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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Uden heeft Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV (Archol) van 17 september tot en met 9 oktober 2007 een 
Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd op de locatie van het toekomstige ziekenhuis Bernhoven in 
Uden-Noord (figuur 1.1). Binnen dit plangebied zullen in de nabije toekomst 
een regionaal ziekenhuis en hieraan gerelateerde woningen gebouwd 
worden. Bij de bouwactiviteiten vinden bodemingrepen plaats die de 
archeologische waarden in het plangebied aantasten. In dit kader heeft 
aanvankelijk een non-destructief vooronderzoek in de vorm van een bureau- 
en een booronderzoek plaatsgevonden. Daarop is nu een karterend en 
waarderend vervolg uitgevoerd in de vorm van IVO-proefsleuven.
Op basis van een bureau- en een booronderzoek, uitgevoerd door RAAP 
Archeologisch Adviesbureau, was het plangebied ingedeeld in zones met 
drie verschillende archeologische verwachtingen (zie figuur 4.1).1 Van het 
gebied met een lage archeologische verwachting is één deel geselecteerd 
voor nader onderzoek (deelgebied 1). De gebieden met een middelhoge tot 
hoge verwachting en die met een dergelijke verwachting waarbij mogelijk 
resten van celtic fields konden worden aangetroffen, zijn in hun geheel in 
het onderzoek betrokken (zie figuur 4.1). Op basis van het vooronderzoek 
bestond er een zekere verwachting dat in deze deelgebieden sporen uit 
de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen aanwezig zouden zijn. 
Bijzonder was de verwachting dat hier delen van celtic fields konden worden 
aangetroffen.

1 Ellenkamp en De Baere 2006.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Uden-noord
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Het plangebied dat aan de noordzijde van Uden ligt, bestrijkt ca. 37 ha. Het 
wordt begrensd door de A50 in het westen, de rondweg van Uden in het 
zuiden, de lijn Hengstheuvelweg – Voortweg – Lagerbosweg in het noorden 
en een tussen de akkers ten oosten van de Erphoevenweg lopende brede 
sloot in het oosten. Op basis van het vooronderzoek had een selectie van 
onderzoekswaardige terreinen binnen dit plangebied plaatsgevonden door 
M A R C erfgoed adviseurs. Zij hebben ook als directievoerder namens 
de gemeente Uden de begeleiding van het project op zich genomen. Bij 
deze selectie zijn alle ontgronde zones, die een groot deel van het gebied 
ten westen van het Hogepad uitmaken, als archeologisch oninteressant 
afgevallen. In die zone ten westen van het Hogepad zijn alleen het perceel 
tussen Voortweg en Lagerbosweg (met een lage verwachting) en het gebied 
tussen Handwijzerstraat en Rondweg (met een middelhoge tot hoge 
verwachting) voor verder onderzoek geselecteerd. In het gebied ten oosten 
van de Erphoevenweg was nog een aantal terreinen voor verder onderzoek 
afgeschreven vanwege ontgrondingen. In het gebied tussen Erphoevenweg 
en Hogepad kwamen alle percelen voor nader onderzoek in aanmerking. 
Voor het onderzoek is het Programma van Eisen (PvE) gevolgd.2

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

Ten slotte moet nog een woord van dank uitgesproken worden aan 
André Manders en aan de leden van de archeologische werkgroep van de 
Heemkundekring Uden voor hun hulp tijdens het onderzoek: Goof van 
Eijk, Hanneke van Alphen en Christ Cuypers.

2 Huisman 2007.
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel
Veldwerk IVO: september – oktober 2007
Uitwerking/rapportage: november 2007

Opdrachtgever Gemeente Uden

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag: Gemeente Uden, namens deze drs. M. Kocken 
  (M A R C erfgoed adviseurs)

Locatie
Gemeente: Uden
Plaats: Uden
Toponiem: Uden-Noord / Hengstheuvel
Kaartblad 45 oost

Depot Provinciaal depot van Noord-Brabant

Archismeldingsnummer 24481 (onderzoeksmelding); 
  40557 (vondstmelding)

Coördinaten vindplaats NO: 170696 / 409727
  ZO: 170565 / 409419
  NW: 169906 / 409575
  ZW: 170164 / 409251

Geomorfologie Plateau-achtige horst met rivierafzettingen 
  en dekzand aan de oppervlakte, met enkele 
  afgravingen.

