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1 Inleiding

Voorafgaand aan de uitbreiding van de begraafplaats Hoogen Heuvel in 
Oss heeft Archol BV in opdracht van de gemeente Oss een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd (figuur 1). Het onderzoek 
moet inzicht geven in de aanwezigheid van eventuele archeologische 
waarden in het gebied. Uitgangspunt van dit IVO is de archeologische 
waarden van het terrein te verkennen en te waarderen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de aanwijzingen voor een landweer aan 
de noordzijde van het plangebied. Op basis van de aanwezigheid van fysieke 
restanten van de landweer is de voorkeur aan een kleinschalig proefsleuven-
onderzoek gegeven in combinatie met driedimensionale inmeting van deze 
landschappelijke structuur. Het alternatief, een booronderzoek, geeft niet 
het gewenste resultaat. Een bestudering van een profiel van het aanwezige 
wallichaam van de landweer is noodzakelijk om uitspraken te doen over 
opbouw, ouderdom en fasering. De te verwachten aanwezigheid van 
parallelle greppels en rijen paalsporen zijn alleen bij een proefsleuvenonder-
zoek vast te stellen, evenals het verloop van de landweer op die locaties waar 
het wallichaam is verdwenen. Het proefsleuvenonderzoek combineert op 
deze wijze een verkenning en waardering van de archeologische waarden. 
De verzamelde informatie moet het mogelijk maken om de landweer 
(deels) te reconstrueren en op te nemen in de bestemmingsplannen van het 
plangebied.
Het besluit tot een onderzoek is mede ingegeven door het feit dat de 
afgelopen jaren in de directe omgeving vergelijkbare (delen van) landweren 
zijn opgegraven: Oss-Zevenbergen en Berghem-Piekenhoef. Dit biedt de 
gelegenheid op grote schaal een landwerensysteem in kaart te brengen. 

Figuur 1
Ligging plangebied.
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Een archeologisch onderzoek op deze schaal van landweren heeft niet eerder 
plaatsgevonden en zal de kennis over landweren sterk vergroten.

Uitvoering:
Veldwerk:   Week 20, 2006
Uitwerking:  Week 21, 2006

Opdrachtgever:   Gemeente Oss
Bevoegd gezag:   Provincie Noord-Brabant
Meldingsnummer onderzoek: 17278
Kaartblad:   45E

Locatie: Gemeente:  Oss
Plaats:   Oss
Toponiem:   Hoogen Heuvel, algemene begraafplaats 

     (Hoogheuvelstraat)

Coördinaatgegevens:  165932/418662   165727/418612  
     165753/418543  165938/418590 

Zonder de medewerking en inzet van de Archeologische Werkgroep 
Oss (AWO), met name Gerard van Alphen en Hans Pennings, zou dit 
onderzoek niet mogelijk zijn geweest. Wij hebben dankbaar gebruik kunnen 
maken van alle informatie over landweren die de werkgroep in de afgelopen 
jaren heeft verzameld. Een belangrijke bron was het uitgebreide archiefon-
derzoek van drs. H. Pennings.

Het rapport is verder als volgt opgebouwd: het vooronderzoek van hoofdstuk 
2 geeft eerst een kort overzicht van reeds bekende gegevens over het 
landweersysteem van Oss. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de methodiek 
en de vraagstellingen van het proefsleuvenonderzoek op de Hoogen Heuvel. 
Het onderzoek heeft duidelijke landweerresten opgeleverd op deze locatie. 
De resultaten van dit veldwerk zijn vastgelegd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 
5 volgt tenslotte de waardering en conclusie van het gehele onderzoek met 
aanbevelingen voor het vervolgtraject.

2 Vooronderzoek

2.1 Landschap

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de bebouwde kom van Oss. De 
ondergrond bestaat uit (dek)zandafzettingen aan de oppervlakte, mogelijk 
een dekzandvlakte met een lokale stuifzandduin. Door de stedelijke ligging 
van het plangebied zijn er geen gegevens beschikbaar van de geomorfolo-
gische kaart. Op het dekzand lijkt een dunne enkeerdlaag te zijn gevormd 
door ophoging. Momenteel bestaat de begroeiing uit bomen en struiken. 

De landweer op de Hoogen Heuvel in Oss loopt in een U-vorm langs 
de noordgrens van het plangebied: hij komt aan in een bocht vanuit het 
noordoosten, loopt naar het zuiden en buigt weer terug naar het noorden. 

Tabel 1 
Administratieve gegevens.
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De totale lengte is ongeveer 180 m, waarbij de afstand tussen de ‘uiteinden’ 
circa 140 m is, en de ‘noord-zuid breedtespreiding’ circa 45 m. Het betreft 
het enige nog zichtbare segment van het landweersysteem dat om Oss 
en Berghem heen lag. Na een visuele inspectie van het hele terrein lijkt 
het oostelijke deel beter bewaard dan het westelijke- en het midden (zuid) 
deel. Alleen aan de oostzijde tot aan de bocht naar de zuidzijde is nog een 
wallichaam zichtbaar.

2.2 Historie

Landweren

De ligging van de landweer eeuw binnen het plangebied is gebaseerd op 
historisch kaartmateriaal en historische bronnen.1 Volgens ‘Informatieblad 
archeologisch landschapsbeheer: Landweren of landgraven’ van de 
archeologische monumentenwacht Noord-Brabant, voldoen landweren over 
het algemeen aan de volgende omschrijving:

“Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken, die werden 
aangelegd in de veertiende en vijftiende eeuw. Ze bestaan uit een enkele 
of dubbele aarden wal, met aan weerszijden droge grachten of greppels. 
Oorspronkelijk omgaf een landweer een aanzienlijk gebied waarbinnen de 
bevolking zich met have en goed kon terugtrekken in tijden van gevaar en 
onrust.
De wallen van landweren waren beplant met dicht struikgewas, vooral 
met stekelige soorten zoals meidoorn, sleedoorn, hondsroos en egelantier. 
Hierdoor werd een vrijwel onneembare hindernis verkregen. Sommige 
landweren werden nog begeleid door rijen van kleine kuilen, die dienden als 
struikelgaten tegen vijandelijke ruiters. 
Het aantal doorgangen in de landweer was beperkt. Ze werden 
waarschijnlijk afgesloten met slagbomen en zo nodig bewaakt. Ook in 
vredestijd vervulden landweren een nuttige functie. Ze dienden om 
territoria af te bakenen en om vee te keren. Zo werd het vee binnen en het 
wild buiten gehouden.
In het verleden zijn grote delen van landweren geëgaliseerd en ten offer 
gevallen aan landbouw en bebouwing. De nog bestaande (delen van) 
landweren bevinden zich hoofdzakelijk in bossen en een enkele keer op 
open terrein. Ze komen voor in de provincies Noord-Brabant, Limburg, 
Gelderland en Overijssel.”

Het landweersysteem van Oss en omgeving

De geschiedenis van het landweersysteem van Oss is nauw verbonden aan 
die van Berghem. Het was in eerste instantie bedoeld om het graafschap te 
beschermen tegen de invallen van de Gelderen.

