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Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) heeft in opdracht van de gemeente Oss 
een verkennend en inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO) door middel van 
proefsleuven uitgevoerd direct ten oosten van de Brabantstraat te Oss. Het plangebied 
ligt tegen de kruising van de John F. Kennedybaan met de Zaltbommelseweg en was ten 
tijde van het onderzoek in gebruik als grasveld. 
Aanleiding voor het onderzoek zijn de bouwplannen voor een appartementencomplex 
met een omvang van 66 woningen op deze locatie. De totale omvang van het 
plangebied bedraagt circa 10.400 m². 

Het plangebied bevindt zich in een archeologisch rijke microregio. De Faculteit der 
Archeologie van de Universiteit Leiden heeft hier in het laatste kwart van de vorige eeuw 
uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij de begeleiding van diverse grote 
bouwprojecten vanaf 1974 zijn hier een aantal vrijwel complete erven uit de brons- en 
ijzertijd en nederzettingen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Er is sprake van een 
langdurige en uitgestrekte bewoning van een (dek)zandrug in dit gebied. 

Tijdens het veldonderzoek van Archol zijn in totaal zeven noord-zuid georiënteerde 
proefsleuven gegraven in de lengterichting van het perceel. Het plangebied bevat 
archeologische sporen daterend van de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd. De sporen uit 
de ijzertijd zijn verspreid over het hele terrein. Ze bestaan onder andere uit een spieker 
en een cluster paalkuilen die op de aanwezigheid van een huisplattegrond wijzen. 
Behalve deze nederzettingssporen is een rechthoekige greppelstructuur gevonden die 
mogelijk tot een grafmonument of een heiligdom behoort. Uit de Romeinse tijd zijn 
slechts greppels aangetroffen. Vermoedelijk is in deze periode de bewoning verplaatst 
naar de nabijgelegen omgreppelde nederzettingen van Westerveld, Schalkskamp en de 
Zaltbommelse weg. 
De sporen uit de Late middeleeuwen lijken zich te concentreren in de zuidwesthoek van 
het plangebied. De cluster is te klein om de exacte aard en context te bepalen. Mogelijk 
betreft het hier de randzone van een naburige nederzetting. In één van de kuilsporen is 
een complete, bewust ingegraven, pot aangetroffen. 
De Nieuwe tijd tenslotte is vertegenwoordigd door enkele lange verkavelingsgreppels. 
De loop van deze sporen blijkt samen te vallen met greppels op het minuutplan uit 
1832.

De aanwezigheid van archeologische waarden uit verschillende perioden en de ligging 
in een woonlandschap met omringende nederzettingen maken het plangebied 
behoudenswaardig. Indien de bouwplannen doorgang vinden, dienen deze waarden 
eerst ex situ veilig gesteld te worden door middel van een definitieve opgraving. 
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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Oss is door Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol bv) een verkennend en inventariserend archeologisch veldonderzoek 
(IVO) uitgevoerd in het plangebied aan de Brabantstraat te Oss. 
De gemeenteraad van Oss heeft op 16 oktober 2003 het Actieprogramma 
Sociale Woningbouw vastgesteld. Op basis van dit programma wordt aan 
de noordkant van Oss een appartementencomplex ontwikkeld met een 
omvang van 66 woningen, inclusief parkeerterrein, toegangsweg, wadi en 
omringende groenstrook. Het complex is gelegen aan de Brabantstraat, 
tegen de kruising van de John F. Kennedybaan met de Zaltbommelseweg 
(figuur 1). Op termijn worden ook de aangrenzen gebieden ingericht. De 
huidige opdracht beperkt zich echter tot het appartementencomplex met 
omringende zone. De totale omvang van dit plangebied bedraagt circa 
10.400 m2.

In vervolg op de vaststelling van het Actieprogramma Sociale Woningbouw 
uit 2003 is voor alle aangewezen woningbouwlocaties reeds een 
archeologische inventarisatie uitgevoerd door de Faculteit der Archeologie 
van de Universiteit Leiden. Uit deze inventarisatie bleek voor de locatie 
Brabantstraat een hoge archeologische verwachting te gelden.
Het plangebied van de woningbouw aan de Brabantstraat bevindt zich in 

Figuur 1 
Ligging plangebied in Oss.
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een archeologisch rijke microregio. De Faculteit der Archeologie heeft hier 
in het laatste kwart van de vorige eeuw uitgebreid archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Bij de begeleiding van diverse grote bouwprojecten vanaf 1974 
zijn hier een aantal vrijwel complete erven uit de Brons- en IJzertijd en 
nederzettingen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Er is sprake van een 
langdurige en uitgestrekte bewoning van een (dek)zandrug in dit gebied. 
Op korte termijn zal de locatie aan de Brabantstraat bebouwd worden, 
waarbij de bouwwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring van 
eventueel aanwezige archeologische waarden. Daarom is op gezag van de 
provincie Noord-Brabant besloten tot een archeologisch inventariserend 
veldonderzoek door middel van sleuven. Doel van het onderzoek was 
om deze voorafgaand in kaart te brengen. Het Programma van Eisen 
is opgesteld door Goossens in 2006.1 Op basis van de resultaten kan 
vervolgens een advies worden opgesteld over een verdere omgang met 
archeologische waarden in het plangebied. 

Uitvoering
Veldwerk Week 34 2007
Uitwerking Week 35 2007

Opdrachtgever Gemeente Oss
Bevoegd gezag Gemeente Oss
Meldingsnummer onderzoek (CIS)  23992
Kaartblad 45O
Locatie:

Gemeente Oss
Plaats Oss
Toponiem Brabantstraat

Coördinaatgegevens (RD)  163354.709/420394.087,
  163440.299/420394.087
  163440.299/420263.109,
  163354.709/420263.109
Perioden vindplaats IJzertijd t/m Late Middeleeuwen

Het plangebied is een noord-zuid georiënteerd rechthoekig grasveld, 
ongeveer 130 m lang en 80 m breed. De zuidelijke helft is een hondenuit-
laatplaats en de noordelijke helft is een voetbalveldje, met stalen doelen in 
het midden. Aan de oostkant loopt een wandelpad naast een dubbele rij 
bomen, die het plangebied scheiden van de Brabantstraat; aan de andere 
drie zijden staan bomen en struiken (groenstrook). In totaal zijn drie lange 
en vier korte proefsleuven gegraven (figuur 2).

2 Archeologisch en landschappelijk kader

2.1 Landschappelijk kader

Het plangebied ligt nabij het centrum van Oss, in de wijk Krinkelhoek. 
Het plangebied maakt onderdeel uit van een groot areaal van oud wei- en 
akkerland van het gehucht Ussen. De kadastrale kaart van Oss uit 1832 toont 
dan ook wei- of akkerland ter hoogte van het plangebied. 

