aanwezigheid van een slagboom bij de ingang 
van het dorp kon al gezien worden als een aanwijzing voor een ter plekke 
aanwezig verdedigingssysteem, die nu ook in de opgravingen aangetoond is.

Datering
De datering van de bouw van de landweer is enigszins problematisch. 
Archeologisch gezien zijn er eigenlijk geen aanwijzingen voor een datering. 
Het probleem is dat de op de grens tussen akkers en heidevelden gelegen 
landweer niet echt een plek was waar veel daterend materiaal zoals huis-

31 Luijerink 1993, 78+82.
32 Van den Heuvel & Akkermans 1998, 64-65.
33 Van Asseldonk 2002, 219 noot 69.
34 Van den Heuvel & Akkermans 1998, 64-65.

Figuur 5.7
Overzicht van de landweer Berghem-

Piekenhoef
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afval terecht kwam. We zijn voor een antwoord op deze vraag daarom vooral 
aangewezen op de geschreven bronnen. Jan Cunen vermeldt de aanleg 
van een landweer bij Oss in 1259. De vraag is echter hoe betrouwbaar deze 
vermelding is. Er wordt geen bronverwijzing voor gegeven en in dezelfde 
publicatie vermeldt hij dat de uitgifte van de gemene gronden van Oss, 
Berghem en Duurend door de hertog van Brabant in 1295 heeft plaatsgevon-
den, terwijl dat in 1286 is geweest.35 In een latere publicatie heeft Cunen het 
ook zelf over een oorsprong in de 14e eeuw voor deze landweer.36 De eerste 
zekere vermeldingen van bouwwerkzaamheden aan de landweren rond Oss 
en Berghem dateren uit 1399 (tussen Oss en Nistelrode)37 en 1402.38 Het 
is niet duidelijk of die toen werd aangelegd of hersteld. Een aanleg van een 
nieuwe landweer in deze periode lijkt zeer goed te passen in de territoriale 
ontwikkelingen rond Oss op het einde van de 14e eeuw. In deze periode 
woedde er opnieuw een oorlog tussen Brabant en Gelre die in 1399 eindigde 
met de Vrede van Ravenstein. Die vrede had o.a. tot gevolg dat de vesting-
stad Grave en het kasteel van Oijen voortaan bij Gelre kwamen. Hierdoor 
vormden de Peel en de Maas geen natuurlijke grenzen van het hertogdom 
Brabant meer en kwam de regio Oss in de frontlinie te liggen bij te verwach-
ten toekomstige conflicten (die uiteraard ook zouden volgen).39 In verband 
met dit conflict was er al vanaf 1388-1389 gewerkt aan de aanleg van een wal 
met gracht rond Oss (rond 1380 had Oss wel al een kasteel en betaalde het 
belasting voor het mogen hebben of oprichten van een muur of versterking) 

35 Cunen 1932, 33 noot 1 + 185 vs. Buijks, Neomagus & Spanjaard 1998, 36.
36 Cunen 1938, 28.
37 Van Asseldonk 2002, 218 + 219 noot 69.
38 Buijks, Neomagus & Spanjaard 1998, 48.
39 Cunen 1932, 29.

