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1 Inleiding

In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft Archeologisch Onderzoek 
Leiden bv (Archol) een Archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd in 
plangebied Hertogswetering (Hamelspoel) te Herpen, gemeente Oss (figuur 
1.1). 

De omvang van het plangebied bedraagt circa 0,25 ha. De archeologische 
begeleiding was nodig in verband met het voornemen om een ecologische 
verbindingszone aan te leggen. Hierbij zijn bodemingrepen gepland (zoals 
de aanleg van poelen, plasbermen en oeververflauwingen) die dieper 
gaan dan de bouwvoor. De bodemingrepen zouden eventueel aanwezige 
archeologische waarden in het plangebied kunnen verstoren. 
Vooronderzoek heeft uitgewezen dat de Hertogswetering een gebied 
doorkruist met een hoge verwachting van archeologische waarden. 
Dit onderzoek heeft ter hoogte van het onderhavige plangebied echter 
onvoldoende gegevens opgeleverd om tot een waardestelling te komen van 
het plangebied. Doel van de begeleiding was dan ook deze waardestelling 
alsnog uit te voeren en daarbij eventuele archeologische waarden veilig te 
stellen (ex situ) door middel van een adequate documentatie. 

Het veldwerk van de archeologische begeleiding vond afgelopen najaar 
2006 plaats, op 5 en 6 december. 

Figuur 1.1 
Locatie plangebied 
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In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke ligging 
van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna volgen het archeologisch 
kader en de gehanteerde methodieken (hoofdstuk 3 en 4). Vervolgens 
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd (hoofdstuk 5). Een 
samenvatting zal het geheel afsluiten (hoofdstuk 6).

Administratieve gegevens

Uitvoeringsperiode 
 Veldwerk AB:  5 en 6 december 2006
 Uitwerking/rapportage:  juni 2007

Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden  bv 
  (Archol bv)
 
Bevoegd gezag Waterschap Aa en Maas

Locatie  Gemeente: Oss
 Plaats: Herpen
 Toponiem: Hamelspoel
 Kaartblad: 45F

Depot Provinciaal depot van Noord-Brabant
  
SIC  HHW1148

Archis-meldingsnummer 20600

Coördinaten vindplaats 174083.961 / 420128.857;
  174122.589 / 420041.615;
  174202.971 / 420069.030;
  174187.512 / 420178.055;
 
Geomorfologie Lager deel met kleiafzettingen (kom),   
  een overgangsgebied en een hoger liggend  
  gebied dat rijwel geheel is opgebouwd uit  
  rivierzandafzettingen (oeverwal)

2 Landschappelijk kader: geomorfologie en bodemopbouw

Geomorfologie

De geomorfologische kaart toont dat het onderzoeksgebied (plangebied en 
de directe omgeving) op de grens ligt van het oostelijk rivierengebied en het 
noordoostelijk deel van het Brabantse dekzandlandschap. Een omvangrijke 
zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandzone van Rosmalen tot Herpen 
vormt de overgang tussen het zandgebied en het kleigebied bestaande uit 
rivierkom- en oeverwalachtige vlakten. Het centrale deel van het onder-
zoeksgebied bestaat uit een komgeul met daarin de Hertogswetering. De 
wetering doorsnijdt in zuidelijke richting een terrasafzettingsvlakte, bedekt 
met dekzand en/of recent overstromingsmateriaal. Lokaal komen terrasrest-

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek Herpen-Hertogswetering
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ruggen, smalle geulen of dekzandwelvingen dicht aan het oppervlak voor die 
soms nog herkenbaar zijn aan het reliëf (figuur 2.1).� 

Tot aan het Midden-Pleistoceen stroomden de Maas en de Rijn nog door 
de Roerdalslenk naar het noorden. Het pleistocene landschap werd in 
eerste instantie gevormd door voornamelijk grove, grindrijke zanden die 
door de Maas tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd, (120.000-10.000 
voor heden) werden afgezet. In het onderzoeksgebied is minimaal één 
pleistocene restgeul in de ondergrond aanwezig.� De beddingen van de 
Maasgeulen kwamen gedurende deze koude periode geregeld droog te 
liggen, waardoor opstuivend zand werd afgezet als rivierduinen. 
De pleistocene (rivier)afzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheye 
en zijn over het algemeen zeer grof zandig en grindig en grijs van kleur.