1  Goossens 2006.

Tabel 1 
Administratieve gegevens.
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Figuur 2 
Indeling plangebied Brabantstraat (bruin 
kader) met proefsleuven (groen = groen-
strook). Voor legenda zie figuur 5.
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Het voornoemde areaal is pas sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw 
ingericht met nieuwbouw bij de uitbreiding van Oss. Het plangebied is 
tot op heden (nog) niet betrokken bij deze uitbreiding. Het is enkel in 
gebruik geweest als landbouwgrond. De verwachting was dan ook dat de 
enkeerdgrond (grond met esdek) en eventuele archeologische waarden 
onder het esdek redelijk tot goed bewaard zijn gebleven. Het plangebied 
ligt als een langwerpige strook grond parallel aan de John F. Kennedybaan. 
Deze langwerpige vorm is te herleiden tot twee langwerpige percelen (456 
en 457) op de kadastrale kaart van 1832 (figuur 3).

2.2 Archeologisch kader

Grootschalig onderzoek in de directe omgeving van het plangebied 
heeft bewoning aangetoond uit vooral de IJzertijd en de Romeinse tijd, 
bestaande uit nederzettingsterreinen en grafvelden. Verspreid zijn ook 
bewoningsporen uit de Bronstijd en de Late Middeleeuwen gevonden. 
De vondsten uit de verschillende opgravingen bestaan uit hoofdzakelijk 
(fragmenten van) gebruiksvoorwerpen van aardewerk, steen, metaal en (in 
diepe, natte sporen) hout. Hier volgen de belangrijkste opgravingen rondom 
het plangebied (figuur 4):

Direct ten westen van het plangebied zijn tussen 1976 en 1984 in de 
woonwijk Westerveld de volgende bewoningssporen opgegraven: losse 
kuilen uit het Neolithicum en de Bronstijd, erven uit de IJzertijd en een 
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Figuur 3 
De huidige topografie met proefsleuven 
geprojecteerd op het minuutplan van 1832. 
Het plangebied is bruin omkaderd.
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omgreppelde nederzetting uit de Romeinse tijd.2 De bewoningssporen 
van de erven en de nederzetting bestaan hoofdzakelijk uit plattegronden 
van (veelal west-oost georiënteerde) huizen, waterputten, kuilen en 
greppels.3 De uitbreiding van de nieuwbouw ten oosten van het reeds 
onderzochte terrein van Westerveld heeft in 1997 een voortzetting van 
de bewoningsporen aangetoond in oostelijke richting tot aan de John F. 
Kennedybaan. Het ligt dan ook voor de hand dat deze bewoningssporen 
zich verder voortzetten in noordoostelijke richting tot in het plangebied 
langs de oostkant van diezelfde John F. Kennedybaan.4

Ten zuidwesten van het plangebied en de nederzetting van Westerveld 
zijn verschillende grafvelden en enkele cultusplaatsen opgegraven, 
vooral tussen 1974 en 1984.5 De grafstructuren kenmerken zich door 
cirkelvormige, vierkante en rechthoekige greppels. Deze laatste twee 
greppeltypen komen ook voor als begrenzing van cultusplaatsen. 
Cultusplaatsen zijn toch van graven te onderscheiden doordat ze 
opvallend groter zijn. De graven en cultusplaatsen dateren uit de 
IJzertijd en de Romeinse tijd.6

2  Archiswaarnemingsnr. 33883.
3  Schinkel 1998 en Wesselingh 2000.
4  Jansen en Fokkens 1999.
5  Archiswaarnemingsnr. 33880.
6  Van der Sanden 1987.

Westerveld

Schalkskamp

Zaltbommelse weg

Brabantstraat

0 100m

N

Figuur 4 
Overzicht van de in de omgeving van het 
plangebied (bruin kader) aangetroffen arche-
ologische sporen. Legenda: groen is Bronstijd, 
blauw is IJzertijd; rood is Romeinse tijd.
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Direct ten oosten van het plangebied zijn nederzettingensporen 
gevonden voorafgaand aan de aanleg van de Zaltbommelseweg in 1984. 
De sporen dateren hoofdzakelijk uit de Romeinse tijd. 
Ten noorden van het plangebied is grootschalig onderzoek uitgevoerd 
in de periode 1990-1992 (Schalkskamp). Hierbij is het noordelijk deel 
van een omgreppelde nederzetting blootgelegd.7 Tot de sporen behoren 
paalkuilen van zuidwest-noordoost georiënteerde huisplattegronden. De 
sporen dateren hoofdzakelijk uit de IJzertijd en de Romeinse tijd.8

Het betreft kortom een intensief bewoonde dekzandrug, waarvan de 
bewoning zich naar verwachting zal voortzetten binnen het plangebied.

3 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 keuze gemaakt uit verschillende beschikbare vooronderzoeksme-
thoden, afhankelijk van een aantal factoren zoals de bodemopbouw en de 
omvang van het plangebied. Deze zogenoemde prospectieve onderzoeken 
hebben een verkennend en waarderend karakter en zijn in principe zo 
weinig mogelijk destructief. Het belangrijkste doel is inzicht te krijgen in 
de verspreiding van de archeologische waarden in een gebied zonder direct 
grote vlakken aan te moeten leggen. Wanneer blijkt dat een terrein ernstig 
is verstoord of in het geheel geen sporen oplevert, wordt hiermee volstaan. 
Bij het aantreffen van archeologische waarden zijn er kort gesteld twee 
mogelijkheden:

1. De archeologische waarden worden ingepast in de plannen voor het 
gebied: ze worden beschermd (bescherming in situ).

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk (bescherming 
ex situ).

De fysieke eigenschappen van het terrein, een dekzandrug met een 
esdek, en de ligging in een archeologisch aandachtsgebied maken een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven 
noodzakelijk. Alleen door middel van proefsleuven kan effectief worden 
aangetoond dat archeologische sporen aanwezig zijn in het dekzand onder 
het esdek. 
Uit ervaring is bekend dat een dekkingsgraad van 10% van het totale 
plangebied afdoende is om sporen te vinden. Waar een booronderzoek 
slechts inzicht geeft in de stratigrafische opbouw, vult een proefsleuven-
onderzoek deze aan met gegevens over het oude woonoppervlak en geeft 
het een goed inzicht in de vondstspreiding en datering van een vindplaats. 
Een booronderzoek op zandgronden kan alleen een positief resultaat 
geven: op basis van vondsten of aardewerk in een boor kan een vindplaats 
worden gekarteerd. Een negatief resultaat is niet eenduidig te geven. De 