In 1286 kregen de bewoners van Oss, Bergeind en Duureind (beide later het 
dorp ‘Berghem’ vormend) van de hertog van Brabant rechten op de gemene 
gronden rond die plaatsen die vanaf dat moment gezamenlijk bezit waren.2

1  Met dank aan G. van Alphen en H. Pennings, Archeologische Werkgroep Oss (AWN).
2  Van Asseldonk 2002, 173 en 201.
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De uitgifte door de hertog van Brabant van de gemene gronden bij 
Berghem en Oss was de eerste in een hele reeks uitgiften tussen 1286 
en 1350. Ze kwamen voort uit de geldnood van de hertog als gevolg van 
de hoogoplopende kosten van gevoerde oorlogen, waarvan de Limburgse 
Successieoorlog op dat moment de belangrijkste was.3

Oss was de hoofdplaats van het Kwartier van het Maasland. Dat maakte 
weer deel uit van de Meierij van Den Bosch als onderdeel van het 
hertogdom Brabant. Oss en Berghem, in de noordoosthoek van Brabant, 
waren omgeven door kleinere, min of meer onafhankelijke staatjes zoals 
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 ministaatjes 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, Oss en omgeving dan ook 
geregeld geplunderd en platgebrand. Daarbij speelde de versterkte kerktoren 
een belangrijke rol; niet alleen als vluchtplaats, maar ook als basis in de 
verdediging van het dorp.4 De gronden rondom het dorp werden beschermd 
door landweren.

De landweer van Hoogen Heuvel

De landweer van Oss is vermoedelijk in de tweede helft van de veertiende 
eeuw aangelegd in de voornoemde woelige periode. Onderzoek van de heer 
Pennings (AWO) naar archiefvermeldingen in de schoutsrekeningen van de 
rijksarchieven te Brussel heeft uitgewezen dat de landweer van ‘Os’ in ieder 
geval al in de periode 1390-1391 is vermeld:

IN OS

“item van JAN VAN KUIJC METTEN GOEBELS swagher om dat hi siin 

lantweer niet gemaect en hadde dat hi op enen banduin gheloeft hadde daer af i 

holl. gulden

item van JAN HEYMIEN VILTS SOEN des ghelijcs van der lantweren vors. xii 

lichte placken”5

In 1760 wordt het besluit genomen door de gemeente voor de publieke 
verkoop van de percelen waarop de landweer zich bevindt:

1760

 “verders en laestelijk is geresolveert op den gemeentens landweer in verscheydene 

loten bij publicque condotie in een eeuwigdurend erfpagt sal werden uitgegeven”6

Vermoedelijk is de landweer voorafgaand aan de verkoop al geruime tijd 
niet meer in gebruik geweest als verdedigingswerk. De verkochte stukken 
3  Van Asseldonk 2002, 163-164.
4  Van den Heuvel et al.  2001.
5  Schoutsrekeningen Algemeen Rijks Archief Brussel, SR. 014, inv. nr. 2790, 014.1.4.3; met dank 

aan H. Pennings.
6 Oud Administratief Archief Oss 33 (schepenresoluties), fol. 3: vergadering van de vijf leden 

ofwel het Corpus van Oss; met dank aan H. Pennings.
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landweer zijn nog goed te herkennen als lange, smalle, genummerde 
percelen op de kadastrale gemeentekaart uit 1832. Ze zijn te onderscheiden 
van wegen, omdat deze laatste niet voorzien zijn van perceelnumme-
ring. De oorsprong van de percelen blijkt ook uit de naamgeving van de 
aangrenzende straatnamen, zoals de ‘landweerstraat’. 
De toponiem ‘Hoogen Heuvel’ van het onderzoeksterrein is ook terug 
te vinden op de historische kadastrale kaart (zie figuur 3). De kaart toont 
direct ten zuiden van de voormalige landweer een hoeve met bijbehorende 
landerijen. Vermeldingen van de hoeve ‘op Heuvelen’ gaan in ieder geval 
terug tot 1652.7 Ook in 1551 wordt al verwezen naar een stuk land met 
heuvelen in de parochie van Oss:

“….achter tvelt op Hoevelen’ tussen (zijden) Agnees weduwe Peter Sijders 

(Snijders), Matheus Claessen cum suis, (einden) die gemeijne Heije, en die hoeve 

van Agnees voorschreven... “

De naam ‘Hoogen Heuvel’ verwijst mogelijk naar lokale stuifzandopdui-
kingen op het terrein. Indien dit het geval is, lijkt het aannemelijk dat de 
bouwers van de landweer zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van dit 
natuurlijke reliëf bij het opwerpen van de wal van de landweer. Mogelijk 
verklaart dit het opvallende lokaal golvende traject van de doorgaans rechte 
landweer.
Tot de jaren ’50 van de vorige eeuw was de landweer op grote delen van het 
originele traject nog zichtbaar. Pas met de aanleg van de grote woonwijken 
en industriegebied rondom Oss, heeft het verval serieuze vormen 
aangenomen. Bescherming van het relict landweer van Hoogen Heuvel is 
dan ook van groot belang.

2.3 Archeologie

Op de IKAW8 heeft het plangebied een hoge archeologische waarde. 
Archiswaarnemingen9 in de omgeving zijn er niet (figuur 2). 

Belangrijkste verwachte archeologische waarden zijn de sporen van 
voornoemde landweer. Archeologisch onderzoek van landweren heeft nog 
nauwelijks plaatsgevonden in Nederland. Toch zijn er al verschillende typen 
opgegraven landweren te onderscheiden:
- Palissaderingen en omgreppelingen van bijvoorbeeld kampen of enken 

zoals aangetroffen te Raalte en Heeten.10 Deze categorie zit erg dicht op 
vrij algemeen voorkomende perceleringspatronen en daarom is het de 
vraag in hoeverre we deze sporen als landweren moeten interpreteren.

- Een greppel waarlangs rijen palen zijn ingegraven. Hiervan zijn 
voorbeelden bekend uit Gennep die ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog 
gedateerd wordt,11 uit Oss-Horzak12 en Oss-De Geer.13 In het laatste 
geval is hier nog een heel systeem van kleine omgreppelingen haaks op 
aangelegd.

7 Rijksarchief Oss 69, fol. 128; met dank aan H. Pennings.
8 IKAW: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden.
9 Archis: Archeologisch Informatie Systeem.
10 Aangehaald bij Vermeulen 2002, 21-23.
11 Heidinga en Offenberg 1992, 125-127.
12 Jansen en Fokkens 2002, 334-336.
13 Jansen en Van Hoof 2003, 65-66.
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- Een dubbele wal waartussen een greppel of pad gelegen was 
(bijvoorbeeld de Landgraaf14 en de wallen van Stein15).

- Een door twee greppels omgeven wal met een palissade erop 
(Deventer16), of met sporen van een palissade in één van de greppels 
(Knegsel en Riethoven17).

- Een door twee greppels omgeven wal met in rijen gegraven palen 
eromheen (Kesseleik,18 Oss-Piekenhoef en Oss-Zevenbergen;19 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 geven).20

 Archeologisch onderzoek van landweren in het oosten van Brabant heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd. Door de vele puzzelstukjes die onderzocht 
zijn, wordt de totale schaal van het landweersysteem duidelijk. Het moet een 
indrukwekkend bouwwerk zijn geweest dat over grote afstanden zichtbaar 
was.

2.4 De loop van het landweersysteem in Oss en omgeving

Het landweersysteem aan de zuidoostkant van Oss en rondom het 
oostelijker gelegen Berghem kan na recente onderzoeken voor een groot 
deel gereconstrueerd worden. In de directe omgeving is de landweer van de 
Piekenhoef opgegraven.21 De loop van de landweren, zoals weergegeven in 

14 Schrijnemakers 2004.
15 Beckers en Beckers 1940.
16 Vermeulen 2002.
17 Theuws 1976.
18 Modderman 1981.
19 Fokkens, Van Wijk en Jansen in voorb.
20 Luys 1983.
21 Van Hoof en Jansen 2006.