Figuur 5.7b
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en in 1398 had de plaats al poorten.40 In 1399 (het jaar van de Vrede van 
Ravenstein) volgde de verheffing van Oss tot stad41 en werd dus de landweer 
tussen Oss en Nistelrode aangelegd. De werkzaamheden waren natuurlijk 
niet in een jaar afgerond en nog in 1410 werd aan de wallen van Oss gewerkt, 
terwijl in 1402 bij Oss en Berghem een landweer wordt aangelegd.42 Hebben 
we echter ook aanwijzingen dat de landweer in de periode 1399-1402 niet 
gewoon vernieuwd werd? In 1313 is er al sprake van de palen van Brabant als 
de grens.43 In 1355-1356 wordt de grens tussen Nistelrode en Herpen ‘afge-
paald’.44 Dat wijst er eerder op dat de grens toen aangegeven was met grens-
palen of met handige landschappelijke elementen als bomen,45 dan dat er 
echt een aarden wal met greppels was aangelegd. Die was immers duidelijk 
genoeg in het landschap aanwezig om een regelmatig herijken van de palen 
niet nodig te maken. In 1385/1386 worden uitgaven vermeld ‘om die palen 
aldaer te bewaren.’46 Er is dan een mogelijkheid dat de grens al versterkt was, 
maar het lijkt er in ieder geval op dat een datering voor 1355 niet zeer reëel is. 
Een datering rond 1400 die samenhangt met de nieuwe grensverdediging van 
het noordoosten van het hertogdom Brabant, waarbij ook de uitbouw van Oss 
tot vestingstad een rol speelt, lijkt derhalve het meest aannemelijk. Er blijft 
echter een mogelijkheid dat net als voor de vestingwerken van Oss, waaraan al 
10-20 jaar voor de verheffing tot stad werd gewerkt, ook de landweer al oudere 
aanzetten had. Die zullen niet verder teruggaan dan de periode tussen 1360-
1380. In elk geval valt de aanleg binnen de periode waarin het grootste deel 
van de Nederlandse landweren is gebouwd, te weten 1350-1450.47

5.3 Gebruik van het terrein na de bouw van de Piekenhoef

Zoals al enkele malen aangestipt was de rol van de landweer uitgespeeld toen 
rond 1650 de heide ten zuiden daarvan werd uitgegeven als privé-grond. Er 
werden toen akkerpercelen aangelegd en de boerderij de Piekenhoef werd 
gebouwd. Toch is de landweer daarna nog lang zichtbaar geweest in het 
landschap. De Piekenhoef is direct ten zuiden van de landweer aangelegd 
en heeft die dus gespaard.48 De loop van de landweer bleef feitelijk tot zeer 
recent zichtbaar als een perceelsscheiding. Nog op de 19e eeuwse kadaster-
kaarten zijn direct ten noorden van de Piekenhoef, waaromheen alle percelen 
de kenmerkende smalle strokenvorm hebben van een ontginningsgebied en 
noord-zuid georiënteerd zijn, een aantal oost-west georiënteerde percelen 
zichtbaar, ten zuiden waarvan een smal langgerekt perceel loopt (zie figuur 
5.8).49 Volgens de kadastrale legger uit 1832 is dit laatste perceel een landweg 

40 Van Asseldonk 2002, 218; Buijks, Neomagus & Spanjaard 1998, 40-43.
41 Buijks, Neomagus & Spanjaard 1998, 40-47.
42 Buijks, Neomagus & Spanjaard 1998, 48.
43 Van Asseldonk 2002, 637.
44 Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders & Van Synghel 1997, 95-97.
45 Nog in 1785 wordt de grens tussen het Land van Ravenstein en het hertogdom Brabant door 

middel van borden met plaquettes gemarkeerd. Al voor 1799 bleken echter enkele van die palen 
vernield of verwijderd te zijn (Van den Heuvel & Akkermans 1998, 69+78+200-202). 

46 Van Asseldonk 2002, 637.
47 Vergelijk Hegener 1995, 83-87.
48 Deze conclusie is gebaseerd op het 19e eeuwse kaartmateriaal (zie verderop) en het 

doortrekken van de opgegraven delen van de landweer. Aangezien we niet dichter dan 150 m 
van de Piekenhoef konden komen met het onderzoek is dit dus geen conclusie die hard kan 
worden gemaakt op basis van de opgravingsdata zelf. 

49 Sectie B perceel 971 op de kadasterkaart van de gemeente Berghem die te vinden is op http://
www.dewoonomgeving.nl.
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die belastingtechnisch als bouwland wordt aangeslagen en in privé-bezit is.50