7  Archiswaarnemingsnr. 33887.
8  Schinkel 1998 en Wesselingh 2000.
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afwezigheid van vondsten betekent niet dat een vindplaats ontbreekt, gezien 
het feit dat deze mogelijk is gekenmerkt door een lage vondstdichtheid. Een 
booronderzoek op zandgronden leidt dus vrijwel altijd tot een proefsleuven-
onderzoekadvies, tenzij vaststaat dat het terrein volledig ontzand is. 
Sinds ongeveer twee jaar maakt Archol gebruik van een 3 m brede graafbak 
in plaats van de 2 m of 1,5 m brede bak die voorheen altijd werd ingezet. In 
een 3 m brede proefsleuf zijn de sporen en structuren beter te interpreteren. 
Sleuven worden hierbij 30 m uit elkaar geplaatst (hart-op-hart maat) om 
een 10% dekkingsgraad van een plangebied te bereiken. Het is theoretisch 
nog steeds mogelijk archeologische structuren te missen met deze 
tussenruimte van 27 m, maar in de praktijk liggen (onderdelen van) erven 
van nederzettingen of grafvelden altijd gedeeltelijk in een proefsleuf.
Het plangebied heeft een oppervlak van circa 1 ha. Hiervan is 1.385 m2

(circa 10%) onderzocht door middel van proefsleuven. 
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Figuur 5 
Plangebied Brabantstraat (bruin kader) met 
de ligging van de proefsleuven met alle spo-
ren en een (voorlopige) datering; puttennum-
mering op volgorde van aanleg. 
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In totaal zijn zeven noord-zuid georiënteerde proefsleuven gegraven (figuur 
5). Gekozen is om te starten met de eerste sleuf aan de westkant. Na 42 m 
lengte bleek de sleuf samen te vallen met de loop van een sloot. De baan 
van de is sleuf vervolgens een paar meter naar het oosten verlegd om deze 
sloot te vermijden. Proefsleuf 1 bevatte in totaal 104 sporen. Tien sporen 
zijn gecoupeerd, waaronder zeven paalsporen, een kuil en twee greppels. 
Twee van de paalsporen zijn komen te vervallen, de andere waren over het 
algemeen duidelijk zichtbare sporen (zie hoofdstuk 5). 
De tweede proefsleuf is geplaatst aan de uiterste oostkant van het terrein 
om zo snel mogelijk inzicht te verwerven in de spreiding van de sporen. 
Deze sleuf bevatte echter vrij weinig sporen: een sloot aan de noordzijde 
en een aantal verstoringen aan zuidzijde (weergegeven in roze in figuur 
5). Op grond van de eerste proefsleuven leken de sporen zich te beperken 
tot de westkant van het plangebied. De planning was vervolgens een derde 
proefsleuf in het midden van het terrein aan te leggen conform het vooraf 
vastgestelde puttenplan. Goed verankerde voetbaldoelen in het midden van 
het terrein vereisten echter een kleine verplaatsing van deze derde sleuf: 
dichter naar sleuf 1 of  sleuf 2. Gezien de veel grotere sporendichtheid in 
sleuf 1 is gekozen voor de eerste optie met de bedoeling hier de randzone 
van de sporencluster vast te stellen. Uiteindelijk bleek echter dat proefsleuf 
3 eveneens veel sporen bevatte (80 stuks), verspreid over de hele lengte van 
de put. Er was duidelijk geen sprake van een randzone. Het enige ‘lege’ 
gedeelte van de sleuf bevatte twee oude boomvallen, ter hoogte van een 
sporencluster in sleuf 1. Aan de zuidkant was eveneens een aantal recente 
verstoringen zichtbaar, maar de meeste zijn niet diep in het gele zand van 
de C-horizont gegraven en konden geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. 
Hieronder kwamen archeologische sporen te voorschijn.
Aangezien de sporenclusters nog niet konden worden begrensd met de 
aanleg  van sleuf 3, is nog een aantal korte proefsleuven (nrs. 4-5) gegraven 
direct ten oosten hiervan. Sleuven 4, 6 en 7 bleken alle sporen te bevatten 
uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. Proefsleuf 5 werd totaal opgevuld door 
een recente sloot, waarvan het begin al was aangesneden aan de zuidkant 
van proefsleuf 2.

Bij de aanleg van de proefsleuven zijn bouwvoor en esdek laagsgewijs 
machinaal verwijderd. Het opgravingsvlak is direct onder het esdek 
aangelegd en handmatig bijgeschaafd. De diepte waarop het vlak is 
aangelegd ten opzicht van het maaiveld varieerde van circa 60 cm tot 
maximaal 94 cm. 
De vlakken zijn beschreven, getekend en gefotografeerd. De profielen van 
proefsleuven 1, 2, 3 zijn om de 20 m gedocumenteerd in kolommen van 
1 m breed. Het esdek en het opgravingsvlak zijn met een metaaldetector 
onderzocht. Vondsten zijn per (bodem)laag en in vakken van 5 x 3 m 
verzameld. De proefsleuven zijn ingemeten in RD-coördinaten en NAP-
hoogten.9

Een representatief aantal sporen is gecoupeerd, getekend en gefotografeerd 
om inzicht te krijgen in de aard, diepte en ouderdom. Hierbij is zoveel 
mogelijk non-destructief te werk gegaan: bij sporen die in het vlak 
al duidelijk waren, is gekozen voor behoud. Het couperen is daarom 

9  De coördinaten van de vaste punten zijn ingemeten door Ingenieursbureau Passe-partout 
(Gouda). 
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alleen ingezet om beter inzicht te krijgen in de aard (natuurlijk, dan wel 
antropogeen) van een aantal onduidelijk, vage sporen en om inzicht te 
krijgen in de conservering en de datering van sporen. De gecoupeerde 
sporen zijn niet afgewerkt.

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. Eventuele vindplaatsen 
moeten in een landschappelijke en archeologische context worden geplaatst 
waarbij onderstaande vraagstellingen beantwoord moeten worden. Indien 
geen archeologische waarden worden vastgesteld, moet verklaard worden 
waarom deze ontbreken. Tenslotte moet een waardering worden toegekend 
aan de aangetroffen vindplaats(en). Bij het onderzoek staan de volgende 
vragen uit het Programma van Eisen centraal.10

Algemene onderzoeksvragen:

Landschap en bodem

Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschapstypo-
logische, fysisch-geografische, paleo-geografische en cultuurlandschappe-
lijke aspecten van het onderzoeksgebied en de landschappelijke context van 
de 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? Biedt het 
esdek mogelijkheden om de datering en tijdsdiepte vast te stellen.

3. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de 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?

Gaafheid en conservering

Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de 
conclusies omtrent 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. Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid en 

conservering (bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, grondgebruik, 
etc.)?

3. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat 
hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? 
Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk 
tekenen de grondsporen zich af?

4. In welke mate beperken de omstandigheden van gaafheid en conservering 
de antwoorden op voornoemde vragen over landschap en bodem?

10 Goossens 2006.
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Perioden en sites

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en 
andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen, off-site patronen en/of 
inter-site gebieden in hun onderlinge samenhang. Kernvraag is: Hoe was de 
bewoningsgeschiedenis en het landschapsgebruik in het plangebied, gezien 
in synchroon en diachroon perspectief? Van deze kernvraag zijn voor dit 
onderzoek de volgende vragen afgeleid:
1. Welke en hoeveel vindplaatsen en off-site-patronen zijn in het plangebied 

te herkennen? Zijn er markante ‘lege’ gebieden? Zijn er graven/grafvelden 
aanwezig?