Door tektonische opheffing van de Peelhorst heeft de Maas haar 
tegenwoordige loop gekregen en in belangrijke mate vorm gegeven aan het 
huidige landschap. Het warmere klimaat en de hiermee gepaard gaande 
relatieve zeespiegelstijging vanaf het begin van het Holoceen veranderden 
het karakter van de Maas van verwilderd in meanderend (figuur 2.2).� De 
bestaande terrassen werden in dit rustigere milieu diep ingesneden en 
bedekt met relatief fijnere sedimenten. Wanneer het waterpeil tijdelijk sterk 
toenam kon een rivier door zijn oeverwal breken. Hierbij ontstond een 
(tijdelijke) nieuwe rivierloop (crevasse). Vlak achter een dergelijke doorbraak 
kwam grofzandig sediment tot afzetting. Deze afzettingen kwamen naar 
verloop van tijd hoger in het landschap te liggen, aangezien deze minder 
sterk krimpen dan de zwaardere kleien waarop ze zijn afgezet. Deze hogere 
plekken vormen in het kleilandschap gunstige locaties voor bewoning. 
Het verhang van de Maas werd in de loop van het Holoceen teruggebracht 
van 30 cm/km naar de huidige 10 cm/km, wat een afname in debiet en 
dus dynamiek betekende. Ook zorgde dit voor de vorming van meerdere 
terrassen, met een verschillend verhang. 
Vanaf circa 3000 jaar geleden heeft de Maas op deze wijze na een periode 
van relatieve rust weer een rol van betekenis gehad in het onderzoeksge-
bied. De holocene rivierafzettingen bestaan hier uit een complex geheel 
van zanden, kleien en veen en worden gerekend tot de Betuwe Formatie. 
Komafzettingen bestaan grotendeels uit klei, oeverafzettingen uit zand of 
kleiig zand/zandige klei, en stroomgordelafzettingen uit een complex van 
klei, zand en grind, en in geval van dichtslibbing uit zgn. verlandingsafzet-
tingen zoals klei, zand, venig zand en kleigyttja.� 

Ter hoogte van het onderzoeksgebied kruisen beide sedimenttypen elkaar, 
waardoor dicht aan de oppervlakte afzettingen uit de twee verschillende 
perioden voorkomen.� De sedimenten direct op de pleistocene afzettingen 
kunnen van deze ouderdom zijn, maar enige terughoudendheid is hier zeer 
wel op zijn plaats. 

� Ten Cate en v.d. Berg �983; Ten Cate en Maarleveld �977; Van Diepen �952; Stiboka �969;
 De Bakker en Locher �990.
2 Berendsen en Stouthamer 2000.
3 Buitenhuis et al. �99�.
� Verbraeck �98�.
5 Pons en Schelling �95�, Pons �95�; �957.
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Het onderzoeksgebied is in sterke mate gevormd door de Maas. De 
mens heeft echter zelf ook een belangrijke invloed uitgeoefend op dit 
rivierlandschap.  Vanaf de 11e eeuw n. Chr. wordt gestart met de bedijking 
van de Maas en komt er langzaam een einde aan de vorming van 
oeverwallen en komgronden. Het gebied komt onder invloed van de Beerse 
Maas, een overlaat waarin de (kom)gronden regelmatig overstromen, soms 
ook als gevolg van dijkdoorbraken. Dit heeft tot gevolg dat het typische 
afzettingsprofiel van een rivier zoals weergegeven op de geomorfologische 
kaart, lokaal sterk is aangepast. Ook akkerbouw en recente afgravingen, 
waarschijnlijk ten behoeve van de aanleg van de nabijgelegen Hertogstraat, 
hebben hierin een belangrijke verstorende rol gespeeld. 