De noordgrens van deze smalle strook lijkt samen te vallen met de zuidgrens 
van de percelen 4810, 4811 en 4814 zoals die nog op de digitale kadaster-
kaart van de gemeente Oss zichtbaar zijn. En direct buiten die zuidgrens van 
de percelen 4810, 4811 en 4814 is de noordelijke greppel van de landweer 
gelegen. Dit betekent dus dat de strook van perceel B971 als landweg precies 
gelegen is geweest op de landweer. Tijdens het onderzoek is juist in het 
westelijk deel van het plangebied vastgesteld dat precies over de stroken van 
paal- of struikelkuilen later greppels zijn aangelegd. Deze greppels hebben 
een diepte van wel 1,1 m en uit de vulling hiervan komt regelmatig roodbak-
kend geglazuurd aardewerk die een datering vanaf circa 1650 zeker mogelijk 
maken. Waar deze greppels in het oosten stoppen is er een greppel dwars 
over de landweer aangelegd. Dit is precies op de plek waar dit perceel op de 
oude kadasterkaart stopt. Ten westen hiervan is de landweer dus in ieder 
geval als een door greppels omgeven landweg zichtbaar gebleven. Of die 
landweg nog op een walletje gelegen was, is helaas niet meer te achterhalen. 
Ten oosten hiervan is de landweer waarschijnlijk al snel verdwenen in de 
hier nieuw aangelegde akkers. In de oost-west georiënteerde put die in het 
noordoosten van het plangebied is gegraven, is nog een groot aantal grep-

50 Regionaal Archief Noordoost-Brabant, Oss: Oud-Archief Berghem.

Figuur 5.8
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pels aangetroffen. Deze zijn eveneens te zien op de oudste kadastrale kaart 
van Berghem en toont een vergelijkbare strookverkaveling als de overige hier 
rond 1650 ontgonnen percelen. Dit verkavelingspatroon wijkt sterk af van de 
blokverkaveling rond de dorpskern ten noorden van de Willandstraat. Dit, 
evenals het opnieuw ontbreken van aardewerk dat een zekere middeleeuwse 
of oudere datering heeft, wijst erop dat deze percelen ook pas in gebruik zijn 
genomen rond 1650. Een groot deel van de aangetroffen greppels heeft nog 
dienst gedaan tot diep in de 20e eeuw, wat aangetoond kon worden door de 
vondsten van betonnen poeren, blik, glas, landbouwplastic, e.d. Een aardige 
vondst uit één van deze greppels was nog een wit-porceleinen soep- of 
juskom (terrine?) met een logo van de Porzellanfabrik Stadtlengsfeld in 
Thüringen. Dit logo met ‘Felda-Porzellan’ erop is gebruikt in de periode 
1909-1945, hetgeen uiteraard betekent dat het stuk dan geproduceerd is en 
pas later als afval in de grond zal zijn gekomen.51

51 Datering logo naar: http://www.porzellan-indischblau.de/marken/stadtlengsfeld1.htm.



6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

De opgravingen te Berghem-Piekenhoef hebben informatie opgeleverd over 
een fenomeen waar in Nederland nog maar weinig archeologisch onderzoek 
naar heeft plaatsgevonden. Over een lengte van bijna 1300 m zijn om de 
50 m (proef)sleuven dwars over een landweer aangelegd, waarna op enkele 
plaatsen grotere vlakken zijn blootgelegd om meer inzicht te krijgen in de 
constructiewijze van de landweer zelf, in de opbouw van een ingangspar-
tij en in de wijze waarop later een perceleringssysteem rond de landweer 
is aangelegd. Naast de landweer hebben de proefsleuven geen eenduidige 
sporen en/of vondstmateriaal uit andere perioden opgeleverd.
De Berghemse landweer bestaat uit een centrale ‘open ruimte’ van onge-
veer 5 m breed waar het wallichaam zal hebben gelegen. Aan beide zijden 
wordt deze ruimte begrensd door 7/8 parallelle rijen sporen die in Kesseleik 
als struikelgaten zijn geïnterpreteerd, maar hier toch eerder als paalkuilen 
geïnterpreteerd moeten worden. Deze palenrijen zijn op hun beurt omgeven 
door greppels. De totale breedte van het complex tussen de buitenkanten van 
de greppels varieert tussen 15,5 en 17,5 m. Bij de Hoessenboslaan kon een 
deel van een doorgang door de landweer onderzocht worden. Aan de van 
het dorp afgekeerde zijde (de zijde waarvandaan de aanvallers dus verwacht 
werden) is hier nog een derde strook van 8-9 rijen mogelijke paalsporen 
aangebracht die als een halfcirkelvormige uitbouw is vormgegeven. Wanneer 
de doorgang afgesloten was en door soldaten verdedigd werd, moet dit een 
voor dievenbendes moeilijk te nemen hindernis zijn geweest.
Wanneer we de hekwerken en greppels rond individuele ontginningshoe-
ves buiten beschouwing laten heeft er in totaal slechts op twaalf plaatsen in 
Nederland archeologisch onderzoek naar landweren plaatsgevonden, wat in 
drie gevallen uit niet meer bestond dan een doorsnede door de greppel of 
het heuvellichaam. Van de negen voorbeelden van grootschaliger onderzoek 
zijn er vier in de gemeente Oss gelegen, te weten op de terreinen Horzak, 
De Geer, Piekenhoef en Zevenbergen. De diversiteit van constructies van een 
landweer is onder te brengen in vier categorieën:
– Een greppel waarlangs rijen palen zijn ingegraven (hiervan zijn voorbeel-