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?

3. Wat is per archeologische site / off-site-locatie in het plangebied:
- 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
4. Uit welke periode dateren de sporen?
5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 

vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij? Indien grafmonumenten 
(graven en/of kringgreppels) worden aangetroffen:

6. Zijn de randstructuren van de graven herkenbaar?
7. Zijn de graven georiënteerd? 
8. Wat zijn de geschatte diameters van de aangetroffen grafmonumenten? 
9. Welke activiteiten zijn in het gebied uitgevoerd?
10. Aan welke culturele tradities(s) kunnen de grondsporen en het 

archeologisch materiaal worden toegeschreven en wat zijn de 
argumenten?

11. Zijn op basis van de crematieresten uitspraken te doen over leeftijd en 
sexe van de overledenen.

Specifieke onderzoeksvragen:

1. Wat kan een vindplaats bijdragen aan het algemene beeld van het verleden 
in de microregio Oss-Ussen? Belangrijk hierbij is een aansluiting van de 
gegevens op de grootschalige opgravingen van nederzetingsterreinen uit 
de IJzertijd en de Romeinse tijd in de directe omgeving. Archeologisch 
onderzoek van het plangebied kan een belangrijke schakel vormen in de 
reconstructie van de bewoningsgeschiedenis en het landschapsgebruik van 
Oss-Ussen. 

2. Wat kan een vindplaats bijdragen aan de beeldvorming van het verleden 
in de grotere Maaslandregio? Belangrijk hierbij is een incorporatie van de 
gegevens in het Maaskantproject van de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden.

Overige onderzoeksvragen:

1. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgon-
derzoek toe te passen strategieën, methoden en technieken?
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2. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot eventuele te 
nemen behoudsmaatregelen?

4 Landschap en bodemopbouw

Het ‘maaiveld’ varieert in hoogte van 6,0 m + NAP aan de uiterste zuidkant 
tot ongeveer 5,7 m +NAP aan de noordkant van het plangebied. Het 
opgravingsvlak vertoond deze helling niet. In figuur 6 zijn vlakhoogtes 
van de proefsleuven weergegeven. De hoogtes tussen de proefsleuven zijn 
geëxtrapoleerd.

Op de twee locaties vertoont de kaart een kleine depressie: halverwege sleuf 
1 en aan de noordkant van sleuf 3. Deze depressies weerspiegelen niet het 
oorspronkelijk reliëf; ze geven aan waar recente slootsporen extra verdiept 
zijn om te controleren of zich nog sporen in de randzone van de sloten 
bevinden. Dit bleek inderdaad zo te zijn op een aantal plekken.
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Figuur 6 
Kaart met vlakhoogtes van de proefsleuven in 
meters boven NAP.
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Het oorspronkelijke bodemprofiel in de vorm van een podzolbodem, 
is niet meer intact. De bodem is omgezet en opgenomen in een esdek 
(enkeerdgronden). Het verstoorde bodemprofiel is als volgt opgebouwd: 
bouwvoor met daaronder een (dun) esdek op het gele (of lichtbruine) 
dekzand:

laagnummer omschrijving

5000 bouwvoor, dbrgr zand (Zs1)

5010 (verstoorde) es, grbr zand (Zs1) + Fe-inspoelingslaagjes

5015 onderkant es en spitsporen, verrommelde laag

5020 grbr zand (Zs1) met witte spikkels, ‘mollenlaag’ 

5030 geel tot wit dekzand, C-horizont (opgravingsvlak)

Dit beeld is over het hele plangebied ongeveer hetzelfde. De dikte van het 
esdek varieert tussen circa 10 en 20 cm in dikte (figuur 7). 

5 Archeologische sporen, structuren en vondsten

In het onderzochte gebied zijn sporen en vondsten uit verschillende 
perioden aangetroffen (bijlagen 1 en 2). De spreiding van de sporen 
laat een aantal clusters zien, daterend uit de IJzertijd tot en met de Late 
Middeleeuwen. Over het algemeen zijn de sporen duidelijk zichtbaar 
en, ondanks enige omzetting van de bodem, goed geconserveerd onder 
het esdek. De vondstendichtheid was laag, 43 vondstnummers zijn 
uitgeschreven, waaronder twee monsters (zie bijlage 2).

5.1 IJzertijd 

Aan de westkant van de Kennedysingel, op nog geen 60 m afstand van 
proefsleuf 1, zijn meerdere waarnemingen gedaan van ijzertijdsporen.11

11  Schinkel 1998.

S5030
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S5010

S5020

5,95 m+NAP mv

Figuur 7 
Representatief profiel voor het plangebied aan 
de Brabantstraat.

Tabel 2
Bodemopbouw.
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Deze sporencluster (groep 11), in het noordwesten van de wijk Ussen, bestaat 
voornamelijk uit diepe en ondiepe kuilen en paalsporen van spiekers, waarvan 
de meeste zijn waargenomen in bouwputten en sleuven voor leidingen 
en niet bij uitgebreid archeologisch onderzoek. Deze sporen kunnen 
vermoedelijk gedateerd worden in de Midden-IJzertijd, 500-250 v.Chr. 

Gezien de kleine afstand tussen deze vindplaats en het plangebied, was de 
verwachting hoog dat zich ook aan de Brabantstraat ijzertijdsporen zouden 
bevinden. Dit blijkt het geval te zijn. De grootste cluster ijzertijdsporen ligt 
aan de noordzijde van het plangebied, aangegeven als sporencluster A (figuur 
8). Door het geringe aantal aardewerkvondsten is het vooralsnog niet mogelijk 
de sporen nader te dateren dan ‘IJzertijd’, 800-12 v.Chr. 

Een uitzondering geldt voor de hoekige greppel aan de noordkant van sleuf 
1 (figuur 9). Deze greppel, spoor 84, is aan de hand van een stuk Marne-
aardewerk in de Midden-IJzertijd te plaatsen. De greppel is minimaal 10 m 
lang in noord-zuid richting. Een coupe aan de zuidkant wijst op een diepte  
tussen de 10 en 15 cm. 

In dit stadium van het onderzoek zijn er verschillende interpretaties 
mogelijk van het spoor. Het kan onderdeel uit maken van een rechthoekig 

P1 P3

0 5m

S2

vnr28
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spr84

spr75

S1

N

Figuur 8 
Sporencluster A in proefsleuven 1 en 3.
Voor legenda zie figuur 5.
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of vierkant grafmonument of heiligdom. Van dergelijke structuren zijn er 
meerdere bekend uit de directe omgeving, in Oss-Ussen.12

Het spoor zou ook onderdeel (wandgreppel) kunnen zijn van een 
huisplattegrond. Deze interpretatie ligt echt minder voor de hand. 
Wandgreppels waren namelijk niet gebruikelijk in de IJzertijd. Midden- en 
late ijzertijdhuizen zijn meestal tweebeukig, met een rij middenstaanders 
en dubbele paren wandstijlen om het dak te ondersteunen.13

Een sporencluster in het midden van sleuf 1 (linksonder in figuur 8) zou 
wel een deel van een huisplattegrond kunnen zijn. De beperkte breedte 
van de proefsleuf geeft echter net te weinig inzicht in de aard en context 
van de structuur. Om die redenen heeft dit sporencluster (nog) geen 
structuurnummer gekregen.
Twee andere clusters zijn wel goed als een structuur te interpreteren: S1, de 
helft van een zes-palige spieker (figuur 10) en S2, een complete zes-palige 
spieker in sleuf 3 (figuur 8).