Een ander belangrijk voorbeeld van menselijk ingrijpen is de 
Hertogswetering die in het begin van de 14e eeuw is aangelegd. Bepaalde 
trajecten van de Hertogswetering (bijvoorbeeld de Putwielen) zijn echter 
nog wel onderdeel geweest van voormalige rivierlopen van de Maas.

Bodemopbouw

Volgens de bodemkaart van Van Diepen,� die nog net het westelijke 
deel van het onderzoeksgebied bestrijkt, zijn in het onderzoeksge-

6 Van Diepen �952.

2M22: rivierkom- en oeverwalvormige vlakte 
3K23: terrasrestrug bedekt met dekzand 
3K25: rivieroeverwal al of niet bedekt met dekzand 
2M18a: terrasvlakte 
2M48: vlakte ontstaan door afgraving 
Zwarte stippellijn: fossiele Maasgeul waar een deel van de huidige

wetering onderdeel van heeft uitgemaakt

Figuur 2.1
Uitsnede geomorfologische kaart
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bied overslaggronden bestaande uit zand en zandige klei op klei 
of stroombeddingen aanwezig. In gebieden met een vergelijkbare 
geomorfologie worden op eerder genoemde terrasvlakten met een relatief 
dun kleidek vlakvaaggronden verwacht; waar het kleipakket dikker is, 
worden ooivaaggronden of poldervaaggronden vewacht. Op hogere 
zandige delen, of zandopduikingen kunnen vorstvaaggronden en lokaal 
duinvaaggronden voorkomen. 

Vaaggronden behoren alle tot de groep bodems waar een hoge dynamiek 
(erosie/sedimentatie) en extremen in droogte of vocht beperkende factoren 
zijn voor voldoende bodemvorming. In delen met pleistoceen zand in de 
ondergrond kunnen zich veldpodzolgronden gevormd hebben. Vaak echter 
zullen deze grotendeels geërodeerd zijn en dus niet meer herkenbaar 
aanwezig. Daar waar onder rivierklei met een laklaag donkere humeuze 
delen voorkomen, kan sprake zijn van een begraven podzol.

Figuur 2.2 
Vlechtende en meanderende rivieren (naar 
Berendsen en Stouthamer 200�; aangepast) en 
de situatie in het plangebied (onder)
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Overigens valt bij deze beschrijving van de bodemopbouw van het 
onderzoeksgebied nog een kanttekening te plaatsen: de voornoemde 
zandafgravingen hebben de waarde van de bodemkaart van Van Diepen 
deels aangetast.

3 Archeologisch kader

Het onderzoeksgebied wordt in hoofdlijnen gedomineerd door twee land-
schappelijke elementen. Het noordelijke deel ligt in het afzettingsgebied van 
de Maas en wordt gekenmerkt door kom- en stroomruggronden, afgewisseld 
met (afgedekte) zandopduikingen, oeverwallen en crevasse-afzettingen 
(figuur 3.1). Omdat het grovere materiaal van de crevasse-afzettingen, 
stroomruggen en oeverwallen slechter inklinkt dan de zwaardere kleien in 
de omgeving, komen deze na verloop van de tijd relatief hoog te liggen. Ze 
vormen in het kleilandschap gunstige locaties voor bewoning. Tenslotte 
bevinden zich in de ondergrond fossiele restgeulen van het holocene, 
meanderende riviersysteem van de Maas, die in verschillende perioden 
actief zijn geweest.� 

Zuidelijk van het rivierengebied ligt een omvangrijke zuidwest-noordoost 
georiënteerde dekzandrug die de noordelijke uitloper vormt van het 
dekzandgebied van Zuid-Nederland. Deze dekzanden zijn afgezet in de 
latere fasen van het Weichselien, de laatste ijstijd, en vormen een goede 
bewoningslocatie. De landschappelijke diversiteit van de regio bood de 
prehistorische bewoners goede vestigingsmogelijkheden. Het gebied 
vormde zowel voor jager-verzamelaars als voor agrarische gemeenschappen 
een aantrekkelijke leefomgeving.