den bekend te Gennep, Oss-Horzak en Oss-De Geer)
– Een dubbele wal met daartussen een greppel of pad (Landgraaf, wallen 

van Stein)
– Een door twee greppels omgeven wal met een palissade erop (Deventer), 

of met sporen van een palissade in één van de greppels (Knegsel en 
Riethoven) en

– Een door twee greppels omgeven wal met systemen van in rijen gegraven 
sporen eromheen (Kesseleik, Oss-Piekenhoef en Oss-Zevenbergen).

Het moge duidelijk zijn uit dit lijstje dat zonder de in de gemeente Oss 
onderzochte stukken landweer er van vrijwel ieder type maar één voorbeeld 
zou zijn. Dit alleen al duidt het belang aan van deze onderzoeken. Op basis 
van de ligging van deze onderzochte landweren kunnen de volgende functies 
aan de op archeologische gronden onderscheiden typen gekoppeld worden:
– Het eerste type wordt gevonden om grotere ontgonnen gebieden en bij de 

waterloop die Gennep van water moest voorzien. Het lijkt hierbij derhal-
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ve te gaan om landweren met een relatief lokale functie: het weghouden 
van grazend vee van de akkers of een onderdeel van de stadsverdediging

– Het vierde type bevindt zich op landsgrenzen (respectievelijk tussen het 
graafschap Horn en het Gelders Overkwartier en tussen het hertogdom 
Brabant en het Land van Ravenstein) en lijkt derhalve een meer regionale 
verdedigingsfunctie te hebben gehad

– Het tweede en derde type lijken een beetje tussen beide andere typen te 
zitten. In Deventer heeft de landweer een verband met zowel de verdedi-
ging van Deventer zelf als van de grens tussen Overijssel en Gelderland, 
in Knegsel, Riethoven en Stein lijken ze eerder op de grens tussen de 
akkers en de heide te liggen, de Landgraaf heeft waarschijnlijk beide 
functies vervuld.