De sporen met ijzertijdaardewerk blijken over het algemeen homogeen 
donkergrijsbruin van kleur. Dit verschijnsel is eveneens bekend van 
vindplaats De Horzak, aan de noordoostkant van Oss, waar het veldteam 
recentelijk veel heeft gegraven. Op de Horzak waren ijzertijdsporen over 
het algemeen donker gekleurd en Romeinse sporen lichtgrijs. Dankzij 
deze spoorkenmerken was een aantal sporen (zonder aardewerk) van de 
voornoemde clusters met sporen van spiekers en huisplattegrond alsnog in 
de IJzertijd te plaatsen. 

Een dubbele, oost-west georiënteerde  greppelstructuur een paar meter 
ten zuiden van spoor 84 in sleuf 1, was helaas niet dateerbaar op basis van 
vorm- en kleurkenmerken of vondsten. De greppels lijken min of meer 
evenwijdig te lopen aan de zuidkant van spoor 84 en lopen in ieder geval 
door tot sleuf 3 (figuur 8). Mogelijk duidt deze ruimtelijke relatie op een 

12  Van der Sanden 1987.
13  Schinkel 1998, huistype 4 en 5.

Figuur 9 
Greppel in proefsleuf 1.

Figuur 10 
Gecoupeerd paalspoor van een spieker (S1) in 
proefsleuf 1.
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datering in de IJzertijd net als spoor 84.
Een coupe over de meest zuidelijke greppel (spoor 75) leerde dat deze circa 
20 cm diep is. Er was in de coupe een paalgat zichtbaar van een paal die in 
de greppel had gestaan. Deze reikte tot 50 cm diep. 
De functie van deze greppels is onduidelijk, mogelijk houdt deze ook 
verband met spoor 84.

Een aantal onduidelijke sporen is eveneens gecoupeerd om de aard en 
een mogelijke datering vast te stellen. Twee van deze sporen zijn hierbij 
vervallen; het bleken bioturbatiesporen te zijn van mollen. Een voorbeeld 
van een duidelijke coupe van een spoor dat in het vlak nog vrij vlekkerig 
en onduidelijk begrensd was, is weergegeven in figuur 11. De coupe toont 
duidelijk een paalgat in een paalkuil.

Aan de zuidoostkant van het plangebied is een groot aantal recente 
verstoringen aangetroffen (zie zwart omkaderde deel in figuur 5). Deze zijn 
vermoedelijk afkomstig van zandwinning. Gelukkig bleken de meeste niet 
erg diep en kwamen er nog duidelijke sporen onder tevoorschijn toen het 
vlak ter plaatse ongeveer 10 cm dieper werd verdiept. Een voorbeeld zijn 
enkele sporen van cluster B (figuur 12). Deze cluster is moeilijk te dateren 
wegens gebrek aan vondsten, maar de (donkere) vulling van de sporen 
suggereert dat het grootste deel uit de IJzertijd stamt. Een aantal van de 
voornoemde, afgebeelde sporen is gevonden bij het verdiepen van dergelijke 
recente verstoringen.

5.2 Romeinse tijd 

Op verschillende plaatsten binnen het plangebied zijn greppels uit de 
Romeinse tijd aangesneden. De greppel die aan de zuidkant vier putten 
doorkruist, heeft een oost-west oriëntering  lijkt een nederzettingsgreppel op 

Figuur 11 
Gecoupeerd paalspoor in proefsleuf 1.
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Figuur 12 
Sporencluster B in proefsleuf 3. Voor legenda 
zie figuur 5.
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grond van parallellen uit andere de nederzettingen, namelijk  Westerveld en 
Schalkskamp.
De noord-zuid georiënteerde greppel in proefsleuf 6 (figuur 13) lijkt aan 
de noordkant af te buigen en lijkt daarbuiten te traceren tot aan de schuin 
aangesneden greppel aan de noordkant van proefsleuf 3 (zie figuur 5). Deze 
greppel oversnijdt spoor 84 uit de Midden-IJzertijd. 
In sleuf 6 is een groot deel van een rand van een Romeinse pot aangetroffen 
en aan de noordkant van sleuf 3  zijn drie bronzen objecten in de greppels 
aangetroffen, vermoedelijk alle Romeins (vondstnummers 26 t/m 28; figuur 
8).  Mogelijk betreft het munten. Eén van de metaalvondsten is afkomstig 
uit het centrum van een paalgat in een greppel. Deze context en de vondst 
van andere metalen in de nabijheid lijken erop te wijzen dat het hier geen 
toevallig verloren voorwerpen betreft, maar eerder objecten die ritueel zijn 
gedeponeerd.
Aan de noordkant van sleuf 3 loopt nog een greppel oost-west, die eveneens 
in sleuven 4 en 2 is aangetroffen. Dwars op deze greppel ligt in sleuf 3 nog 
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Figuur 13 
Sporencluster C. Voor legenda zie figuur 5.
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een (kort deel van?) een greppel die aan de noordkant wordt oversneden 
door een spoor waar eveneens Romeins aardewerk uit komt. 

Het plangebied aan de Brabantstraat ligt net buiten de grote Romeinse 
nederzetting van Westerveld (circa 200 m), ten zuiden van de nederzetting 
Schalkskamp (circa 300 m) en slechts op 170 m afstand van de vindplaats 
Zaltbommelse weg (figuur 4). Aanvullend onderzoek van de in dit opzicht 
centraal gelegen vindplaats in plangebied Brabantstraat kan dan ook een 
belangrijk inzicht geven in de het landschapsgebruik in die periode. De loop 
van de greppels zijn in deze context vooral van belang voor het begrip van 
het (mogelijk ritueel) gebruik van  ‘buitengebieden’. Waarschijnlijk hebben 
we namelijk niet te maken met een nieuwe nederzetting, aangezien er geen 
(wandgreppel-)huizen of gedeeltes hiervan zijn aangetroffen. 

5.3 Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Aan de zuidkant van proefsleuf 1 is een cluster sporen aangetroffen, 
waarvan een aantal uit de Late Middeleeuwen dateert (figuur 14; zie ook de 
foto op de voorkant van het rapport). De meest opvallende is de west-oost 
gerichte greppel in het zuiden van proefsleuf 1. 