Figuur 2 
Plangebied (blauw)
op de IKAW.
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

figuur 3, is op een aantal bronnen gebaseerd: 
- archeologisch onderzoek (Archol BV)
- archiefonderzoek (drs. H. Pennings)
- kaartmateriaal: minuutplannen uit 1832 (www.dewoonomgeving.nl)

Op de minuutplannen van 1832 zijn, zoals gezegd grote delen van de 
landweer nog te herleiden van lange, smalle percelen met perceelnummers. 
Wat opvalt, is dat de percelen die aan de oostkant tegen de landweer van Oss 
aanliggen, dwars erop zijn geplaatst. Het betreft hier vermoedelijk latere 
ontginningen.
De opgegraven delen in figuur 2 betreffen onderzoek van de Piekenhoef bij 
Berghem en het onderhavige onderzoek. De landweer van Oss loopt naar 
het zuiden vanaf de Berghemse weg (voormalig ‘Koppelsteeg’ of de weg van 
Oss naar Berghem), over de Landweerstraat-Noord en gedeeltelijk over de 
Landweerstraat-Zuid tot aan de Gasstraat Oost. Daar loopt hij een stukje 
richting het westen tot aan de Kantsingel. De landweer loopt verder over de 
Kantsingel tot aan de Hoogenheuvelstraat, alwaar hij wederom afbuigt naar 
het westen en doorloopt tot aan de Nieuwe Hescheweg (voormalig ‘weg van 
Oss naar Heesch’).
Hoe de landweer verder loopt richting het zuiden, westen of noorden is nog 
onduidelijk. Er zijn aanwijzingen dat de landweren van Oss en Berghem 
hebben aangesloten op die van Heesch in het zuiden en die van Oss-
Zevenbergen in het zuidoosten. In noordelijke richting heeft het systeem 
mogelijk doorgelopen tot aan de wetering.
De locale U-vorm van de landweer ter hoogte van Hoogenheuvel kan 
mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van een ingangspartij. 

Figuur 3 
Landweersysteem voor zover 
bekend in Oss en omgeving, 
geprojecteerd op de minuutplan-
nen van 1832. Archeologisch 
opgegraven delen in donker-
blauw, delen uit kaartmateriaal 
en archief zijn groen, aannamen 
in licht blauw, de stadsgracht 
van Oss in rood.

0 500m

N
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Een voorbeeld hiervan is bekend van de landweeropgraving in Berghem-
Piekenhoef. De doorgang die in Piekenhoef deels is aangesneden,
kenmerkte zich door een half cirkelvormige uitbouw van (8 tot 9) rijen
paalsporen (figuur 4).22 De doorganghypothese was voor Hoogen Heuvel
niet te toetsten tijdens het veldwerk. De mogelijkheden voor uitbreiding
van de proefsleuven waren immers beperkt door de vele bomen in het
plangebied.
Een andere mogelijke verklaring voor de U-vorm van de landweer is 
tenslotte dat de landweer om een reeds ontgonnen U-vormig stuk grond
heen is aangelegd.

3 Het veldwerkonderzoek: methodiek en vraagstellingen

3.1 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:

22 Van Hoof en Jansen 2006.

Figuur 4 
Halfcirkelvormige uitbouw ter versterking van
de doorgang in de Berghemse landweer. Deels
aangesneden tijdens het IVO van Berghem-
Piekenhoef (Van Hoof en Jansen 2006).
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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.

Het onderzoek heeft een verkennend en waarderend karakter. Het 
plangebied heeft een totale omvang van 9000 m2 (0,9 ha; figuur 5). In 
totaal is 340 m2 onderzocht. Uitbreidingen waren vanwege de lokale flora 
(bomen en grote struiken) maar zeer beperkt mogelijk: zo blijkt onder 
andere het walrelict van de landweer hergebruikt te zijn als houtwal voor 
eiken. De beperking van het proefsleuvenoppervlak komt tevens voort 
uit de wens van de gemeente om bij de toekomstige inrichting van het 
plangebied niet alleen de landweerresten, maar eventueel ook (een selectie 
van) bestaande bomen als belangrijke landschapselementen op te nemen in 
het bestemmingsplan. Om de schade aan landweer en bomen te beperken, 
is voorafgaand aan de graafwerkzaamheden het nog bestaande reliëf (op 
maaiveldniveau), voor zover mogelijk tussen de begroeiing, met een infra-
roodtheodoliet ingemeten in 3d-coordinaten. Het inmeetwerk heeft goed 
inzicht gegeven in de baan van de landweer. 
Het daaropvolgende graafonderzoek is uitgevoerd door middel van zes 
korte proefsleuven, dwars op de oriëntatie van de landweer (figuur 5). De 
sleuven hebben een maximale breedte van 3,5 m en zijn verspreid over het 
onderzoeksgebied aangelegd, zodat een uitspraak gedaan kan worden over 
de archeologische waarden van het gehele plangebied. Aan de uiteinden 
van het (zichtbare) wallichaam zijn twee sleuven aangelegd, haaks op de 
lengterichting. Op de locaties van de sleuven zijn de bomen en/of struiken 
vooraf verwijderd. Het middendeel van het plangebied is niet onderzocht, 
omdat daarvoor te veel bomen gekapt zouden moeten worden. 
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Figuur 5 
Plangebied (rode lijn) met proefsleuven. 
Nummering op volgorde van aanleg.



14 OSS HOOGEN HEUVEL

De proefsleuven zijn machinaal gemiddeld 50 cm verdiept tot enkele 
centimeters onder de bouwvoor of, indien aanwezig, het daaronder liggende 
(10 cm dikke) esdek. Bouwvoor en esdek zijn hierbij onderzocht met een 
metaaldetector onderzocht. Vondsten bij de aanleg van het vlak zijn per 
onderscheiden laag en in vakken van 5 m x 3 m (ofwel de breedte van elke 
sleuf) verzameld.
In elke sleuf is het sporenvlak vervolgens voor de goede leesbaarheid 
bijgeschaafd met de schep. Elk vlak is tenslotte gedocumenteerd door het 
fotograferen en tekenen van de sporen. 

Tijdens het onderzoek zijn enkele representatieve profielen 
gedocumenteerd. Deze zijn aangelegd tot (tenminste) op het opgravingsvlak, 
om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de opbouw van de landweer. 
In proefsleuven 2 en 3 zijn de profielen over de landweer gedocumenteerd 
(getekend en gefotografeerd), in de andere sleuven zijn kolommen van 
1 m breed gedocumenteerd. Een zeer beperkte selectie van grondsporen 
is gecoupeerd met behulp van een schop om datering en kwaliteit 
(conservering) vast te stellen. 
De proefsleuven zijn na afloop van het veldwerk ingemeten in RD-
coördinaten en NAP-hoogten.23

3.2 Vraagstellingen

De onderzoeksvragen zijn afgestemd op het verkennende en waarderende 
karakter van het onderzoek. Primaire doelstelling is het in kaart brengen 
van de archeologische waarden in het gebied (waaronder in de eerste 
plaats natuurlijk de landweer) of het vaststellen dat archeologische 
waarden afwezig zijn. Eventuele vindplaatsen moeten in een landschap-
pelijke en archeologische context worden geplaatst waarbij onderstaande 
vraagstellingen beantwoord moeten worden. Daarnaast moet een 
waardering worden toegekend aan de aangetroffen vindplaats(en).
Indien geen archeologische waarden worden vastgesteld moet verklaard 
worden waarom deze ontbreken.