Bodem Hoge zwarte enkeerdgrond in leemarm en zwak 
  lemig fijn zand met grof zand en/of grind 
  beginnend tussen 40 en 120 cm; ten westen 
  van Hogepad stukje loopodzol op grof zand. 
  Grondwater op meer dan 80 cm diepte.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek Uden-Noord
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2 Landschappelijk kader

2.1 Fysische geografie

Het onderzoeksgebied is gesitueerd op de westelijke rand van het Peel Blok 
(ook bekend als de Maashorst of de Peelhorst). Het Peel Blok is een door 
tektoniek opwaarts bewegend plateau van 10 tot 15 km breed. De beweging 
vindt plaats langs breukzones (figuur 2.1 en 2.2).3 Aan de westzijde van 
het Peel Blok is dit de sinds het tertiair actieve Peelrandbreukzone, die 
vanaf Heesch in zuidoostelijke richting langs Nistelrode en Uden zichtbaar 
is. Aan de oostzijde is dit de minder prominente Tegelenbreukzone, 
langs Schaijk en Zeeland. Aan weerszijden van het Peel Blok liggen 
dalingsgebieden; aan de westzijde de Roerdalslenk, en aan de oostzijde de 
Venlo Slenk.4

Voor de diepere ondergrond is het Tertiair weliswaar belangrijk, maar dat 
dagzoomt nergens in het onderzoeksgebied. We hebben in hoofdzaak te 
maken met dikke pakketten kwartaire afzettingen waarvan op de Maashorst 
de middenpleistocene fluviatiele afzettingen dagzomen (behorend tot 
de Beegden formatie, voorheen bekend als formatie van Veghel).5 Deze 
fluviatiele afzettingen zijn afkomstig van de Rijn en de Maas die samen 
het Rijns Massief afwaterden en een brede rivierzone vormden. De Maas 
kreeg in het Midden-Pleistoceen een eigen koers, die aanvankelijk voor het 
grootste deel door de Roerdalslenk liep. In de loop van het Cromerien (ca. 
850.000-475.000 jaar geleden) verliet zij onder invloed van tektonische 
bewegingen de Roeldalslenk en kwam de loop steeds oostelijker te liggen, 
om ten slotte in het Eemien (130.000-115.000 jaar geleden) ongeveer haar 
huidige loop te bereiken.6 De voorlaatste IJstijd, het Saalien (370.000-
130.000 jaar geleden), had veel invloed op de loop van de grote rivieren 
omdat zij voor het ijsfront werden gedwongen in westelijke richting te 
stromen, min of meer in het huidige traject.7

3 Berendsen 1997a. De breukzones zijn nog altijd actief, en veroorzaken regelmatig voelbare
aardbevingen zoals bv. in 1932, 1960, 1971 en 1992. Aan de verhanglijnen van de rivieren, die
een knik vertonen waar ze de breuken kruisen, is te zien dat de breuken de laatste 10.000 jaar
actief zijn.

4 De Mulder e.a. 2003, 153
5 Sinds twee jaar worden alle Maasafzettngen, zo ook de formatie van Veghel, tot de formatie

van Beegden gerekend. De Mulder e.a. 2003; Westerhof en Weerts 2003.
6 De Mulder e.a. 2003, 192 en 196.
7 De Mulder e.a. 2003, 196.
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opgraving (naar Stiboka 1976)
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Tijdens de laatste koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien 
(115.000-10.000 jaar geleden) bleef het ijsfront grotendeels buiten het 
Noordzeebekken. Met name in het Midden- en Laat-Weichselien trad op 
grote schaal winderosie op in dit vrijwel onbegroeide landschap, die er voor 
zorgde dat (dikke) pakketten dekzand werden afgezet (Boxtel formatie).8 In 
grote delen van de regio Uden zijn dat de afzettingen die aan het oppervlak 
liggen. In het dalingsgebied van de Roerdalslenk zijn deze pakketten dik, 
maar op het Peel Blok ontbreken ze vaak door latere erosie. Het zijn voor een 
belangrijk deel herafzettingen van fijnere zandfracties uitgewaaid uit lokale 
riviersedimenten.9 De zanden zijn fijnkorrelig, leemarm en kwartsrijk. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen Oud en Jong Dekzand. Het 
Oud Dekzand dateert uit het Pleniglaciaal (Midden-Weichselien); het 
Jong Dekzand is leemarmer, iets grover en dateert uit het Laat-Glaciaal 
(Laat-Weichselien, vanaf 13.000 voor heden). Veelal is Jong Dekzand een 
hersortering van Oud Dekzand.10 De sedimentatie van dekzanden maskeert 
enerzijds in meer of mindere mate het door de breuklijnen getrapte reliëf, 
maar heeft anderzijds juist voor accentuering gezorgd van het overwegend 
vlakke landschap doordat het in ruggen is afgezet. Het terrein van Uden-
Noord wordt gekenmerkt door een drietal ruggen. Vooral op de meest 
oostelijke van die ruggen is nog een dik pakket dekzand aanwezig. Op de 
andere ruggen zijn nog slechts resten dekzand aanwezig. Daar dagzomen 
vooral de oudere afzettingen uit het Midden-Pleistoceen (figuur 2.3 en 2.5). 