De cluster is te klein om de exacte aard en context te bepalen. Het is 
dan ook onduidelijk of het hier om een gedeelte van een nederzetting 
gaat. Mogelijk betreft het hier een randzone of een buitengebied van 
een naburige nederzetting. In één van de sporen is een complete laat-
middeleeuwse pot aangetroffen, waarvan de rand net onder de hals was 
afgebroken. De rand lag compleet in de pot (niet zichtbaar in figuur 15 en 
16). Het betreft hier een water- of voorraadkruik die intentioneel ingegraven 
lijkt te zijn. De pot is gemakt van rood aardewerk dat enkel aan de 
buitenkant op de hals is geglazuurd. Dit laatste duidt op een datering  rond 
de 14e eeuw.
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Sporencluster D in proefsleuf 1.
Voor legenda zie figuur 5.
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De Nieuwe tijd is in het plangebied vertegenwoordigd door enkele lange 
greppels, met name in het zuiden en het oosten (zie ‘verstoringen’ in roze 
in figuur 5). De loop van deze sporen, noordwest-zuidoost, blijkt samen te 
vallen met greppels op het minuutplan uit 1832 (figuur 3). 

6 Waardering en aanbevelingen

6.1 Waardering

De waardering van de archeologische waarden in een plangebied gebeurt 
aan de hand van een aantal parameters. Ze omvatten de archeologische 
(wetenschappelijke) waarde, maar ook de landschappelijke en cultuurhisto-
rische waarde. De parameters zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor 
dit onderzoek zijn de meeste van de genoemde criteria van belang. 

Figuur 15 
Laat middeleeuwse pot in situ in proefsleuf 1.

Figuur 16 
Tekening van de laatmiddeleeuwse pot 
(schaal 1:4).
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Waarden Criteria Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid nvt

Herinnering nvt

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. Aangezien er geen zichtbare 
monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van toepassing.

Fysieke kwaliteit

De gaafheid en conservering krijgen een matige tot hoge score. De 
afdekking van de bodems met een (dun) esdek zorgt voor een redelijk goede 
conservering van de aangetroffen archeologische waarden.  
Een representatief aantal sporen is gecoupeerd, waarbij is gebleken dat 
paalsporen en kuilen zich duidelijk aftekenen. Zelfs aan de zuidoostkant van 
het plangebied, waar de bodem enigszins verstoord is door zandwinning, 
zijn sporen gevonden onder de verstoringen. Mogelijk zijn hier ter plaatse 
wel ondiepe sporen verloren gegaan. 

Inhoudelijke kwaliteit

Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. In het geval van 
dit onderzoek krijgen drie daarvan een hoge waardering. De zeldzaamheid 
van de sporen is op dit moment moeilijk te beoordelen, de hoekige midden-
ijzertijdgreppel aan de noordkant van sleuf 1 is mogelijk bijzonder, vooral 
indien het hier een heiligdom zou betreffen. De bewoningssporen zijn op 
zich niet zeldzaam, in een landschappelijk kader krijgen ze echter een hoge 
informatieve ensemblewaarde. Aangezien de ijzertijdnederzetting in het 
noordwesten van Ussen,14 een vrij onbekende context heeft door de vond-
stomstandigheden in het verleden, zou de nederzetting aan de Brabantstraat 
dit beeld kunnen complementeren, mogelijk inclusief sporen van begraving 
en/of een heiligdom. 
De drie bronzen voorwerpen die binnen een zeer klein oppervlak van elkaar 
zijn aangetroffen zijn als assemblage eveneens mogelijk bijzonder, even als 
de herkomst uit de greppels. In ieder geval zal een opgraving belangrijke 
aanvullende informatie opleveren over de indeling van het buitengebied dat 
tussen die bekende Romeinse nederzettingen in ligt.
Verder zijn sporen en plattegronden gevonden die erop duiden dat het 
plangebied tevens als nederzettingsterrein gebruikt is:  in de IJzertijd en 
vermoedelijk in de Late Middeleeuwen. De bewoningsgeschiedenis van het 
gebied kan daarmee mogelijk tot in de Late Middeleeuwen gevolgd worden, 
een periode waarin Oss uitgroeit tot stad (stadsrechten 1399). Dit geeft een 
diachroon beeld van verschillende, gelijktijdige fenomenen die in hun land-

14  Schinkel 1998, groep 11.

Tabel 3 
Waardering vindplaats n.a.v.  het 
proefsleuvenonderzoek.
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schappelijke context onderzocht kunnen worden. De sporen en vondsten in 
samenhang hebben een hoge informatieve waarde.
De proefsleuven zijn representatief voor wat er te verwachten is over het 
hele plangebied. 

6.2 Conclusie en aanbevelingen

Het plangebied aan de Brabanstraat te Oss bevat archeologische sporen 
daterend van de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen, waarbij de 
middeleeuwse cluster zich lijkt te beperken tot de zuidwesthoek en de 
prehistorische en Romeinse sporen verspreid over het hele terrein liggen. 
Waarschijnlijk is er sprake van één vindplaats uit de laatstgenoemde 
perioden en houden de sporen per periode verband met elkaar. 
Mogelijk betreft het hier een (deel van een) nederzetting uit de IJzertijd met 
bewoningscontinuering tot in de Romeinse periode, wanneer de bewoning 
verplaatst naar de nabijgelegen omgreppelde nederzettingen van Westerveld, 
Schalkskamp en de Zaltbommelse weg. De vindplaats aan de Brabantstraat 
heeft in die periode een (vooralsnog onbekende) andere functie.

Op basis van de toegekende waarden is het gehele plangebied behoudens-
waardig (maximaal circa 1 ha). Realisatie van de geplande  hoogbouw met 
bijbehorende wadi, parkeerterrein en infrastructuur zal leiden tot verstoring 
van deze vindplaats (figuur 17). Indien behoud in situ (door middel van 
planaanpassingen) niet mogelijk is, is een vervolgonderzoek noodzakelijk, 
waarbij het plangebied naar onze mening geheel moet worden opgegraven 
(oftewel behoud ex situ). Geadviseerd wordt een vlakdekkend onderzoek 
waarbij het verband tussen de aangetroffen fenomenen onderzocht 
kan worden. Dat wil zeggen dat niet alleen de sporenclusters worden 
opgegraven, maar tevens de ruimte tussen de tot op heden bekende sporen 
in, zodat de ruimtelijke spreiding inzichtelijk wordt. De kans dat hierbij 
nieuwe sporen worden ontdekt, is groot. Vlakdekkend onderzoek kan 
tevens inzicht geven in de  landschappelijke relatie met de omgevende 
nederzettingen.
Indien het plangebied groter blijkt te zijn dan het huidige onderzochte 
gebied, i.e. de omringende groenstrook en het grasveldje ten noorden van 
het plangebied met de kinderspeelplaats, verdient het aanbeveling om hier 
gelijk over te gaan op opgraven, aangezien de grootste sporenconcentratie 
aan de noordkant van het plangebied ligt en de afstand tot de aangetroffen 
sporen gering is. Dit alles erbij betrokken, is er sprake van een oppervlak 
van bijna 2 ha. 
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Figuur 17 
Proefsleuven geprojecteerd op de 
nieuwbouwplannen van locatie Oss-
Brabantstraat.
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Bijlage 2 Vondstenlijst 