Algemene onderzoeksvragen

Landschap en bodem

Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de fysisch-
geografische, paleo-geografische en cultuurlandschappelijke aspecten van 
de onderzoeksgebieden en de landschappelijke context van de (eventuele) 
vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke 

geleding van het onderzoeksgebied?
2. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw 

van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?
3. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van eventuele vindplaatsen 

(geologie, bodemtypen en geomorfologie)? 
4. Bij aan- of afwezigheid van vindplaatsen. Wat zegt de landschappelijke 

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

23 De coördinaten van de vaste punten zijn ingemeten door Ingenieursbureau Passe-partoutDe coördinaten van de vaste punten zijn ingemeten door Ingenieursbureau Passe-partout 
(Gouda).
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Gaafheid en conservering

Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de 
conclusies betreffende gaafheid en conservering van de archeologische 
locaties en fenomenen. De vraagstellingen zijn:

1. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de specifieke 
vindplaatsen?

2. In welke mate beperken de omstandigheden van gaafheid en 
conservering de antwoorden op de vragen over landschap, bodem, 
perioden en vindplaatsen?

Perioden en vindplaatsen

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en 
andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen en off-site patronen. 
Kernvraag is de bewoningsgeschiedenis en het landschapsgebruik in het 
onderzoeksgebied, gezien in synchroon en diachroon perspectief? Van deze 
vraag zijn voor dit onderzoek de volgende vragen afgeleid:
1. Is er sprake van de aanwezigheid van (een) archeologische 

vindplaats(en)?
2. Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van vindplaatsen en eventuele off-site patronen en wat is hun onderlinge 
samenhang? Zijn er markante ‘lege’ gebieden?

3. Wat is per archeologische site/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
- de stratigrafie voor zover aanwezig
- de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie

Specifieke onderzoeksvragen

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere (archeologische) kenmerken van de landweer en de historische 
context:
1. Wat is het ruimtelijke verloop van de landweer?
2. Zijn er openingen aanwezig? Zo ja, hoe kenmerken deze zich?
3. Hoe is de landweer opgebouwd?
4. Hoe verhouden de zichtbare landweerelementen zich met eventuele 

archeologische sporen van de landweer?
5. Hoe kunnen we de aanleg, gebruik en onderhoud van de landweren 

passen in de (historische) geschiedenis van Oss en Berghem? Wordt de 
landweer genoemd in historische bronnen?

6. Wat kan de opgraving van de landweer bij Oss bijdragen aan de kennis 
van de geschiedenis van Oss?

7. Kunnen we de landweer bij Hoogen Heuvel koppelen aan de bekende 
landweren bij Zevenbergen en Piekenhoef? Dateren ze uit dezelfde 
periode? Maakten ze onderdeel uit van een zelfde verdedigingssysteem?

8. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te 
nemen behoudsmaatregelen?
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Onderzoeksvragen binnen de regio

1. Wat kan het onderzoek bijdragen aan de (archeologische) beeldvorming 
van het fenomeen van landweren in de Maaslandregio? Belangrijk 
hierbij is de incorporatie van de gegevens in eerder onderzoek in de 
regio waarbij landweren zijn gevonden.

2. Wat kan het onderzoek bijdragen aan de (archeologische) beeldvorming 
van het fenomeen van landweren in het algemeen? Dergelijke structuren 
kunnen we uit grote delen van Brabant, Limburg en Oost-Nederland, 
archeologisch onderzoek van landweren heeft echter nog maar weinig 
plaatsgevonden. Wat kan het opgraven van dergelijke fenomenen 
bijdragen aan de kennis daarvan?

3. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te 
nemen behoudsmaatregelen?

Het uiteindelijke doel is te komen tot een advies: is er voorafgaand aan 
de werkzaamheden in 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 niet noodzakelijk?

4 Resultaten

Bodemopbouw

De bodem van het onderzochte gebied kenmerkt zich door fijn zand, 
mogelijk stuifzandafzettingen op dekzand. De oorspronkelijke podzolbodem 
is niet bewaard gebleven, behalve in het walrelict van de landweer. Een deel 
van het terrein is in de loop van de vorige eeuw opgehoogd met puin en 
afval (van omwonenden), de greppels van de landweer zijn hier eveneens 
mee volgestort.

De opbouw van de bodem is als volgt gedefinieerd:
5000: bouwvoor, donkerbruin matig fijn zand met afval en puin erin 

  vermengd; (deels) ophoging.
5010: dunne enkeerdlaag, bruin matig fijn zand. Alleen aan de noordzijde 

  van sleuf 1 en 2 waargenomen.
5020: C-horizont, geel dekzand.

De dunne enkeerdlaag zou een restant kunnen zijn van vroege 
ontginningen. Deze ontginningsgronden lagen aan de ‘binnenzijde’ van 
de landweer en werden op die manier beschermd tegen grazend vee.  
Uitgaande van de verkoop van de landweerpercelen moet de enkeerdlaag 
vóór 1760 gevormd zijn. De gronden aan de buitenkant van de landweer 
zijn pas later ontgonnen. Spitsporen die zijn waargenomen in sleuf 6, lijken 
hier althans op te wijzen. De spitsporen zijn hier namelijk dwars door de 
oudere landweersporen gegraven. 

Het lengteprofiel van proefsleuf 3 is het meest informatief. Op deze locatie 
is het wallichaam van de landweer het best bewaard gebleven (figuur 6). De 
landweergreppels aan weerszijden van de wal zijn vermoedelijk in de vorige 
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eeuw volgestort met puin en afval. De greppel aan de oostkant lijkt zelfs 
nog extra verdiept te zijn voor dit doel. Het lijkt aannemelijk dat de wal is 
opgebracht uit materiaal dat afkomstig is uit deze greppels aan weerszijden. 
Het donkergrijze pakket van de wal lijkt te bestaan uit de oude toplaag van 
de bodem met daarop een laag opgebracht materiaal, waarschijnlijk het 
oorspronkelijke oppervlak ter hoogte van de greppels. Het oude oppervlak is 
niet te onderscheiden, maar heeft vermoedelijk onderin de donkergrijze laag 
gelegen.

Uitleg profiel proefsleuf 3:
1. C-horizont (matrix), geel matig fijn zand.
2. B-horizont, bruin matig fijn zand met inspoelingsbandjes. Mogelijk 

betreft het hier een omgezette bodem, aangezien er geen zichtbare uit-
spoelingslaag is aangetroffen. De E-horizont (uitspoelingslaag) is dan in 
de B-horizont opgenomen.

3. A-horizont en opgebracht materiaal, donkergrijs humeus matig fijn 
zand.

4. Geel zand, afkomstig uit de C-horizont ter hoogte van de greppels. Deze 
laag is vermoedelijk in de laatste eeuwen afgetopt en zal oorspronkelijk 
veel dikker zijn geweest.

5. Aanzet tot de greppels, recentelijk nog verdiept. Dit laatste blijkt 
uit de doorsnijding van de greppels door het wallichaam en uit het 
ontbreken van aanwijzingen voor bodemvorming onder de greppels. De 
oorspronkelijke bodem onderin de greppel, die veel beter ontwikkeld 
moet zijn geweest door jarenlange inspoeling, is duidelijk vergraven.

6. Karrensporen van de weg die aan de stadskant van de landweer liep.
7. Bouwvoor of bosvoor.
8. Recente opvulling van de greppel met puin en huisafval.

Reliëf

Het reliëf van de landweer is ingemeten met infraroodtheodoliet (figuur 7). 
Een uitzondering geldt voor het middendeel van het plangebied. De dichte 
bomen- en plantengroei maakten inmeten hier onmogelijk. 
De landweer is op het westelijke deel niet zo geprononceerd aanwezig. Op 
twee plaatsen zijn hier bomen gekapt ten behoeve van de twee geplande 
proefsleuven. Daartussenin was de begroeiing eveneens te dicht om 
betrouwbare metingen te nemen. 