Hoewel landweren van het type als aangetroffen op de Piekenhoef, waaraan 
naast het wallichaam en de greppels rijen palen of struikelgaten toegevoegd 
zijn, dus vooral zo’n uitgebreide opbouw kennen vanwege hun ligging op 
de landsgrens, vervullen zijn daarmee gecombineerd ook meer bescheiden 
functies. De ligging van de landweer iets ten zuiden van de oude akkergron-
den rond Berghem en dus op de grens met de heidegronden, was uiteraard 
ook zeer geschikt om het grazende vee van de graanvelden te houden en 
zorgde voor een betere controle op de toegang tot het dorp, zodat rovers-
bendes, landlopers, e.d. gemakkelijker buitengehouden konden worden. 
De verschillende functies (landsverdediging, dorpsverdediging, weren van 
het vee) kunnen dus zelden absoluut van elkaar gescheiden worden en 
meestal had de landweer op al deze vlakken een rol te vervullen. Het op 
Piekenhoef onderzochte deel van de landweer moet deel hebben uitgemaakt 
van een landweer die in de geschreven bronnen bekend was van de noord-, 
oost- en westzijde van Berghem. Aan de zuidzijde waren er slechts aanwij-
zingen voor de aanwezigheid van een landweer in een summiere tekst uit 
1772 en het bestaan van een slagboom direct ten noorden van de boerderij 
Piekenhoef. Op basis van de opgravingsgegevens blijkt ook een oost-west 
lopende strook van enkele percelen feitelijk tot zeer recent nog de loop 
van een deel van de landweer te hebben aangegeven. Dit feit maakt ook de 
aanwezigheid van een van het verkavelingspatroon afwijkende perceelsgrens 
ten westen van de Zevenbergseweg precies in het verlengde van de opgegra-
ven landweer tot een interessant gegeven. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
de landweer hier doorliep. De mogelijkheid bestaat echter ook dat de land-
weer langs de Zevenbergseweg naar het zuiden afbuigt naar de Zevenbergen 
waar een deel van een identiek opgebouwde landweer is aangetroffen. Een 
derde mogelijkheid is dat de met paal- of struikelgaten verdedigde landweer 
die deel uitmaakt van de landsverdediging over Piekenhoef loopt en langs 
de Zevenbergseweg afbuigt naar Zevenbergen en verder richting Slabroek, 
terwijl er ten westen van de Zevenbergseweg een minder zwaar versterkte 
landweer doorloopt die alleen een functie had voor de dorpsverdediging van 
Berghem.
In 1647 wordt dan de ontginning van het gebied rond de landweer ter 
hand genomen en wordt door Gijsbert Pieck van Tienhoven de Piekenhoef 
gebouwd. Aangezien hij belangrijke functies vervulde in Den Bosch zal hij 
zelf slechts zelden op de Piekenhoef hebben verbleven en zal hij hof en land 
verpacht hebben om er wel de inkomsten van te ontvangen. Bij de werk-
zaamheden die in verband staan met de ontginning van het gebied wordt 
de landweer in ieder geval over een deel van de totale lengte gerespecteerd. 
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Nog op de kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw en de militaire 
kaart uit 1843 is er een landweg zichtbaar over de landweer. Of dat pad 
nog verhoogd in het landschap over het restant van de oude wal liep is niet 
bekend, maar de greppels tussen het pad en de akkers eromheen zijn precies 
over de zones met de paal- of struikelgaten aangelegd. Dat is er een bewijs 
voor dat de landweer rond 1650 nog duidelijk aanwezig moet zijn geweest. 
Het tracé van het westelijk deel van de landweer kon feitelijk nog tot in de 
20e eeuw gevolgd worden vanwege de aanwezigheid van kavelgrenzen met 
bijbehorende greppels aan de noordzijde ervan. Verder is er een groot aantal 
greppels aangetroffen dat met de ontginning en de daarop volgende verkave-
lingen te maken heeft. Hierin is materiaal aangetroffen met dateringen die 
uiteenlopen van de 17e tot de 20e eeuw en die dus met de hele periode van 
het gebruik van het terrein als akkergrond samenhangen.
Behalve de landweer en de greppelsystemen die in verband staan met de 
post-middeleeuwse beakkering van het gebied, zijn slechts twee waterkuilen, 
een palenrij en enkele karrensporen aangetroffen. In geen van deze sporen 
is daterend materiaal aangetroffen, maar een toewijzing aan de periode van 
akkergebruik vanaf de 17e eeuw lijkt het meest waarschijnlijk.
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6.2 Waardering en aanbevelingen

De waardering van de archeologische waarden vindt in het algemeen plaats 
op basis van door de KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke kwali-
teit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit.