Figurenlijst

Figuur 1 Ligging plangebied in Oss.
Figuur 2 Indeling plangebied Brabantstraat (bruin kader) met proefsleuven 
(groen = groenstrook). Voor legenda zie figuur 5.
Figuur 3 De huidige topografie met proefsleuven geprojecteerd op het 
minuutplan van 1832. Het plangebied is bruin omkaderd.
Figuur 4 Overzicht van de in de omgeving van het plangebied (bruin kader) 
aangetroffen archeologische sporen. Legenda: groen is Bronstijd, blauw is 
IJzertijd; rood is Romeinse tijd.
Figuur 5 Plangebied Brabantstraat (bruin kader) met de ligging 
van de proefsleuven met alle sporen en een (voorlopige) datering; 
puttennummering op volgorde van aanleg. 
Figuur 6 Kaart met vlakhoogtes van de proefsleuven in meters boven NAP.
Figuur 7 Representatief profiel voor het plangebied aan de Brabantstraat.
Figuur 8 Sporencluster A in proefsleuven 1 en 3. Voor legenda zie figuur 5.
Figuur 9 Greppel in proefsleuf 1.
Figuur 10 Gecoupeerd paalspoor van een spieker (S1) in proefsleuf1.
Figuur 11 Gecoupeerd paalspoor in proefsleuf 1.
Figuur 12 Sporencluster B in proefsleuf 3. Voor legenda zie figuur 5.
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Figuur 13 Sporencluster C in proefsleuf 6. Voor legenda zie figuur 5.
Figuur 14 Sporencluster D in proefsleuf 1. Voor legenda zie figuur 5.
Figuur 15 Laatmiddeleeuwse pot in situ in proefsleuf 1.
Figuur 16 Tekening van de laatmiddeleeuwse pot (schaal 1:4).
Figuur 17 Proefsleuven geprojecteerd op de nieuwbouwplannen van locatie 
Oss-Brabantstraat.
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering structuur
1 1 1 kuil nee ijzertijd-late middeleeuwen
1 1 2 paalkuil nee
1 1 3 kuil nee
1 1 4 paalkuil nee
1 1 5 paalkuil nee
1 1 6 paalkuil nee
1 1 7 kuil ja 27 late middeleeuwen
1 1 8 kuil nee ijzertijd
1 1 9 vlek nee ijzertijd
1 1 10 greppel nee ijzertijd-romeinse tijd
1 1 11 greppel nee late middeleeuwen
1 1 12 sloot nee nieuwe tijd
1 1 13 kuil nee
1 1 14 paalkuil nee
1 1 15 paalkuil nee
1 1 16 paalkuil nee
1 1 17 greppel nee
1 1 18 greppel nee romeinse tijd
1 1 19 paalkuil nee
1 1 20 paalkuil ja 20
1 1 21 paalkuil nee
1 1 22 paalkuil nee
1 1 23 paalkuil nee
1 1 24 paalkuil nee
1 1 25 vlek nee
1 1 26 vlek nee
1 1 27 paalkuil nee
1 1 28 kuil nee
1 1 29 paalkuil nee
1 1 30 paalkuil nee
1 1 31 paalkuil ja 30
1 1 32 paalkuil nee
1 1 33 paalkuil nee
1 1 34 paalkuil nee ijzertijd-romeinse tijd
1 1 35 paalkuil nee
1 1 36 paalkuil nee
1 1 37 paalkuil nee
1 1 38 paalkuil nee
1 1 39 paalkuil nee
1 1 40 paalkuil nee
1 1 41 paalkuil nee
1 1 42 kuil nee ijzertijd
1 1 43 paalkuil nee
1 1 44 paalkuil nee
1 1 45 paalkuil nee
1 1 46 paalkuil nee
1 1 47 paalgatkuil nee
1 1 48 paalgatkuil nee
1 1 49 paalkuil nee ijzertijd-late middeleeuwen
1 1 50 paalkuil nee
1 1 51 paalkuil nee
1 1 52 paalkuil nee
1 1 53 paalkuil nee
1 1 54 paalkuil nee
1 1 55 paalkuil nee
1 1 56 paalkuil nee
1 1 57 paalkuil ja 16 ijzertijd S1
1 1 58 paalkuil nee ijzertijd S1
1 1 59 paalkuil nee ijzertijd S1
1 1 60 paalkuil nee

Bijlage 1 Sporenlijst
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering structuur
1 1 61 paalkuil nee
1 1 62 paalkuil nee
1 1 63 paalkuil nee
1 1 64 paalkuil nee
1 1 65 kuil nee
1 1 66 paalkuil nee
1 1 67 paalkuil nee
1 1 68 vlek nee
1 1 69 recente verstoring ja
1 1 70 paalkuil nee
1 1 71 paalkuil nee
1 1 72 paalkuil nee
1 1 73 recente verstoring ja
1 1 74 paalkuil nee
1 1 75 greppel ja
1 1 76 paalkuil nee
1 1 77 paalkuil nee
1 1 78 greppel nee
1 1 79 paalkuil nee
1 1 80 paalkuil nee
1 1 81 paalkuil nee
1 1 82 paalkuil nee
1 1 83 kuil ja 29 romeinse tijd
1 1 84 greppel ja 15 ijzertijd-romeinse tijd
1 1 85 paalkuil nee
1 1 86 paalkuil nee
1 1 87 paalkuil nee
1 1 88 paalkuil nee
1 1 89 paalkuil nee
1 1 90 paalkuil nee
1 1 91 greppel nee
1 1 92 paalkuil nee
1 1 93 paalkuil ja 32
1 1 94 paalkuil nee
1 1 95 paalkuil nee
1 1 96 paalkuil nee
1 1 97 paalkuil nee
1 1 98 paalkuil nee
1 1 99 paalkuil nee
1 1 100 paalkuil nee
1 1 101 paalkuil nee
1 1 102 kuil nee
1 1 103 paalkuil nee
1 1 104 greppel nee
2 1 1 kuil nee
2 1 2 greppel nee
2 1 3 paalkuil nee
2 1 4 paalkuil nee
2 1 5 vlek nee
2 1 6 paalkuil nee
2 1 7 paalkuil nee
2 1 8 kuil nee
2 1 9 paalkuil nee
2 1 10 paalkuil nee
2 1 11 paalgatkuil nee
2 1 12 sloot nee
2 1 13 greppel nee
2 1 14 greppel nee
3 1 1 greppel nee romeinse tijd
3 1 2 greppel nee romeinse tijd
3 1 3 greppel nee romeinse tijd
3 1 4 greppel nee romeinse tijd