8,50m
+NAP

1

2
3

4

56
7

8
5

7

0 2m

W
O

Figuur 6 
Profiel met wallichaam en 
greppels aan weerszijden 
in proefsleuf 3. 
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De wal van de landweer steekt nauwelijks uit in het landschap, maar 
de landweer is toch goed te herkennen aan de greppeldepressies aan 
weerszijden.
Op het oostelijke deel van het plangebied zijn meer bomen gekapt, wat 
het inmeten vergemakkelijkte. Het wallichaam van de landweer is op deze 
locatie beter bewaard gebleven. De combinatie van deze twee factoren, 
maakt de landweer duidelijk zichtbaar op de reliëfkaart van figuur 7. 

Figuur 7 
Reliëfkaart van maaiveldhoogten.
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Aan de zuidzijde van zowel het oostelijke als het westelijke deel lijkt het 
maaiveld iets omhoog te lopen. Dit zou verband kunnen houden met een 
locale stuifzandafzetting in de ondergrond, maar het was niet mogelijk 
dit verder te onderzoeken door de aanwezigheid van bomen en de 
begraafplaats. Het is evenwel mogelijk dat de verhoging te maken heeft met 
een recente ophoging (20e eeuw) van het terrein met afval en puin.

Proefsleuf 1

De totale lengte van sleuf 1 is 36 m. De sleuf bestaat uit een noordelijk 
(26 x 3 m) en zuidelijk (10 x 3,5 m) deel, beide gescheiden door enkele 
boomstronken. De oriëntatie is noord-zuid, dwars op de baan van de 
landweer. De aanleg van het noordelijk deel is aan de noordkant, op een 
open plek in het bos, aangevangen. De open plek aan de noordzijde bleek 
in de proefsleuf samen te vallen met een lege zone (figuur 8). Wel is een 
dunne enkeerdlaag geconstateerd in het profiel, die niet aanwezig was in de 
zuidelijke helft van de sleuf. Tegen de eiken wal aan, 11 m naar het zuiden, 
is een aantal karrensporen blootgelegd, parallel aan de landweer (bijlage 
1). Vermoedelijk betreft het hier, een weg of pad aan de binnenkant van de 
landweer, zoals eveneens bekend is van de landweer van Oss-Zevenbergen. 
Direct ten zuiden van de karrensporen waren helaas geen greppel- of 
paalsporen zichtbaar, maar wel een grote recente verstoring, volgestort 
met puin, die nu deel uitmaakt van de houtwal. Op deze locatie heeft 
vermoedelijk het wallichaam van de landweer gelegen. Daar is niets meer 
van over. 
Van een landweerstructuur was in het noordelijke deel van sleuf 1 geen 
sprake, afgezien van de aanzet van een greppel in het uiterste zuiden. Om 
een aantal grote boomstronken te sparen, hebben we de proefsleuf na 26 
m laten verspringen. De breedte van het zuidelijke vervolg van de sleuf 
varieert van maximaal 3,5 tot 1,8 m (1 bak breed). Het was niet mogelijk 
(door boomstronken) om de sleuf over de gehele lengte 3 m breed aan te 
leggen. Het zuidelijk deel van proefsleuf vertoonde in het noorden een 
greppelspoor, vermoedelijk het vervolg van de voornoemde greppel uit 
het noordelijk deel van de sleuf. Couperen van de greppel werd in beide 
sleufdelen verhinderd door de daar aanwezige boomstronken.
In het zuiden van proefsleuf 1 is een cluster paalsporen aangetroffen. 
Ze leken bij de aanleg van het vlak gedeeltelijk onder de greppelvulling 
uit te komen. Er is geen duidelijk patroon zichtbaar in de sporen, maar 
vermoedelijk maken ze wel deel uit van de landweer. Aan het uiterste 
uiteinde van de sleuf, na circa 15 m in het zuidelijke deel, zijn nog drie 
paalsporen zichtbaar, op een paar meter afstand van de voornoemde palen-
concentratie. Het zou kunnen dat landweer van Hoogen Heuvel op die van 
Heesch-De Hoef lijkt en drie rijen palen heeft met een tussenruimte van 
een paar meter. Tien van de 14 paalsporen in proefsleuf 1 zijn gecoupeerd, 
getekend en gefotografeerd om inzicht te krijgen in de diepte, vorm en 
conservering van de palenstructuur van de landweer. De gemiddelde diepte 
bedraagt 17 cm. 
Ten zuiden van proefsleuf 1 lag veel afval en puin aan het oppervlak van het 
terrein. Vermoedelijk is hier recentelijk afval gebruikt om het terrein op te 
hogen.
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Proefsleuf 1 heeft de volgende vondsten opgeleverd: baksteen uit de 
bouwvoor, aardewerk uit de late middeleeuwen B24 afkomstig uit de 
bouwvoor en de enkeerdlaag, een musketkogel uit de karrensporen en een 
koperen duit (niet nader te determineren) uit de enkeerdlaag (bijlagen 1 en 
2).

Proefsleuf 2

Sleuf 2 met een omvang van maximaal 30 x 4 m ligt ten westen van 
proefsleuf 1. De sleuf is meer noordoost-zuidwest georiënteerd om, evenals 
de eerste sleuf, zo dwars mogelijk op de vermoede ligging van de landweer 
aan te leggen. Proefsleuf 2 vertoont nauwelijks verstoringen . Het deel 
onder de ‘open plek’ blijkt ook hier leeg, waarna wederom karrensporen 
zichtbaar zijn (figuur 8). Net ten zuidwesten daarvan ligt een greppel met 
een donkergrijze vulling die bij de landweer hoort. Eveneens is een dunne 
enkeerdlaag geconstateerd in het profiel, gelijk aan sleuf 1. De laag lijkt 
zich aan de binnenkant van de landweer te bevinden en houdt bij de eerste, 
binnenste landweergreppel op. Aan de ‘buitenkant’, hier de zuidwestzijde, is 
geen enkeerdlaag waargenomen.
Direct ten zuiden van de greppel loopt het vlak 65 cm op in het wallichaam 
(figuur 8). De wal is bovenin 2 m breed en zwart tot donkerbruin, 
vermoedelijk een restant B-horizont. Onderaan is de wal 4 m breed. Aan 
de westzijde bevindt zich een soortgelijke greppel of sloot. Hierover is aan 
één zijde van de sleuf een diep profiel aangelegd, zodat het profiel of de wal 
gedocumenteerd kon worden. De sloot is vrij recent (gezien de fragmenten 
puin) opgevuld met twee lagen, waardoor deze niet is te herkennen op 
maaiveldniveau (figuur 9). 
Aan de zuidwestkant van de tweede greppel liggen drie rijen paalsporen met 
enkele losse er tussenin. In totaal betreft het 20 paalsporen. Een selectie is 
gecoupeerd: de gemiddelde diepte van de paalkuilen is 10 cm.

De sleuf kon niet verder naar het zuidwesten worden aangelegd, vanwege 
dicht opeenstaande dennenbomen. 

Ook proefsleuf 2 heeft vondsten opgeleverd in de vorm van baksteen en 
aardewerk uit de late middeleeuwen B; beide afkomstig uit de karrensporen. 
In deze sporen en de C-horizont zijn ijzerfragmenten gevonden (figuur 
8, bijlagen 1 en 2). Het ijzer bestaat slechts uit enkele roestbrokjes. In de 
kern van drie roestbrokken, afkomstig uit de karrensporen, was (subrecent) 
bandijzer te herkennen. 

Proefsleuf 3

De sleuf heeft een omvang van 15 x 2,75 m, is oost-west georiënteerd en 
ligt in het noordoosten van het plangebied. Op deze locatie is de wal van 
de landweer nog het beste zichtbaar. Het hele profiel van deze sleuf is 
gedocumenteerd. Deze geeft een duidelijk inzicht in de opbouw van de 
greppels en het ‘wallichaam’ van de landweer. 