3.1 Archeologie rond de Hertogswetering in Herpen

De Hertogswetering doorkruist een gebied met een hoge verwachting van 
archeologische waarden. Vondstmeldingen van een akker ten noorden 
van de Wooijstraat en rond de Putwielen wijzen daar op. Deze hoge 
archeologische verwachting geldt voor grote delen van de Maaskant. Een 
vergelijkbaar onderzoek langs de Hertogswetering, op het meer westelijk 
gelegen traject tussen Oijensche Hut en Kennedybaan, heeft voor de 
Maaskant bijzondere archeologische gegevens opgeleverd.�

De Hertogswetering is aangelegd in het begin van de 14e eeuw met 
toestemming van hertog Jan II. Doel was het gebied tussen Herpen en ’s-
Hertogenbosch goed te ontwateren en daardoor de mogelijkheden voor de 
akkerbouw te optimaliseren.� De wetering is dus een aangelegde waterloop 
waarbij wel gebruik is gemaakt van fossiele beddingen van de Maas, zoals 
ter hoogte van het onderzoeksgebied, direct ten noorden van Herpen, dat 
wordt aangeduid als de Putwielen. 
Booronderzoek in dat gebied geeft aan dat het om een geul gaat van niet 
meer dan 50 m breed.�0 
Ten zuiden van de geul ligt de oostelijke punt van een dekzandrug. Op 

7  Van Diepen �952; Berendsen & Stouthamer 200�.
8  Jansen e.a. 2002.
9  Buijks �996, �8-�9.
�0  Van Wijk e.a. 2005.
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deze natuurlijke hoogte is in 1975 bij werkzaamheden in het kader van een 
ontgronding door leden van de toenmalige Heemkundekring Maasland 
materiaal gevonden uit de Vlaardingen-cultuur (Midden-Neolithicum B), 
waaronder een complete pot en een transversale pijlspits.��  De scherven 
komen uit een met veen gevulde (drenk)kuil. Daarnaast is op enige afstand 
een boomstamwaterput aangetroffen. Op dezelfde vindplaats zijn meer 
oppervlaktevondsten gedaan, waaronder aardewerk uit de ijzertijd, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen.�� 
Aan de noordzijde van de wetering, op oeverafzettingen, zijn ook twee 
vindplaatsen bekend. Tijdens de ontgronding van een perceel in 1950 
zijn ‘enkele potten en scherven van besmeten en gladwandig aardewerk met 

gecalcineerde beenderen’ gevonden. Zij hebben waarschijnlijk behoord 
tot een grafveld uit de ijzertijd. Even ten zuidwesten daarvan zijn 
scherven gevonden uit de brons- en ijzertijd en Romeinse tijd.�� In de 
directe omgeving is tenslotte nog een aantal meldingen bekend van 
(oppervlakte)materiaal uit verschillende perioden (figuur 3.1).

��  Van Hoof & Jansen 2002. Archis-waarnemingsnummer 38378. Vindplaatsaanduiding Herpen-
Wooijstraat.

�2  Respectievelijk Archis-waarnemingsnummers 2�6�2, �78�8 en �78�9.
�3  Grafveld ijzertijd: Archis-waarnemingsnummer 356�7; scherven: Archis waarnemingsnum-

mers �7850.

38378

35647

1785021642

17848 17849

21643

14357

Figuur 3.1 
Ligging van het plangebied en de in 
de tekst genoemde vindplaatsen met 
Archis-waarnemingsnummers
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3.2 Archeologische resultaten van het vooronderzoek in 2002 en 2004