Vanwege het ontbreken van bovengrondse of visueel grijpende relicten 
scoort de vindplaats Berghem-Piekenhoef geen punten op het terrein van 
beleving. De fysieke kwaliteit van de vindplaats scoort gemiddeld tot laag: 
door verploeging en vergraving door latere greppels heeft een aantasting 
van de grondsporen plaatsgevonden die echter niet zodanig is dat daar-
mee de relicten van de landweer verdwenen zijn. De zeldzaamheid en 

Figuur 6.1
Loop van landweren in de regio Oss-

Berghem-Heesch



Methodiek van het onderzoek    43

ensemblewaarde van landweren is relatief hoog, evenals de informatie-
waarde. Dit wordt vooral bepaald door de geringe mate van onderzoek dat 
in Nederland tot op heden heeft plaatsgevonden naar landweren. Juist in 
combinatie met de overige archeologische waarnemingen van landweren 
rond Oss en met historisch (geografisch) onderzoek van de regio biedt dit 
een rijke bron van gegevens om meer inzicht te krijgen in dit fenomeen. 
Op basis van deze criteria is de vindplaats behoudenswaardig, maar met een 
relatief lage score.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0 0

Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 11

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 3

Vanwege het feit dat een verder onderzoek van de grote rechte stukken 
van de landweer nauwelijks nieuwe informatie naar boven zal brengen, 
wordt verder onderzoek hiernaar niet zinvol geacht. De enige zone van het 
terrein waar een verder onderzoek wordt aanbevolen, is de strook langs de 
Zevenbergseweg. Hier zou immers aanvullende informatie over de opbouw 
en de loop van de landweer verkregen kunnen worden. Momenteel is binnen 
het huidige plangebied de strook direct ten oosten van de Zevenbergseweg 
grotendeels bebouwd of in gebruik. Bij eventuele toekomstige grondwerk-
zaamheden in deze zone moet echter rekening worden gehouden met 
archeologische waarden. Ook bij ontwikkelingen ten zuiden van Piekenhoef 
(tussen Piekenhoef en Zevenbergen) is onderzoek naar het verdere verloop 
van de landweer gewenst. Vraagstellingen hierbij zijn:

1. Komt er uit het zuiden (waarschijnlijk aan de oostzijde van de 
Zevenbergseweg) een landweer die ter hoogte van de Piekenhoef aansluit 
op het reeds onderzochte stuk van de landweer binnen het plangebied? Een 
dergelijke vondst zou het aannemelijk maken dat de opgegraven trajecten 
van Piekenhoef en Zevenbergen met elkaar in verbinding stonden.

2. Zijn ter hoogte van de landweer langs de Zevenbergseweg resten van een 
doorgang bewaard die gekoppeld kunnen worden aan de uit historische 
bronnen bekende slagboom?

3. Hieraan verbonden: kan ook feitelijk vastgesteld worden dat de 
Piekenhoef direct ten zuiden van de landweer is aangelegd (dat is nu 
immers slechts een waarschijnlijkheid)?

4. Loopt er nog een landweer door ten westen van de Zevenbergseweg, 
waar immers aanwijzingen voor bestaan op basis van anomalieën in de 
perceelsgrenzen op 19e eeuwse kaarten? Heeft deze dezelfde opbouw als 
de landweren van Zevenbergen en Piekenhoef die een rol speelden in de 
landsverdediging, of is deze bescheidener van opzet omdat ze alleen een 
rol speelde in de dorpsverdediging?

Er wordt daarom geadviseerd bij c.q. voorafgaand aan werkzaamheden in het 
zuidwestelijk deel van het plangebied (fase 3) enkele oost-west georiënteerde 
sleuven vanaf de Zevenbergseweg te laten graven om de aan- of afwezigheid 

Tabel 6.1
Waardering archeologische vindplaats 

Berghem-Piekenhoef
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van een verbindende landweer tussen Zevenbergen en Piekenhoef vast te 
stellen. Verder zou indien de verstoringen niet te groot zijn een noord-zuid 
georiënteerde sleuf tussen de Piekenhoef en de Zevenbergseweg gegraven 
dienen te worden wanneer daar diepgaande werkzaamheden uitgevoerd 
worden om de aanwezigheid van een ingangspartij vast te stellen (indien 
aanwezig zou daar vervolgens ook een groter vlak aangelegd moeten worden) 
en om de precieze ligging van de landweer ten opzichte van de Piekenhoef 
te bepalen. Tenslotte zouden er indien er werkzaamheden ten westen van 
de Zevenbergseweg plaatsvinden ook daar noord-zuid georiënteerde sleuven 
gegraven dienen te worden om de aan- of afwezigheid van een landweer en 
de opbouw daarvan vast te stellen.