24  LMEB: 1250-1500 na Chr.
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Een donkergrijze massa geeft in het profiel aan wat vermoedelijk het 
opgebrachte materiaal is (figuren 6 en 10). Mogelijk is de wal gemaakt 
van plaggen? Onder de grijze massa, die het meest doet denken aan een 
dikke A-horizont, bevindt zich een bruine laag met horizontale fibers: 
vermoedelijk een B-horizont. Bovenop de grijze massa ligt een lichtgekleurd 
laagje, vermoedelijk opgebracht zand uit de C-horizont. De hoogte van de 
oorspronkelijke wal is uit het profiel redelijk te reconstrueren: minimaal 60 
cm. De wal is aan weerszijden afgesneden door greppels die zijn opgevuld 
met recent afval. De 1 m diepe greppel aan de oostzijde van de wal lijkt nog 
extra te zijn uitgediept voor dit doeleinde. 

In sleuf 2 zijn twee kleine ijzeren spijkers gevonden in de C-horizont onder 
het wallichaam van de landweer (bijlage 2).

Proefsleuf 4

Deze sleuf ligt noordoost-zuidwest en heeft een omvang van 11 x 3 m. Aan 
de zuidzijde zijn wederom karrensporen zichtbaar aan de buitenkant van 
de landweer (figuur 8). Daarnaast ligt een 3,7 m brede greppel. Van de 
wal is niet veel meer zichtbaar: een dunne B-horizont. Daaroverheen, aan 
de noordzijde lopen karrensporen, schuin in noordelijke richting.  Dit is 
opmerkelijk; blijkbaar heeft een weg dwars over de landweer gelopen. Deze 
moet dateren van na 1760, toen de landweer niet meer in gebruik was. 

De vondsten van sleuf 4 bestaan uit een metaalslak en een baksteenfrag-
ment uit het wallichaam van de landweer (figuur 8 en bijlage 2).

Figuur 9 
Reliëfkaart van het vlak in sleuf 2.
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Proefsleuf 5

Sleuf 5 met een omvang van 9,5 x 1,5 m is extra toegevoegd om meer 
informatie te krijgen over het verloop van de karrensporen. Duidelijk is 
te zien dat de karrensporen over een 20 cm dikke laag lopen die blijkbaar 
specifiek is opgebracht om de weg te funderen (figuur 8). Dit doet moderner 
aan dan de karrensporen die parallel lopen aan de landweer, zichtbaar in 
sleuven 1, 2, 3 en 4, en die dus van vóór 1760 dateren.
Sleuf 5 bestaat geheel uit karrensporen: een eerste set sporen loopt oost 
naar west, parallel aan de landweer. Een tweede set loopt van noord naar 
zuid, schuin op de landweer en sluiten aan op de karrensporen in sleuf 4. 
We hebben hier met een aantal verschillende wegen te maken uit meerdere 
perioden.

Sleuf 5 heeft geen vondsten opgeleverd.

Proefsleuf 6

De laatste proefsleuf bracht eindelijk meer inzicht in de totale opbouw van 
de landweer. De eerste meter aan de westkant was wederom volgestort met 
puin, maar verder viel het gelukkig mee. Zichtbaar waren achtereenvolgens 
richting het zuidoosten sporen van (figuur 8): 
- een greppel; 
- een restant van het wallichaam met een bodempje erboven op (4 m 

breed);
- een tweede greppel die veel breder lijkt met een vaalbruine opvulling (in 

totaal 6,5 m), 
- drie rijen palen (bij elkaar 2,2 m breed);
- wederom een greppeltje (1,9 m);
- vijf rijen palen (in totaal 2,7 m breed; figuur 11);
- een smal greppeltje, de buitenste van de landweer;
- rijen spitsporen.

Enkele paalkuilen van de landweer zijn gecoupeerd. De kuilen blijken 15-20 
cm diep ten opzicht van het opgravingsvlak. De doorsnede van de kuilen 
toont dat de (vergane) palen oorspronkelijk aangepunt waren.

Figuur 10 
Wallichaam in het profiel van sleuf 3, vanuit het 
oosten. Op de voorgrond is de uitgediepte 
greppel zichtbaar.
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De noordzijde kan als de ‘binnenkant’ of de stadskant van de landweer 
beschouwd worden. De greppels aan weerszijden van de landweer 
(wallichaam) zijn overigens ook vermeld in een archiefbron uit 1461 als 
‘….die lantweer cum fossatis lateralibus..’.25

De spitsporen aan de buitenkant van de landweer hebben te maken 
met latere ontginningen, in ieder geval na de aanleg van de landweer. 
Vermoedelijk zijn ze van een paar eeuwen later, toen het buitengebied werd 
ontgonnen.

De vondsten uit sleuf 6 bestaan uit enkele baksteenfragmenten, afkomstig 
uit een greppel en uit een paalkuil van de landweer. Eén van de paalkuilen 
heeft tevens aardewerk opgeleverd: een grijze wandscherf steengoed met 
donkerbruin zoutglazuur aan de buitenkant, vermoedelijk afkomstig van 
een kan uit de tweede helft van de Late Middeleeuwen B (uit circa 1350-
1450) (spoor 36, figuur 8 en bijlagen 1 en 2). Deze datering sluit goed aan 
op de vroege historische vermelding van de landweer van Oss uit 1390-1391.

De combinatie van de informatie uit de proefsleuven, de profielen en 
de hoogtemetingen maakt een reconstructie mogelijk van de landweer, 
bestaande uit een combinatie van een wal, greppels en palenzettingen. In 
figuur 11 is de meest waarschijnlijke vorm weergegeven.

25  Rijksarchief ’s-Hertogenbosch (Boschprotocol), inv.nr. 1231 (1460-1461), fo. 132v; met dank 
aan H. Pennings.

Figuur 11 
Paalsporen van de landweer in proefsleuf 6, 
vanuit het zuidwesten. 
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Figuur 12 
Reconstructie van de doorsnede van de landweer 
te Oss - Hoogen Heuvel. Alle maten in meters.
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Een aantal aspecten van bovenstaande reconstructie zijn bekende gegevens 
uit het onderzoek, maar een aantal zijn berekende aannames en deducties. 
De weergegeven maten zijn een momentopname en geen exacte afmeting; 
bovendien zullen deze maten per landweersegment gevarieerd hebben.
De gegevens uit het veldonderzoek zijn als volgt:
- De landweer bestond uit een wal, een drie-dubbele palenzetting en een 

vijf-dubbele palenzetting.
- Aan weerszijden van de wal en van de palenzettingen zijn greppels 

gegraven, vier in totaal.
- De breedte van de vier greppels of grachten varieert van 1 tot 4,5 m.
- De breedte van de wal bedraagt circa 4 m.
- De diepte van de twee greppels aan weerzijden van de wal bedraagt 0,7 

en 1,0 m.
- De minimale hoogte van de wal bedraagt 60 cm.
- De minimale ingraving van de palen is 15 – 20 cm, exclusief de (nu 

vergraven) toplaag van de oorspronkelijke bodem. De oorspronkelijke 
ingravingsdiepte is groter geweest.

- De palen zijn aan de onderkant aangepunt.
- Er bevinden zich karrensporen (van een weg) aan de stadskant van de 

landweer.

Aannamen en deducties:
- Vermoedelijk is er circa 20-25 cm van het oude oppervlak af, gebaseerd 

op het bodemprofiel dat bewaard is gebleven onder het walrestant. De 
diepte van de paalgaten komt daarbij op circa 50 cm. Vanwege de grote 
hoeveelheid palen en de hoeveelheid werk die ze vertegenwoordigen, zal 
er niet al te veel tijd besteed zijn aan het ingraven van elke individuele 
paal. De diepte zal daarom gemiddeld in verhouding zoveel mogelijk 
beperkt zijn.