8 Voorheen Eindhoven Formatie en Twente Formatie (Nuenen Groep). De Boxtel Formatie
wordt beschreven in Schokker 2003. De Mulder e.a. 2003, 209.

9 Berendsen 2004.
10 Zoals is aangetoond voor de Drentse dekzanden, zie Spek 2004, 197.
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2.2 Landschappelijke kenmerken van de Maashorst

Langs de randen van het Peel Blok zijn tientallen droogdalen te vinden. 
Droogdalen ontstonden in de laatste IJstijd. In warmere fasen en seizoenen 
hadden deze tijdelijke riviertjes een smeltwaterafvoer te verwerken. Doordat 
de diepe ondergrond permanent bevroren was, kon het water niet de bodem 
indringen en moest het over het oppervlak afstromen. Vandaar de brede 
dalen in verhouding tot de kleine waterlopen.11 Sommige van deze dalen 
sluiten aan op de talrijke beekdalen. 
De afwatering van het gebied is in hoge mate beïnvloed door de 
aanwezigheid van breuken. De belangrijkste afwateringslopen op het Peel 
Blok staan haaks op deze breuklijn met haar sterke verval. Eén zo’n min 
of meer oost-west georiënteerd afwateringsgeul loopt direct ten zuiden 
van het plangebied iets ten zuiden van de Rondweg (figuur 2.5). Hier 
weer haaks op liggen de ruggen met de laagtes ertussen die ook voor 
afwatering gezorgd zullen hebben. Het Peel Blok vormt de waterscheiding 
tussen de beken die naar het noorden en oosten afwateren op de Maas en 
beken die naar het westen afwateren in de Roerdalslenk, m.n. op de Aa. 
De Peelrandbreuk zorgt voor een verstoring in de grondwaterstroom, de 
belangrijkste afwatering naar de Roerdalslenk (figuur 2.1). Op het hogere 
deel van de breuk gaat de grondwaterstroom van de goed doorlatende 
Maassedimenten (Beegden Formatie) over in de compacte dekzandformaties 
(Boxtel Formatie) of zelfs in ondoorlatende dagzomende vroeg-pleistocene 
kleilagen (Waalre Formatie, Tegelen Laagpakket). Hierdoor vindt kwel van 
grondwater plaats. 

11 Pannekoek en Van Straaten 1992.
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Waar het ijzerrijke water contact maakt met de lucht en oxideert, vormen 
zich ijzeroerbanken.12 Deze belemmeren de afwatering nog verder. Het 
gevolg van deze kwel is dat vochtige gronden voorkomen op de hogere delen 
van de breuk (de zogenaamde wijstgronden, die op ca. 1 km ten westen 
van het plangebied aangetroffen kunnen worden). Hier vinden we dan ook 
een vochtminnende, soms veenvormende vegetatie en gronden met een 
humusrijke of venige bovengrond. Op het Peel Blok zelf vormden zich 
uitgestrekte hoogveengebieden doordat de waterafvoer hier belemmerd werd 
door de ligging van dekzandruggen. De gebrekkige afwatering van de Aa, de 
Dommel en de Maas stroomafwaarts heeft de veenvorming in de Peel nog 
meer bevorderd.13