Het archeologisch onderzoek bij de Hertogswetering heeft in verschillende 
fasen plaatsgevonden. Allereerst heeft een inventariserend bureau- en 
booronderzoek plaatsgevonden (december 2002). Op basis van de resultaten 
van een booronderzoek aan de noordzijde van de wetering is in 2004 een 
aantal proefsleuven aangelegd (figuur 3.2). 
De complexiteit van de vlakken en profielen duidt op een ‘dynamisch’ 
landschap. Centraal in het gebied werden in een geulvulling, bestaande 
uit sterk geoxideerde en verspoelde kleiafzettingen, fragmenten ijzertij-
daardewerk gevonden. Op de rivierzandopduiking ten oosten van de geul 
tekenden zich in het vlak enkele sporen af, echter zonder vondstmateriaal. 
Wel lagen enkele aardewerkfragmenten uit vermoedelijk de ijzertijd en een 
vuursteenafslag buiten de sporen. 
Een deel van de sporen kan worden geïnterpreteerd als karrensporen. Deze 
zijn noordoost-zuidwest gericht en worden in het zuidwesten afgesneden 
door de huidige wetering. Mogelijk duidt dit op een doorwaadbare plaats. In 
een volgende geul weer verder oostelijk, bevindt zich zand dat waarschijnlijk 
is afgezet door de wetering boven op klei. In het zanddek werden enkele 
sporen aangetroffen die uit de Romeinse tijd of jonger moeten dateren, 
aangezien het verspoelde zand buiten de sporen en de geulklei onder het 
zanddek ijzertijdaardewerk bevatte. Aan de andere zijde van deze geul 
bevindt zich weer een rivierzandopduiking, opnieuw met (een groot aantal) 
karrensporen, over een zone van 5 tot 6 meter. Uit de karrensporen werd 
een proto-steengoed scherf (13e eeuw) en een fragment laatmiddeleeuws 
Elmpt-aardewerk geborgen.��

��  Van Wijk e.a. 2005.
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Ter hoogte van de karrensporen waren, aansluitend op de huidige wetering 
een aantal fossiele oeverranden zichtbaar (figuur 3.2). De oeverranden of 
-inhammen zijn restanten van de situatie zoals deze in de late prehistorie 
heeft bestaan. Op twee locaties werden in de donkergrijze tot zwarte 
en sterk humeuze vulling grote aantallen scherven uit met name de 
(vroege) ijzertijd gevonden (figuur 3.3). Eén van de plekken kenmerkte 
zich door een dik kleipakket met veel houtskool, leem, brokken kwarts 
en aardewerk. Botanisch onderzoek wees uit dat het pakket verscheidene 
verbrande cultuurgewassen (emmertarwe, gierst en gerst) bevatte.�� Het 
grootste deel van de botanische resten is echter afkomstig van vegetatie 
van waterkanten en open water. Het geheel duidt ons inziens op een of 
meerdere ‘activity area(s)’  langs de oever van de geul. De veronderstelde 
activiteiten kunnen worden toegeschreven aan de bewoners van de ijzer-
tijdnederzettingen aan beide zijden van de wetering. Vergelijkbare ‘activity 

areas’ zijn aangetoond bij het onderzoek langs de(zelfde) Hertogswetering, 
ter hoogte van Lith.�� Clusters aardewerk ingebed in klei of op een kleine 
zandkop en brandplekken met aardewerk lijken te wijzen op kleinschalige 
en/of kortstondige activiteiten, bijvoorbeeld kleiwinning of aardewerk-
productie, die buiten het (nabijgelegen) erf en nederzetting plaatsvonden. 
Concrete aanwijzingen voor de locatie en wijze van aardewerkproductie zijn 
beperkt. De vele erven en nederzettingen uit de ijzer- en Romeinse tijd die 
opgegraven zijn in Oss hebben nooit aanwijzingen voor aardewerkproductie 
opgeleverd. Een aardewerktechnologisch onderzoek heeft wel aangetoond 
dat bijna uitsluitend gebruik is gemaakt van zware komkleien zoals die 
langs de Hertogswetering ruim voorhanden zijn.��

De laatste vondst betreft de restanten van een aantal palen. De forse 
eikenhouten, aangepunte palen hadden een lengte van ruim 1,25 m beneden 
maaiveld. Ze vormden twee parallelle rijen, haaks op de wetering. Eén 
paal was gefundeerd in een van de oeverinhammen en was daarbij door 
een vondstlaag met botmateriaal en ijzertijdaardewerk heen geslagen. 
Waarschijnlijk hebben we te maken met de peilers van een brug of een 
steiger. Een datering is moeilijk te geven, maar het vermoeden gaat richting 
de 16e tot 19e eeuw. Kaarten uit die laatste periode laten een weg van 
Herpen richting Neerloon ‘door’ de wetering zien, ter hoogte van de locatie 
van de gevonden peilers (figuur 3.4).