6.3 Antwoorden op de vraagstellingen uit het Programma van 
Eisen

In deze paragraaf zullen de vraagstellingen geformuleerd in het Programma 
van Eisen op basis van de resultaten van het onderzoek beantwoord worden.

– Het vaststellen van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen binnen het onder-

zoeksgebied;

Er is slechts één vindplaats aangetroffen: de landweer met daaroverheen 
aangelegd greppelsysteem. Het kleine aantal overige sporen (2 waterkuilen, 
enkele karresporen, een palenrij en enkele losse paalsporen) kan steeds als 
een geïsoleerd verschijnsel gezien worden.

Figuur 6.2
Een zeer voorlopige modellering van de 

landweer. Voor een wal met doornen strui-

ken tussen de palenrijen zijn geen directe 

aanwijzigingen gevonden, deze wordt 

verondersteld.
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– Het bepalen van de aard, omvang en datering van de vindplaats(en);

De landweer is opgebouwd uit een centrale open ruimte waar een wal gele-
gen zal hebben, die omgeven is door rijen paal- of struikelgaten die weer 
omgeven zijn door greppels. Zij loopt in oost-west-richting over het hele 
onderzoeksgebied. De bouw van de landweer lijkt rond 1400 te moeten 
worde gedateerd, de fase van gebruik eindigt rond 1650 met de ontginning 
van het gebied en de daarbij behorende aanleg van een greppelsysteem dat 
tot in de 20e eeuw gebruikt is.

– Het bepalen van de conservering en gaafheid van de vindplaatsen (grond-

sporen, de verschillende categorieën vondstmateriaal, botanische- en zoölogische 

resten);

De conservering van de landweer is over grote delen van het terrein rede-
lijk te noemen. Ploegen en diepwoelen heeft wel voor een aantasting van 
de sporen gezorgd, maar meestal zijn ze toch nog voldoende diep bewaard 
voor het onderzoek. Wel is een groot deel van de sporen in het westen van 
het terrein door de aanleg van de post-middeleeuwse greppels vergraven. 
De conservering van anorganische materialen is goed, van organische 
 materialen slecht.

– Het komen tot een advies: is er voorafgaand aan de bebouwing van het plan-

gebied een opgraving van (een deel van) het terrein noodzakelijk? Komt (een 

deel van) het terrein in aanmerking voor bescherming? Kan volstaan worden 

met een adequate archeologische begeleiding van de graaf- en bouwwerkzaam-

heden? Of is verder archeologisch onderzoek noodzakelijk?52

Zie paragraaf 6.2.

– Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding van 

het onderzoeksgebied (geologie, bodemtypen en geomorfologie)?

De vindplaats ligt op de overgang van de dekzandvlakte naar het Maasdal. 
De ondergrond bestaat derhalve uit relatief vochtig dekzand (het grondwater 
zit vrij ondiep) waarin grote zones met ijzeroer kunnen worden aangetroffen.

– Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?

Het microreliëf is door het gebruik van het gebied als akkergrond volle-
dig verdwenen. De geologische en bodemkundige opbouw is te karakte-
riseren als een dekzandgebied waarin een podzolbodem is gevormd die 
echter grotendeels door het diepploegen al opgenomen is in de bouwvoor. 
Hetzelfde geldt voor een mogelijk aanwezig dun esdek.

– Bij aan- of afwezigheid van vindplaatsen. Wat zegt de landschappelijke ligging 

van de archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere landschaps-

gebruik?

De ligging op de grens tussen de akkers rond het dorp en de heidegronden 
is uiteraard gekozen om te zorgen voor een bescherming van het dorp en de 
omliggende akkers tegen roversbendes, maar ook tegen grazend vee.