2.2 Bodemopbouw

Inleiding: bodemvorming

De termen ‘podzolering’ en ‘podzolbodem’ zullen in dit en volgende 
hoofdstukken vaak voorbij komen, daarom is hier de plaats voor een nadere 
toelichting. Podzolering is een proces waarbij humus en mineralen, m.n. 
ijzer- en aluminiumverbindingen, uit de vegetatielaag of biohorizont 
spoelen en neerslaan op diepere niveaus. Deze herverdeling komt tot 
uiting in een aantal typerende bodemhorizonten (figuur 2.4). De top van de 
bodem wordt gevormd door de O- en A-horizonten. De O-horizont bestaat 
uit opgehoopte resten van voornamelijk bovengrondse plantenresten in 
verschillende stadia van omzetting. Op de overgang naar de onderliggende 
A-horizont komt het oudste strooisel voor, dat het meest is omgezet. De 
A-horizont is een minerale of venige horizont waarin de organische stof 
(vrijwel) geheel is omgezet. De E-horizont daaronder wordt gekenmerkt 
door de uitspoeling van kleimineralen, ijzer, aluminium en organische 
stof. De kleur is vaak lichter dan die van de onderliggende B-horizont. De 
B-horizont is een minerale horizont waarin de ingespoelde humus, ijzer- 
en aluminiumverbindingen een oerbank hebben gevormd. De C-horizont 
bestaat uit licht verweerd moedermateriaal, dat weinig of niet is veranderd 
door bodemvormende processen.14

De mate van podzolering is afhankelijk van het aanwezige moedermateriaal, 
reliëf, grondwaterstand en vegetatie. Het moedermateriaal van het terrein 
Uden-Noord is in alle gevallen leemarm tot zwak lemig dekzand of grof 
grindrijk zand. In deze sedimenten kan, mits goed ontwaterd, altijd 
podzolering plaatsvinden. Indien de bodem zeer leemarm is (<10%) zal zich 
onder elk vegetatietype van nature een humuspodzolgrond ontwikkelen 
(primaire podzolering). Op substraten met een hoger leemgehalte (10-25%)
komen van nature moderpodzolgronden voor. Ze zijn te kenmerken als 
verbruiningsbodems, waarin podzolering een zeer beperkte rol speelt. Hier 
wordt podzolering pas in gang gezet wanneer de mens de oorspronkelijke 
loofbosvegetatie verwijdert (secundaire podzolering).15

Op de hoogste, zeer droge delen van de Maashorst komen tegenwoordig 
haarpodzolgronden voor (Hd21/30) (figuur 2.4 links). Hierboven is al 

12 Pannekoek en Van Straaten 1992.
13 Het woord Peel is waarschijnlijk afgeleid van het Romeinse locus paludosus= moerasgebied

(Berendsen 1997a).
14 Berendsen 1997b.
15 Spek 2004, 119-120.
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betoogd dat dit waarschijnlijk voor een groot deel gedegenereerde moder-
podzolgronden zijn. De vegetatie daar werd onder menselijk beheer vele 
eeuwen door heide gedomineerd, totdat deze rond de overgang van de 
19e-20e eeuw werd vervangen door de aanplant van naaldbossen. De 
humus uit het strooisel van deze begroeiing is arm aan mineralen en 
rijk aan humuszuren. Deze bodemverzuring bevorderde de podzolering, 
die in het mineraalarme materiaal toch al gemakkelijk plaatsvindt. 
Haarpodzolgronden werden dan ook tot voor kort vaak heidepodzolgronden 
genoemd.16 Ze zijn typisch voor leemarme, doorlatende schrale gronden 
als grove dekzanden, grove oude rivierzanden en fluvioglaciale zanden. In 
de stuifzanden heeft zich door gebrek aan tijd en door de dynamiek van 
hersedimentatie weinig bodemvorming voorgedaan. Met name op de oudste 
gestabiliseerde landduinen zijn duin- en vlakvaaggronden gevormd (Zd21/
Zn21). Ze komen bijna uitsluitend voor op de Herperduinen tussen Oss, 
Heesch en Schaijk.
Tegenwoordig zeldzaam in de Maashorst zijn de holtpodzolgronden (orde: 
moderpodzolgronden), voorheen bruine bosgronden of humusijzerpodzol-
gronden genoemd.17 Ze komen voor ten zuiden van Schaijk en in een brede 
baan ten zuiden van Zevenbergen (Y30). Deze gronden zijn typerend voor 
zandgebieden met hun oorspronkelijke vegetatie, bestaande uit loofbossen. 
Een mineralogisch rijker substraat (rivierzand) en een iets hogere zuurgraad 
in deze gronden vanwege genoemde loofbossen, maken dat het proces 
van in- en uitspoeling in mindere mate is opgetreden. Hierdoor zijn de 

16 Locher en De Bakker 1992.
17 Deze gronden vallen onder de orde der moderpodzolgronden, Berendsen 1997b.
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(rechts) (uit De Bakker en Edelman-Vlam 1976)
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A-, E-, en B/C-horizonten alle sterk verbruind.18 Sinds de ontginning van 
de heidevelden en de beplanting met naaldbossen zijn deze grotendeels 
gedegenereerd tot haarpodzolgronden.
Op de middelhoge en lagere, minder sterk ontwaterde zandgebieden 
komen veldpodzolgronden voor. Ze liggen voornamelijk in de randzones 
van de Maashorst en op de flanken van dekzandruggen (Hn21). De relatief 
hogere grondwaterstand heeft hier een deel van het jaar invloed op de 
bodemvorming en remt het proces van uit- en inspoeling. 