3.3 Archeologie bij de Hamelspoel

Deelgebied Hamelspoel bestrijkt het zuidelijke gedeelte waar de 
Hertogswetering via een sluisje in de Hamelspoel uitkomt. Ter plekke is 
ons slechts een enkele Romeinse scherf bekend.�� Bij het booronderzoek in 
2003 is in één boring ter plaatse houtkool aangetroffen (boring 70).

�5  Bakels 2005.
�6  Jansen e.a. 2002.
�7  Van den Broeke �987, �0�-�02.
�8  Mondelinge mededeling dhr. G. Smits, lokaal archeoloog uit Oss.
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Figuur 3.3 
Aardewerk uit de (Vroege) IJzertijd
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4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

Archeologisch onderzoek vond tot voor kort over het algemeen plaats 
nadat bij werkzaamheden in de bodem sporen uit het verleden waren 
aangetroffen. In veel gevallen restte er voor de archeoloog niets anders 
dan “te redden wat er te redden valt”. Het laatste decennium is het 
echter gebruikelijk dat vóór aanvang van verstorende activiteiten van het 
bodemarchief een gebied archeologisch onderzocht wordt. Voorafgaand 
aan een archeologische selectie zijn diverse methoden van onderzoek 
beschikbaar om een gebied archeologisch in kaart te brengen. Hiervoor is 
een getrapte aanpak van het onderzoek ontwikkeld waarbij de vindplaatsen 
eerst worden gekarteerd, vervolgens gewaardeerd en indien noodzakelijk 
worden opgegraven. 
In de gangbare archeologische praktijk geldt voor deze twee laatste stappen 
een inventariserend veldonderzoek en/of een opgraving. Een archeologische 
begeleiding (AB) mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd. 
In het geval van Herpen-Hertogswetering (deelgebied Hamelspoel) is de 
aanleiding dat het voortraject onvoldoende informatie opgeleverd om tot een 
betrouwbare waardestelling te komen. 

4.2 Vraagstellingen

Voorafgaande aan de AB van het plangebied zijn op basis van de gegevens 
van archeologische vooronderzoeken en begeleiding de volgende onder-
zoeksvragen geformuleerd:��

o Zijn tijdens de graafwerkzaamheden archeologische waarden 
aangetroffen, die inzicht kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis 
van het plangebied?

o Wat is de aard (typering), datering en kwaliteit (gaafheid en 
conservering) van de aangetroffen resten? 

�9  Goossens 2006.

Figuur 3.4 
Topografische kaarten uit begin �9e eeuw. 
Aangegeven in rood is de oversteek in de 
wetering (bron: dewoonomgeving.nl)
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o Wat is de locatie van de archeologische resten?
o Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten?
o Wat is de globale omvang van de archeologische resten in het 

horizontale vlak?

Op basis van het onderzoek wordt een KNA-conform waardeoordeel 
gevormd over de aangetroffen archeologische resten. Op basis van deze 
waardering wordt, indien nodig, een aanbeveling gedaan met betrekking tot 
vervolgstappen op het terrein. Het besluit tot vervolgstappen wordt door het 
bevoegd gezag genomen.  