- Voor een reconstructie van de hoogte van de wal is aangenomen dat 
de grond die uit de greppels aan weerszijden van de wal is gegraven, is 
gebruikt om de wal op te hogen. Een berekening van de oppervlakte van 
de doorsnede van de greppels komt hiermee op: 1 m2 + 3,2 m2 = 4,2 
m2. Om dit volume te compenseren en ervan uitgegaan dat een gedeelte 
van de wal in de greppel is uitgezakt, moet de wal ongeveer 1,4 m hoog 
zijn geweest.

- De twee smallere greppels zijn niet gecoupeerd, dus de diepte is in 
de reconstructie aangenomen. Hierbij zijn we er vanuit gegaan dat de 
diepte (in verhouding) van de smalle greppels kleiner is dan die van de 
twee brede greppels.

- Voor de reconstructie van de hoogte van de landweerpalen is 
aangenomen, dat deze net hoog genoeg waren om mens en dier af te 
schrikken en/of tegen te houden: tussen de 1,4 en 1,7 m in hoogte (in de 
tekening circa 1,6 m).

- De bovenkant van de palen is in de tekening aangepunt, net als de 
onderkant. Dit is puur hypothetisch maar niet onwaarschijnlijk, gezien 
de verdedigende functie van de landweer. Het aanpunten van de 
bovenkant zou wel meer werk en tijd vergen.

- De palen staan gemiddeld iets minder dan een meter van elkaar, 
waardoor het gemiddelde aantal palen per strekkende meter landweer 
ongeveer negen stuks bedraagt. 
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Dit betekent dat voor 100 meter landweer 900 palen zijn gebruikt 
en voor de U-vormige bocht in Hoogen Heuvel, met 180 m lengte, 
vermoedelijk circa 1600 palen.

- Ter volledigheid moet in overweging worden genomen dat boven op de 
wal (doorn)struiken hebben gestaan om het geheel zo ondoordringbaar 
mogelijk te maken.

5 Waardering, conclusie en aanbevelingen

5.1 Waardering 

Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologische 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 Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid +

Herinnering +

Fysieke kwaliteit Gaafheid +

Conservering +

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid +

Informatiewaarde +

Ensemblewaarde +

Representativiteit +

Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten, waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. Hoogen Heuvel scoort hoog 
volgens dit criterium. Het betreft hier één van de laatste, nog zichtbare, 
restanten van de eens zo omvangrijke landweer van Oss. De schoonheid en 
de herinnering zijn daarom hoog gewaardeerd. Een reconstructie van (een 
gedeelte van) de landweer heeft een hoge potentie om, indien opgenomen 
in de ruimtelijke ordening, een waardevolle bijdrage te leveren aan de 
belevingswaarde.

Fysieke kwaliteit

Hierbij is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van sporen en 
vondsten, de ruimtelijke gaafheid en de stratigrafie. De gaafheid krijgt 
een hoge waardering: een groot deel van de wal van de landweer en de 
bijbehorende paalsporen en greppels zijn nog aanwezig. Hiermee kan de 
gehele opbouw van de landweer in situ beschouwd worden.
De conservering krijgt een matige score: binnen het plangebied zijn veel 
recente verstoringen aanwezig, bijvoorbeeld de greppels naast de wal zijn 
extra uitgediept en volgestort met puin. De wal is tevens hergebruikt als 
houtwal waardoor de wortels van de bomen de interne structuur enigszins 
verstoren, zoals zichtbaar is in de profielen. Het ontbreken van de 
oorspronkelijke bovengrond is eveneens een aanwijzing van aantasting. 

Tabel 2 
Waarderingstabel proefsleuvenonderzoek.
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Een voorbeeld daarvan zijn de paalsporen aan de westzijde van de landweer, 
die minder duidelijk bewaard zijn gebleven.

Inhoudelijke kwaliteit

Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal, die een hoge 
waardering opleveren voor Hoogen Heuvel. Het landweersysteem als 
geheel is qua omvang een vrij uniek bouwwerk voor Nederland te noemen. 
Inzicht in de schaal van dit fenomeen begint pas de afgelopen jaren enige 
vorm aan te nemen. Het landweersysteem rondom Oss en Berghem 
kan inmiddels voor een deel in kaart worden gebracht en de kennis over 
landweren neemt nog steeds toe. De informatieve en ensemblewaarden 
zijn daarom hoog. Tot op heden is gebleken dat elk onderzochte deel van 
het totale landweersysteem telkens een andere opbouw vertoont. De variatie 
in de samenstelling van greppels en palenzettingen, eventueel met een 
wal, is groot. Voor het inzicht in de variatie, totale omvang, opbouw en 
afmetingen is het van belang om zoveel mogelijk verschillende segmenten 
te onderzoeken. De via dit onderzoek verkregen informatie over de landweer 
op Hoogen Heuvel levert daarom een belangrijke bijdrage aan de regionale 
geschiedenis van het landweersysteem. Reconstructie van dit laatste stukje 
landweer en de integratie in de toekomstige inrichtingsplannen garanderen 
het behoud en de ruimtelijke beleving van dit belangrijke, historische land-
schapsfenomeen.

5.2 Conclusie en aanbevelingen

Landweer, bodemopbouw en conservering

In een klein gedeelte van het plangebied is een enkeerdgrond aangetroffen. 
Het betreft het noordelijke deel van proefsleuven 1 en 2. Vermoedelijk 
gaat het hier om grond van vroege ontginningen, die in verband gebracht 
kunnen worden met de U-vormige loop van de landweer ter plaatse. 
Voor het overige deel van het onderzochte terrein is geen enkeerdgrond 
aangetroffen, mogelijk omdat het is verstoord. De bodemopbouw bestaat 
dan slechts uit dekzand met daarop een bouwvoor. Er zijn geen stuifzandaf-
zettingen aangetroffen in de proefsleuven. 
Een stuk van het oorspronkelijke wallichaam van de landweer is bewaard 
gebleven ter hoogte van proefsleuf 3. Hierin is een soort omgezette 
podzolbodem zichtbaar. Mogelijk heeft vóór de aanleg van de landweer een 
bewerking van de bodem plaatsgevonden.

Loop van de landweer 

De landweer loopt ten zuiden van de Hoogheuvelstraat in een U-vormige 
bocht. Deze vorm doet denken aan een versterkte doorgang in de landweer, 
zoals bekend van de Berghemse landweer in Berghem-Piekenhoef (zie 
figuur 4). Uitgaande van deze hypothese moet de aansluiting van de 
doorgang op de hoofdbaan van de landweer zich in de west- en oosthoek 
van het plangebied bevinden. Vooral de westhoek is ruim genoeg om nog 
resten van een dergelijke aansluiting te bevatten. Deze hoek was helaas niet 
toegankelijk tijdens het veldonderzoek door de daar aanwezige bomen.
De landweer van Oss - Hoogen Heuvel kan gekoppeld worden aan de 
loop van de landweer rondom Oss en mogelijk ook aan de landweer van 
Berghem - Piekenhoef. 
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Het is moeilijk vast te stellen of de landweren van Oss en Berghem 
gelijktijdig zijn. De landweer van Oss is in de tweede helft van de 14e eeuw 
aangelegd. Aangezien de landweren van Oss en Berghem deel uitmaken van 
één uitgebreid verdedigingssysteem, is het aannemelijk dat de landweer van 
Berghem ongeveer uit dezelfde periode dateert.