Bodemopbouw van de Maashorst

In het voorgaande is de geologische en geomorfologische opbouw van de 
omgeving van de Maashorst beschreven. We hebben gezien dat de Maas, 
tektoniek en de wind de voornaamste actoren zijn geweest bij de geogenese. 
Deze was voor een belangrijk deel aan het einde van de laatste IJstijd 
‘voltooid’. In het Holoceen traden overal veranderingen in die afzettingen 
op, vaak onder invloed van de mens. Verstuivingen, bodemvorming, erosie 
door vergrote run-off zijn voorbeelden van aspecten die daarbij een rol 
spelen. Zeer belangrijke landschapsvormende variabelen zijn vegetatie 
en hydrologie.19 Beide spelen een belangrijke rol in de bodemvorming 
en bodemkundige veranderingen. De mens kan hierop grote invloed 
uitoefenen en daarmee, op lange termijn, het natuurlandschap omvormen 
tot een cultuurlandschap. Dit wil overigens niet zeggen dat alle menselijke 
ingrepen bedoeld waren als onderdeel van landschapsbeheer. Een voorbeeld 
hiervan zijn de ongecontroleerde verstuivingen, die veroorzaakt werden 
door het overmatig afplaggen van de woeste gronden. Minder snel zichtbaar 
zijn de effecten die ontbossing heeft op de waterhuishouding in de bodem. 
Het verdwijnen van bos leidt tot absorptieverlies van neerslag en resulteert 
doorgaans in hogere grondwaterstanden.20

Op de hogere delen van de Maashorst, waar het gebied Uden-Noord deel 
van uitmaakt, zal deze vernatting nauwelijks merkbaar zijn geweest. Anders 
is het in de overgangszone naar de lager gelegen slenken, beekdalen 
en het laagterras van de Maas. We moeten ervan uitgaan dat de toch al 
problematische afwatering naar deze delen een stijging in het neerslag-
overschot niet kon verwerken en zorgde voor een zichtbare vernatting. 
Door dergelijke bedoelde en onbedoelde ingrepen bestaan grote verschillen 
tussen de prehistorische en de huidige bodemkundige situatie, zoals die is 
weergegeven in de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Bovendien 
heeft de kaart een grove verdeling in bodemvlakken, die niet altijd 
overeenkomt met de veldsituatie (figuur 2.5).21

Bodemopbouw van het plangebied 

De onderzoekslocatie is voor het grootste deel gelegen op hoge zwarte 
enkeerdgronden, die opgebouwd zijn uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(figuur 2.4 rechts). Deze komen veel voor in de Centrale Slenk en op de 
Peelhorst.22 Deze gronden liggen meestal als relatief hoge, langgerekte 
ruggen in het landschap in de nabijheid van de oude bewoningskernen. Ze 
zijn het resultaat van een eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden 

18 Al onderkend door Van Diepen 1954.
19 Spek 2004.
20 Spek 2004, 116-117.
21 Voor Drenthe was gemiddeld 30% van de bodemkaart onzuiver: Spek 2004, 115.
22 Berendsen 1997b, 26-28.
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waardoor deze kunstmatig zijn opgehoogd.23 In tegenstelling tot het 
huidige wisselende grondgebruik in de landbouw werd het gebruik van 
akkers en weilanden in de middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal uit 
de potstal, bestaande uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel 
en heideplaggen, werd eeuwenlang over de akkers uitgestrooid, bovenop 
de oorspronkelijke bodem. Dit resulteerde uiteindelijk in een begraven 
podzolbodem die kenmerkend is voor enkeerdgronden (figuur 2.4 rechts). 
Door deze (middeleeuwse) antropogene ophoging van het landschap 
kunnen (oudere) archeologische resten goed beschermd zijn tegen moderne 
landbouwmachines die met een gemiddelde ploegvoordiepte van 40 cm niet 
tot in het sporenniveau doordringen. Doordat de hogere dekzandruggen in 
brons-, ijzer- en Romeinse tijd en waarschijnlijk ook nog in vroege en volle 
middeleeuwen een aantrekkelijke bewoningslocatie vormden, hebben de 
esdekgebieden met hun relatief goede conservering een hoge archeologische 
verwachting. In de profielen is het esdek goed herkenbaar onder de 