Bijlage 1 Sporenlijst vervolg
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering structuur
3 1 5 paalkuil nee
3 1 6 paalgatkuil nee romeinse tijd
3 1 7 kuil nee
3 1 8 paalkuil nee
3 1 9 greppel nee
3 1 10 greppel nee
3 1 11 paalkuil nee
3 1 12 paalkuil nee
3 1 13 paalkuil nee
3 1 14 paalkuil nee

2Sdjitrezjieenliuklaap5113
2Sdjitrezjieenliuklaap6113
2Sdjitrezjieenliuklaap7113

3 1 18 paalkuil nee
2Sdjitrezjieenliuklaap9113
2Sdjitrezjieenliuklaap0213
2Sdjitrezjieenliuklaap1213

3 1 22 paalkuil nee
3 1 23 paalkuil nee
3 1 24 paalkuil nee
3 1 25 paalkuil nee
3 1 26 paalkuil nee
3 1 27 paalkuil nee
3 1 28 paalkuil nee
3 1 29 paalkuil nee
3 1 30 paalkuil nee
3 1 31 paalkuil nee
3 1 32 kuil nee
3 1 33 kuil nee
3 1 34 kuil nee
3 1 35 paalkuil ja 7
3 1 36 paalkuil nee
3 1 37 paalkuil nee
3 1 38 paalkuil nee
3 1 39 paalkuil nee
3 1 40 paalkuil nee
3 1 41 paalkuil nee
3 1 42 paalkuil nee
3 1 43 paalkuil ja 6
3 1 44 paalkuil nee
3 1 45 paalkuil nee
3 1 46 paalkuil nee
3 1 47 paalkuil nee
3 1 48 paalkuil nee
3 1 49 paalkuil nee
3 1 50 paalkuil nee
3 1 51 paalkuil nee
3 1 52 paalkuil nee
3 1 53 paalkuil nee
3 1 54 paalkuil nee
3 1 55 paalkuil nee
3 1 56 paalkuil nee
3 1 57 paalkuil nee
3 1 58 paalkuil nee
3 1 59 paalkuil nee
3 1 60 paalkuil nee
3 1 61 paalkuil nee
3 1 62 paalkuil nee
3 1 63 paalkuil nee
3 1 64 paalgatkuil ja 31
3 1 65 paalkuil nee
3 1 66 paalkuil nee

Bijlage 1 Sporenlijst vervolg
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering structuur
3 1 67 paalkuil nee
3 1 68 paalkuil nee
3 1 69 paalkuil nee
3 1 70 paalkuil nee
3 1 71 paalkuil nee
3 1 72 kuil nee
3 1 73 paalkuil nee
3 1 74 paalkuil nee
3 1 75 paalkuil nee
3 1 76 paalkuil nee
3 1 77 paalkuil nee
3 1 78 paalkuil nee
3 1 79 paalkuil nee
3 1 80 paalkuil nee
4 1 1 greppel nee
4 1 2 paalkuil nee
5 1 1 sloot nee nieuwe tijd
6 1 1 greppel nee romeinse tijd
6 1 2 paalkuil nee
6 1 3 sloot nee
6 1 4 paalkuil nee
6 1 5 paalkuil nee
6 1 6 paalkuil nee
6 1 7 paalkuil nee
6 1 8 paalkuil nee
6 1 9 paalkuil nee
6 1 10 paalkuil nee
6 1 11 paalkuil nee
6 1 12 paalkuil nee
6 1 13 paalkuil nee
6 1 14 paalkuil nee
6 1 15 paalkuil nee
6 1 16 paalkuil ja 10
6 1 17 vlek nee
6 1 18 paalkuil nee
6 1 19 paalkuil nee
6 1 20 paalkuil nee
6 1 21 paalkuil ja 10
6 1 22 paalkuil nee
6 1 23 paalkuil nee
6 1 24 paalkuil nee
6 1 25 paalkuil nee
6 1 26 vlek nee
7 1 1 kuil nee
7 1 2 paalkuil nee
7 1 3 paalkuil nee ijzertijd-romeinse tijd
7 1 4 paalkuil nee
7 1 5 paalkuil nee
7 1 6 paalkuil nee
7 1 7 greppel nee romeinse tijd
7 1 8 paalkuil nee
7 1 9 paalkuil nee
7 1 10 paalkuil nee
7 1 11 paalkuil nee
7 1 12 paalkuil nee

Bijlage 1 Sporenlijst vervolg
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vondstnr put vlak vak spoor categorie datering veldvolume opmerking
1 1 1 1 5010 aardewerk romeinse tijd
2 1 1 1 5020 aardewerk prehistorie-romeinse tijd
3 1 1 1 aardewerk prehistorie-late middeleeuwen
4 1 1 9 aardewerk prehistorie
5 1 1 8 aardewerk prehistorie
6 1 1 10 aardewerk prehistorie-romeinse tijd
7 1 1 11 aardewerk late middeleeuwen
8 1 1 3 5010 aardewerk nieuwe tijd
9 1 1 4 5010 aardewerk nieuwe tijd
10 1 1 5 5010 aardewerk late middeleeuwen-nieuwe tijd
11 1 1 7 aardewerk late middeleeuwen hele pot
12 1 1 12 aardewerk nieuwe tijd
13 1 1 18 aardewerk romeinse tijd
14 1 1 14 5010 aardewerk late middeleeuwen
15 1 1 34 aardewerk prehistorie-romeinse tijd
16 1 1 42 aardewerk prehistorie
17 1 1 49 aardewerk prehistorie late middeleeuwen
18 1 1 22 5020 aardewerk romeinse tijd- late middeleeuwen
19 1 1 84 aardewerk midden-ijzertijd
20 1 1 103 aardewerk prehistorie
21 1 1 83 monster 5 liter botanie
22 1 1 83 aardewerk romeinse tijd
23 1 1 75 aardewerk onbepaald
24 1 1 20 aardewerk onbepaald
25 3 1 2 5020 aardewerk romeinse tijd
26 3 1 6 metaal onbepaald munt?
27 3 1 3 metaal onbepaald munt?
28 3 1 3 metaal onbepaald munt?
29 3 1 1 5020 aardewerk romeinse tijd
30 3 1 1 aardewerk romeinse tijd
31 3 1 9 5020 aardewerk romeinse tijd
32 3 1 10 5010 aardewerk prehistorie-romeinse tijd
33 3 1 21 5010 aardewerk late middeleeuwen
34 2 1 1 aardewerk onbepaald
35 4 1 2 5020 aardewerk late middeleeuwen
36 6 1 2 1 aardewerk romeinse tijd
37 6 1 3 1 aardewerk romeinse tijd grote rand
38 6 1 6 1 aardewerk romeinse tijd
39 7 1 3 aardewerk prehistorie-romeinse tijd
40 7 1 7 aardewerk romeinse tijd
41 3 1 59 aardewerk prehistorie
42 3 1 61 aardewerk prehistorie-late middeleeuwen
43 1 1 7 monster 5 liter inhoud pot

Bijlage 2 Vondstenlijst
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