Opbouw van de landweer

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het begrip van de opbouw van 
landweren. Landweren bestaan uit een combinatie van greppels, wallen en 
palenrijen. De landweer van Oss bestaat ter plaatse van de Hoogheuvelstraat 
uit een wal met aan weerszijden greppels, daaraan toegevoegd aan de 
buitenkant van het verdedigingswerk een driedubbele palenrij en een 
vijfdubbele palenrij, gescheiden door een greppel, en tenslotte een vierde 
greppel aan de uiterste buitenkant. Aardewerk uit één van de paalkuilen 
plaatst de aanleg van de landweer tussen 1350 en 1450. Deze datering sluit 
goed aan op de vroege historische vermelding van de landweer van Oss uit 
1390-1391.

Alle tot nu toe archeologisch onderzochte landweren in de omgeving van 
Oss en ten zuiden van Oss zijn verschillend geconstrueerd. Er was blijkbaar 
geen vast stramien voor het opwerpen van een landweer, zolang het maar 
functioneel was.

Aanbevelingen

Het verkennende en waarderende archeologisch onderzoek te Oss 
– Hoogen Heuvel geeft inzicht in de ligging en opbouw van een deel 
van de middeleeuwse landweer van Oss. Het onderzoek toont bovendien 
aan dat een deel van de wal, de bijbehorende greppels en paalzettingen 
van de landweer in situ bewaard is gebleven. In de noordoostelijke 
zone van het plangebied blijkt dat al deze elementen van de landweer 
zelfs nog compleet aanwezig zijn. Dit maakt de landweerrelicten goed 
geschikt voor (gedeeltelijke) reconstructie en ruimtelijke integratie in het 
bestemmingsplan van het terrein. 

Op basis van de in tabel 2 genoemde parameters lijken behoudsmaatregelen 
of een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. Indien behoud niet 
mogelijk blijkt, dient vervolgonderzoek nader inzicht te geven in de exacte 
aard en opbouw van de landweer. Totnogtoe is de landweer immers (door de 
beperking van de bomen) alleen in proefsleuf 6 in zijn geheel aangesneden. 
Vervolgonderzoek moet vooral uitwijzen of de U-vormige baan van 
landweersporen deel uitmaakt van een versterkte doorgang in de landweer. 
Een andere mogelijke verklaring voor de U-vorm van de landweer is dat de 
landweer om een reeds ontgonnen U-vormig stuk grond heen is aangelegd.
Voorafgaand aan het onderzoek dient men rekening te houden met de 
verwijdering van bomen.
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Bijlage 1:  Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte tekenblad
1 1 1 KS NEE 1
1 1 2 KL NEE 1
1 1 3 KS NEE 1
1 1 4 GR NEE 1
1 1 5 PK NEE 1
1 1 6 PK JA 27 3
1 1 7 PK JA 8 3
1 1 8 PK JA 9 3
1 1 9 PK JA 21 3
1 1 10 PK JA 6 3
1 1 11 PK JA 18 3
1 1 12 PK JA 20 3
1 1 13 PK JA 10 3
1 1 14 PK NEE 1
1 1 15 PK JA 22 3
1 1 16 PK JA 1
1 1 17 PK JA 32 3
1 1 18 PK NEE 1
2 1 1 KS NEE 1
2 1 2 GR NEE 70 4
2 1 3 GR NEE 98 2
2 1 4 PK JA 12 4
2 1 5 PK NEE 1
2 1 6 PK NEE 1
2 1 7 PK NEE 1
2 1 8 PK NEE 1
2 1 9 PK NEE 1
2 1 10 PK NEE 1
2 1 11 PK NEE 1
2 1 12 PK NEE 1
2 1 13 PK JA 8 4
2 1 14 PK JA 7 4
2 1 15 PK NEE 1
2 1 16 PK JA 16 4
2 1 17 PK NEE 1
2 1 18 PK NEE 1
2 1 19 PK JA 10 4
2 1 20 PK JA 5 4
2 1 21 PK JA 12 4
2 1 22 PK NEE 1
2 1 23 PK NEE 1
3 1 1 GR NEE 1
3 1 2 GR JA 100 1
3 1 3 KS NEE 1
4 1 1 GR NEE 5
4 1 2 KS JA 15 5
4 1 3 KS JA 15 5
4 1 4 XXX NEE 5
4 1 5 GR NEE 5
5 1 1 KS JA 15 5
5 1 2 KS JA 15 5
6 1 1 GR NEE 5
6 1 2 GR NEE 5
6 1 3 GR NEE 5
6 1 4 PK NEE 5
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Bijlage 1 vervolg:  Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte tekenblad
6 1 5 PK NEE 5
6 1 6 PK NEE 5
6 1 7 PK NEE 5
6 1 8 PK NEE 5
6 1 9 PK NEE 5
6 1 10 PK NEE 5
6 1 11 PK NEE 5
6 1 12 PK NEE 5
6 1 13 PK NEE 5
6 1 14 PK NEE 5
6 1 15 PK NEE 5
6 1 16 GR NEE 5
6 1 17 PK NEE 5
6 1 18 PK NEE 5
6 1 19 PK NEE 5
6 1 20 PK JA 20 5
6 1 21 PK NEE 5
6 1 22 PK NEE 5
6 1 23 PK NEE 5
6 1 24 PK NEE 5
6 1 25 PK NEE 5
6 1 26 PK NEE 5
6 1 27 PK NEE 5
6 1 28 PK NEE 5
6 1 29 PK NEE 5
6 1 30 PK NEE 5
6 1 31 PK NEE 5
6 1 32 PK NEE 5
6 1 33 PK NEE 5
6 1 34 PK NEE 5
6 1 35 PK NEE 5
6 1 36 PK NEE 5
6 1 37 PK NEE 5
6 1 38 PK NEE 5
6 1 39 PK NEE 5
6 1 40 GR NEE 5
6 1 41 SS NEE 5
6 1 42 XXX NEE 5

PK = paalkuil; GR = greppel; KS = karrensporen; SS = spitsporen; XXX = recent; KL = kuil
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Bijlage 2:  Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht doos opmerking tekenblad
9 AMLB 1 1 3 5000 1 13,7 D0001
9 AMLB 1 1 3 5000 1 13,7 D0001

11 AMLB 1 1 2 5010 2 26,7 D0001 1x worstoor
2 ANT 1 1 1 5000 1 4,9 D0001 industrieel wit
2 BKS 1 1 1 5000 2 116,3 D0001
7 BKS 1 1 1 2 26,2 D0001
8 BKS 1 1 4 3 541,3 D0001 2

11 MCU 1 1 2 5010 1 1,5 D0001 duit
1 MPB 1 1 2 5000 1 8,6 D0001 vermoedelijk geen lakenloodje
7 MPB 1 1 1 1 9,7 D0001 met buts

13 AMLB 2 1 1 3 35,3 D0001
13 BKS 2 1 1 1 83,8 D0001 gefragmenteerd
14 MFE 2 1 1 1 216,8 D0001 groot mes? in drieen gebroken
12 MFE 3 1 2 5020 2 4,6 D0001
4 BKS 4 1 2 1 3 36,2 D0001 1x mogelijk dakpan recent
6 BKS 4 1 1 1 35,7 D0001
4 MSL 4 1 2 1 1 6,9 D0001
3 AMLB 6 1 36 1 7,5 D0001
5 BKS 6 1 16 1 723,9 D0001

10 BKS 6 1 29 1 49,8 D0001 1

AMLB= aardewerk Late Middeleeuwen B; ANT= aardewerk Nieuwe Tijd; BKS= baksteen; MCU= metaal koper; MPB= metaal lood; 

MFE= metaal ijzer; MSL= metaal slak
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