23 Pape 1970.

Figuur 2.5 
Bodemkaart van Uden en directe omgeving
(Stiboka 1976). In het rode kader de onder-
zoekslocatie
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bouwvoor (figuur 2.6). Dit esdek lijkt pas na de late middeleeuwen ontstaan 
te zijn. Het oudste erin aangetroffen materiaal bestaat namelijk uit vele 
fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk en steengoed met zware 
zoutglazuur. Het roodbakkend aardewerk bestaat vooral uit fragmenten 
van kommen en borden, waaronder vele met slibversiering. Ook is er een 
rand met groot worstoor aanwezig van roodbakkend aardewerk met zwarte 
glazuur. Het steengoed is vooral afkomstig van kannen en bekers. Hoewel 
een deel van dit aardewerk mogelijk al uit de 16e eeuw kan dateren, lijkt 
het meeste aardewerk in het esdek vanaf de 17e en 18e eeuw te dateren.24

Alleen in sleuf 51 zijn enkele scherven grijsbakkend aardewerk gevonden. 
Waarschijnlijk gaat het hier om Elmpter aardewerk. 

De bodemopbouw kan wel voor de drie onderscheiden ruggen gedifferen-
tieerd worden. In het gebied ten westen van het Hogepad is de ondergrond 
redelijk grindig. In het noordelijke onderzochte perceel (het driehoekige 
perceel tussen Voortweg en Lagerbosweg) is het esdek niet meer bewaard. 
In de profielen is hier een scherp begrensde bouwvoor aanwezig, waarin 
duidelijk resten van aanploeging van de onderliggende bodemlagen 
zichtbaar zijn. Daaronder is een laag met sporen van – secundaire? 
– bodemvorming zichtbaar die tot de haarpodzolbodems wordt gerekend. 
Op het perceel ten zuiden van de Handwijzerstraat is nog wel een stuk 
esdek bewaard tot een dikte van 70-80 cm inclusief bouwvoor. Onder dit 
esdek was zowel bij vlakaanleg als in de profielen duidelijk een omgezette 
laag zichtbaar, waarin brokken E, A en B vermengd voorkomen. Voor aanleg 
van het esdek is de oude bodem dus met de schop omgezet (waarop de 
vele sporen van schopsteken in het vlak wijzen). Hieronder is een dunne 
haarpodzol ontstaan. Op delen van het terrein is mogelijk een restant van 
een moderpodzol aanwezig.

In het gebied tussen het Hogepad en de Erphoevenweg is de ondergrond 
meestal zwaar grindig, hoewel er grote lokale verschillen kunnen optreden 
in het grindgehalte van de rivierafzettingen. Aan de oostrand van deze rug 
komen soms ook zeer zandige, goed gesorteerde sedimenten voor. Ze lijken 
de restanten van een dekzandafzetting die na de laatste IJstijd grotendeels 
weer weg geërodeerd is. Hierop is een ca. 1 m dik esdek ontstaan dat aan 
de randen wat dunner is (tot zo’n 60 cm). Het esdek toont een gelaagde 
opbouw. Meestal zijn twee tot drie niveaus te onderscheiden, waarvan het 
onderste vaak donkergrijs is en het bovenste meer bruin.25 In verschillende 
profielen zijn op de grens tussen deze verschillende lagen in het esdek 
lichtgrijze bandjes zichtbaar. Zij wijzen op verschillende ophogings- of 
verspittingsfasen van het esdek. In een enkel profiel is een groot aantal van 
dit soort witte laagjes waargenomen, die de restanten vormen van voren 
en mogelijk verband houden met geultjes tussen de oude akkerbedden.26

Ook zijn in veel van de profielen grote aantallen lichtgrijze korrels te 
onderscheiden afkomstig van nog niet geheel gehomogeniseerde E’s uit 
de plaggen. Meestal is het esdek aan de onderzijde scherp begrensd, maar 
in enkele zones (bv. in put 6) is duidelijk sprake van een golvende, en dus 
oudtijds verploegde, onderzijde. Van het oorspronkelijke bodemprofiel is 