4.3 Methodiek

De archeologische begeleiding was nodig in verband met het voornemen om 
in het plangebied een ecologische verbindingszone aan te leggen. Hierbij 
zijn bodemingrepen gepland (zoals de aanleg van poelen, plasbermen en 
oeververflauwingen) die dieper gaan dan de bouwvoor. De voorgenomen 
bodemingrepen zouden de eventueel aanwezige archeologische waarden 
in het plangebied kunnen verstoren. De omvang van het gebied met de 
beoogde bodemingrepen bedroeg circa 0,25 ha (figuur 4.1). 
De begeleiding vond plaats gedurende de afgravingen. De aandacht was 
hierbij vooral gericht op de ontdekking en documentatie van sporen. Tijdens 
een proefsleuvenonderzoek wordt een selectie van sporen gecoupeerd 
of uitgegraven om de conserveringskwaliteit vast te kunnen stellen of 
om daterend materiaal te verzamelen. Bij een begeleiding worden alle 
aangetroffen sporen gecoupeerd en afgewerkt. De coupes van de sporen 
worden getekend op een schaal van 1:10 of, bij grote sporen, schaal 1:20. 
Sporen en structuren worden vervolgens gefotografeerd met een digitale 
camera. 

De afgravingen vonden plaats volgens civieltechnische richtlijnen. Dit 
betekende in de praktijk dat een vlak is aangelegd op een (ondiep) niveau, 
waarop geen bodemsporen waren te verwachten 

In de afgegraven zones binnen het plangebied is naast sporen gelet op de 
aanwezigheid van vondsten. Vondsten worden gebruikelijk, waar mogelijk, 
per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder sporencontext wordt hierbij in 
vakken van maximaal 5 x 5 m verzameld. Tijdens de begeleiding te Herpen 
zijn echter ook geen vondsten aangetroffen. Ook onderzoek van het vlak 
met een metaaldetector leverde niks op. 
Tijdens de begeleiding zijn langs de westelijke randzone van de 
bodemingrepen enkele profielen afgestoken en gedocumenteerd om de 
bodemopbouw van het plangebied vast te kunnen leggen. De profielen zijn 
enkele meters breed; ze zijn gefotografeerd en vervolgens getekend op een 
schaal van 1:20 (zie paragraaf 5.2). 
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Hamelspoel

Hertogswetering
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0 200m

N

Figuur 4.1  
Plangebied met locatie van de sluis en de 
twee profielen

Figuur 4.2  
Controleren van het vlak m.b.v. een 
metaaldetector
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5 Resultaten van het archeologisch onderzoek

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de archeologische begeleiding 
worden besproken, waarbij de profielen centraal zullen staan. 

5.2 Bodemopbouw

De afgravingen vonden plaats volgens civieltechnische richtlijnen. Dit 
betekende in de praktijk dat een vlak is aangelegd op een (ondiep) niveau, 
waarop geen bodemsporen waren te verwachten. 
De diepte van de afgravingen varieerde binnen het plangebied. Over het 
algemeen reikte het vlak echter niet dieper dan 40 cm beneden maaiveld. 
Aan de westelijke zijde van het plangebied waar de meeste grond 
verschoven zou worden, is een aantal profielen gezet die een goed beeld van 
de volgende bodemopbouw tonen (figuur 5.1): 
Tijdens het afgraven van de grond is er (bovenin de eerste 20 cm) veel 
puin en afval aangetroffen. Het moge duidelijk zijn dat de bovengrond 
recentelijk zeer verstoord is.�0 Onder de bouwvoor bevond zich een 
(licht)bruin gevlekte, heterogene zandige laag met puin, die circa 15-
20 cm dik. Deze verstoorde en verspoelde laag ligt boven een 15 cm 
dikke, zandige, ietwat kleiige, lichtgrijsbruine laag die eveneens als een 
verspoelde laag gekenmerkt kan worden. Beide verspoelde lagen zijn 
waarschijnlijk afkomstig van een recentelijk gekanaliseerd gedeelte van de 
Hertogswetering die in het plangebied uitmondt. Deze heeft zand en klei 
dat elders reeds was, opgenomen en opnieuw afgezet binnen plangebied.
De zandlagen zijn waarschijnlijk het gevolg van overstromingen van de 
Hertogswetering. 
Onder deze lagen bevindt zich een circa 10-15 cm dunne zandige kleilaag 
met roestvlekken die een moment van stagnatie in het wassende water 
representeert (figuur 5.1). 