52 Dit laatste advies zou mogelijk zijn wanneer een terrein volledig verstoord blijkt te zijn door 
latere af- of vergraving.
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– Bepaal het verloop van de landweer. Vergelijk de fysieke neerslag van sporen 

met het onderzoek van fase 1: zijn er verschillen? Is er sprake van ‘doorgangen’ 

in de landweer? Zijn er gelijktijdige sporen in de directe omgeving?

Tijdens de campagne van 2005 bleken grote delen van de landweer slecht 
bewaard te zijn. Dit kwam door het feit dat na 1647 greppels precies over de 
reeksen paal- of struikelgaten zijn uitgegraven. In het oostelijk deel van het 
onderzoeksgebied zijn alle percelen dwars over de landweer aangelegd en 
is de conservering van de landweer over haar gehele breedte derhalve beter. 
Verder is de verstoring van de sporen door landbouwactiviteiten over het hele 
plangebied gelijkaardig. Een doorgang kon alleen langs de Hoessenboslaan 
aangetoond worden. Er wordt wel verwacht dat zich bij de slagboom langs 
de Zevenbergseweg nog een doorgang moet hebben bevonden. Mogelijk 
kunnen de twee waterkuilen en karrensporen een vergelijkbare datering 
hebben als de landweer. Meer waarschijnlijk is echter dat ze stammen uit de 
periode van gebruik van het terrein als landbouwgebied.

– Is er sprake van ‘andere’ archeologische sporen, vondsten, vindplaatsen? Zijn 

er aanwijzingen voor de ontginning van het gebied?

Het greppelsysteem dat deels over de landweer is aangelegd kan in verband 
gebracht worden met de ontginning van het gebied. Het kleine aantal 
overige sporen (twee waterkuilen, enkele karresporen, een palenrij en enkele 
losse paalsporen) kan steeds als een geïsoleerd verschijnsel gezien worden, 
maar moet mogelijk ook aan het akkergebruik gekoppeld worden.

– Welke en hoeveel vindplaatsen en off-site-patronen zijn in het onderzoeksgebied 

te herkennen? Zijn er markante ‘lege’gebieden?

Er is dus één echte vindplaats: de landweer met de greppels eromheen. 
Daarnaast kunnen de waterkuilen, karresporen en losse paalgaten als off-
site-patronen gekarakteriseerd worden. Feitelijk zijn alle gebieden buiten de 
landweer markant leeg (op de akkerperceleringen na).

– Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van 

vindplaatsen en eventuele off-site-patronen en wat is hun onderlinge samen-

hang?

De landweer is een 15,5 tot17,5 m brede strook die oost-west over de hele 
lengte van het plangebied loopt. Aangezien er geen andere vindplaatsen zijn 
is er geen duidelijke onderlinge samenhang (tenzij met het greppelsysteem 
dat over de landweer is aangelegd).

– Wat is per archeologische vindplaats (inclusief landweer) / off-site-locatie in het 

onderzoeksgebied:

De ligging (inclusief diepteligging): centraal in het gebied direct onder de 
bouwvoor.
De geologische en/of bodemkundige eenheid: op dekzand met in de bouw-
voor opgenomen bodemvorming en esdek.
De vondst- en spoordichtheid: de spoordichtheid is vanwege de paal- of strui-
kelgaten zeer hoog, de vondstdichtheid door het ontbreken van huishoude-
lijk of ander afval bijzonder laag.
De stratigrafie voor zover aanwezig: de post-middeleeuwse greppels zijn 
door de sporen van de landweer heengegraven.
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De ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie: de landweer 
dateert op basis van de geschreven bronnen waarschijnlijk tussen 1400 en 
1650. Het perceleringssysteem is rond 1650 hieroverheen aangelegd.

– Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgonderzoek 

toe te passen strategieën, methoden en technieken?

Er wordt geen vervolgonderzoek aangeraden (zie paragraaf 6.2).

– Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te nemen 

behoudsmaatregelen?

Behoud wordt verder niet aangeraden. Een visualisering van een deel van de 
landweer zou wellicht wel een toegevoegde waarde kunnen hebben in het 
wijkbeeld.
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