24 Vergelijk Bartels e.a. 1999. .
25 Dit volgt het normale beeld voor Brabant, vergelijk Spek 2004, 748 en hoofdstuk 15.
26 Spek 2004, 746 en 852.
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zelden meer dan een homogeen verbruinde B over (figuur 2.6 profiel 7.9 
en 2.7). Deze bodems kunnen als moderpodzolen gekwalificeerd worden. 
Alleen aan de oostrand van de rug konden – soms zelfs dikke – uitspoe-
lingshorizonten waargenomen worden, waaronder een intact inspoelings-
niveau zichtbaar was. In put 10 zijn meerdere profielen met een intacte of 
licht aangeploegde E aangetroffen. In het centrale deel van deze put is de 
verrommeling van deze bodemopbouw zelfs zodanig dat sprake lijkt te zijn 
van een oude akkerlaag. Doordat de oorspronkelijke uit- en inspoelingslagen 
echter nog herkenbaar zijn, lijkt het te gaan om een bij de ontginning van 
het gebied, direct voorafgaand aan de opbouw van het esdek, kortstondig 
geploegd areaal.27

27 Als beschreven en afgebeeld in Spek 2004, 818.
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In het gebied ten oosten van de Erphoevenweg is de ondergrond 
duidelijk veel zandiger en is dit zand ook veel beter gesorteerd. Ondanks 
het voorkomen van enkele grindjes lijkt het hier toch te gaan om een 
dekzandrug. Van oorsprong moet dit een hoge dekzandrug geweest zijn, 
maar het grootste deel van de rug is vanwege de landbouw geëgaliseerd en 
ontgraven. Dit leidt ertoe dat aan de randen van de rug nog resten van oude 
bodems waargenomen kunnen worden: voornamelijk zijn nog harde ijzer-
inspoelingsniveaus aanwezig, incidenteel ook uitspoelingsniveaus. In het 
midden van het terrein is echter alleen een scherp begrensde bouwvoor op 
C aanwezig. Op de zuidhelft van deze rug is wel nog sprake van een verbrui-
ningshorizont onder de bouwvoor. Opnieuw is dus op de hogere delen van 
het terrein sprake van een moderpodzol, en in de lagere randgebieden van 
een haarpodzol met sterke ijzerinspoelingsverschijnselen.

De onderstaande tabel toont een overzicht van de nummers en 
omschrijving, waarmee de verschillende bodemlagen zijn onderscheiden. 

Laagnummer Aanduiding Omschrijving

5000 Aan Gebruikt voor oppervlakte- en stortvondsten

5010 Aan Bouwvoor

5015 Aan Esdek

5018 B Inspoelingsniveau van een podzol-profiel

5020 B
Verbruiningshorizont / gebioturbeerde laag behorend bij moderpod-
zolprofiel

5025 B/C Overgangslaag B-C, m.n. bij moderpodzolen

5030 C
Het moedermateriaal bestaat over het algemeen uit geel(bruin), en
zwak lemig zand waarin plaatselijk (veel) grind voorkomt.

Tabel 2.1 
Overzicht van de in de administratie gebruikte
laagnummers (lagen als uitspoelingsniveaus
en omgezette profielen hebben geen aparte
nummering gekregen omdat ze relatief zelden
voorkomen en geen vondsten hebben opge-
leverd. Uiteraard zijn ze wel beschreven in de
profieltekeningen)
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3 Archeologisch en historisch kader

3.1 Archeologie van Uden

Inleiding

De gemeente Uden was tot 2000 archeologisch gezien het best bekend door 
de opgraving van een urnenveld op de Slabroeksche Heide in 1923. Hier is 
door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden onder leiding van dr. A.E. 
Remouchamps een deel van een grafveld opgegraven uit de late bronstijd en 
vroege ijzertijd.28 Verder waren er tot voor kort weinig gegevens voorhanden 
over de vroegste geschiedenis van Uden. De gemeente ligt samen met de 
gemeentes Bernheze, Landerd en Veghel in een tot dan toe archeologisch 
nauwelijks onderzochte zone tussen twee gebieden met juist een 
bovengemiddelde onderzoeksintensiteit. Ten noorden van deze gemeentes 
ligt namelijk in het Maasland de gemeente Oss waar de Universiteit Leiden 
al ruim 30 jaar opgravingen verricht.29 Naar het zuiden toe komen we in 
de Kempen waar de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 
vanaf begin jaren ’80 opgravingen uitvoert. Binnen dit laatste project is ook 
een inventarisatie van de Dommelvallei verricht waardoor er een redelijk 
overzicht bestaat van de archeologische nalatenschap in plaatsen als Sint-
Oedenrode en Sint-Michielsgestel.30 Deze gebieden zullen derhalve als 
belangrijkste referentiekader gelden om de vondsten uit de gemeente Uden 
een plaats te kunnen geven.