Onder de kleilaag bevindt zich weer een 15 cm dikke, zandige laag met 
dunne kleibandjes. Dit gelaagde klastische pakket getuigt weer van een 
actievere fase van de (voorganger van de) Hertogswetering, waarbij af en 
toe klei is afgezet tijdens een kortere, rustigere fase. Alleen daarvoor is er 
een moment geweest waarbij een humeuze laag is ontstaan. Het is echter 
niet duidelijk of dit een fase was van natte of juist een drogenatte vegetatie 
waarin menselijke bewoning mogelijk was. Het is in ieder geval een fase 
die vooraf wordt gegaan door weer een actievere fase, getuige de dikkere 
pakketten zand onderin de profielen.

Het boven beschreven bodemprofiel komt overeen met de bevindingen uit 
het reeds uitgevoerde archeologisch onderzoek. Het laat een dynamisch 
milieu zien zoals dat ook te verwachten mag zijn aan de oever van een 
“riviertje”.

Aan de oostelijke kant van het plangebied is het bodemprofiel geheel 
anders. Dit is namelijk in zijn geheel verspoeld en daarna verland door 
toedoen van een (oude) sluismonding (figuur 5.2). Tijdens het afgraven van 

20 Buurtbewoners maken melding van sportvissers die hun afval hier vaker achterlieten of Buurtbewoners maken melding van sportvissers die hun afval hier vaker achterlieten of 
begroeven.
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de grond is direct ten oosten van de bestaande sluis vermoedelijk de top van 
deze oude sluis (een rij opstaande planken) nog even in het vlak zichtbaar 
geweest.
De loop van de Hertogswetering naar de Putwielen en Hamerspoel is 
inmiddels verlegd, waarbij een nieuwe – en nog steeds werkende – sluis is 
geplaatst. 

5.3 Sporen

Het vlak dat volgens de civieltechnische richtlijnen is aangelegd, bleek over 
het algemeen boven het te verwachten sporenvlak liggen. Naast de restanten 
van een oude sluis en recent afval zijn geen sporen in het plangebied 
aangetroffen.

Figuur 5.1 
Profielen � en 2 (foto3�7� en 3�76) met lokale 
bodemopbouw

Figuur 5.2 
Verspoelde gedeelte naast de sluis (foto 3�82)
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5.4 Vondstmateriaal

Tijdens het uitgraven van de grond zijn geen archeologische artefacten 
gevonden. De enige melding betreft een Romeinse scherf die door een 
lokale amateur-archeoloog is gevonden tijdens een veldverkenning. 
Gezien het uitblijven van ander vondstmateriaal is het aannemelijk dat de 
voornoemde vondst afkomstig is uit verspoelde of verstoorde context.

5.5 Conclusie

De archeologische begeleiding leverde eigenlijk geen verrassende 
resultaten op. Uitgaande van de bevindingen van eerdere onderzoeken 
was een begeleiding verantwoord; uiteindelijk bleek de context echter te 
verstoord om gegronde uitspraken over vroegere bewoning te kunnen 
doen. Bovendien bleek het vlak over het algemeen boven het te verwachten 
sporenvlak te liggen. 
Er zijn dan ook geen archeologische sporen aangetroffen. De civieltech-
nische afgravingen hebben evenmin vondsten opgeleverd. We kunnen 
hieruit concluderen dat in het onderzochte plangebied geen archeologische 
waarden zijn aangesneden. 
De begeleiding is de laatste fase in het proces van de Archeologische 
Monumenten Zorg in het plangebied. Gezien het uitblijven van 
archeologische waarden binnen het onderzochte gebied, is het archeologisch 
onderzoek hier dan ook afgerond.

6 Samenvatting en conclusie

Tijdens de archeologische begeleiding van de afgravingen in plangebied 
Herpen – Hertogswetering zijn geen archeologische resten aangetroffen. 

Landschappelijk gezien zou men (pre)historische bewoning meer naar 
het (zuid)westen toe verwachten, hogerop de dekzandrug verder van het 
water af. Dit is ook af te leiden uit het kaartje met bekende archeologische 
waarnemingen die merendeels aan de rand of midden op de dekzandrug 
liggen.
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