Midden-paleolithicum

Vanaf ca. 500.000 jaar geleden werd Noordwest-Europa voor het eerst 
door mensachtigen bewoond.31 De oudste tot nu toe bekende vondsten 
uit Nederland dateren echter van zo’n 250.000 jaar geleden.32 Deze eerste 
mensachtigen waren jagers-verzamelaars die in warmere perioden ook 
in onze streken woonden, maar gedurende de ijstijden naar het warmere 
zuiden trokken waar in die extreme omstandigheden meer voedselbronnen 
beschikbaar waren. De verspreiding van vondsten uit deze oudste periode 
van menselijke bewoning - het midden-paleolithicum (300.000 – 35.000 
jaar geleden) - wordt in Noord-Brabant in grote mate bepaald door de 
geologische opbouw van de provincie.33 Op die locaties waar sedimenten 
van vóór de laatste IJstijd aan het oppervlak liggen, kunnen midden-
paleolithische artefacten bij gewone grondwerkzaamheden (ploegen, 
bouwactiviteiten, e.d.) worden aangetroffen. Dit geldt bv. voor het Peel 
Blok waar 500.000 tot 200.000 jaar oude sedimenten aan het oppervlak 
liggen (zie paragraaf 2.1). Midden-paleolithische artefacten zijn o.a. bekend 
uit Bladel, Bakel en Mill. In de Centrale Slenk en de Maasvallei worden de 
oude sedimenten door metersdikke pakketten stuifzand en rivierafzettingen 
bedekt, zodat vondsten daar alleen bij diepe ingrepen als baggeractivitei-
ten voor de grindwinning opduiken (bv. te Empel en Maren-Kessel).34 Het 
grootste deel van de gemeente Uden ligt echter op het Peel Blok en het hoeft 
dan ook niet als een verrassing te worden gezien dat ook uit deze gemeente 

28 Remouchamps 1924.
29 Jansen en Fokkens 1999.
30 Kortlang 1987.
31 Roebroeks en Van Kolfschoten 1994.
32 Roebroeks 1988.
33 Vergelijk Stapert 1977.
34 Verwers 1981, 13-16.
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een midden-paleolithisch artefact bekend is: een biface à dos long oftewel 
een Keilmesser aangetroffen bij Hengstheuvel (figuur 3.2 4).35 Deze vondst 
is afkomstig van de noordoostrand van het plangebied, waar in deze fase 
van het proefsleuvenonderzoek geen nader onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Wel konden er tijdens dit onderzoek profielen bestudeerd worden op de rug 
waarvan deze vondst afkomstig moet zijn (zie hoofdstuk 2 en 5).

Laat-paleolithicum en mesolithicum

Uit de periode van de late jagers-verzamelaars - het laat-paleolithicum en 
het mesolithicum (ca. 13.500 tot 5000/4200 voor Chr.) - zijn veel meer 
vondsten uit Noord-Brabant bekend.36 Noordoost-Brabant vormt echter 
een vrij leeg gebied op verspreidingskaarten van archeologische vondsten 
uit deze periode.37 Met bv. de vondsten te Herpen en Zevenbergen zijn 

35 Dijkstra 1983.
36 Arts 1988, Arts 1987.
37 Verhart 2000, 48.
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Figuur 3.1 
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
steentijd. In het rode kader de onderzoekslo-
catie (naar Stiboka 1976)
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daar wel stippen bijgekomen, maar de hoeveelheid goed onderzochte 
vindplaatsen uit die periode(n) blijft in deze regio bijzonder laag.38 Ook uit 
Uden zijn slechts enkele vondsten bekend: zo is er een Ahrensburg-spits 
aan de Hoogstraat aangetroffen39 en zijn er enkele mesolithische complexen 
(m.n. schrabbers en enkele kernen) gemeld.40 Er zijn de laatste jaren ook 
enkele nieuwe (waarschijnlijk) mesolithische vondsten gedaan die nog niet 
zijn aangemeld in Archis. Volgens informatie van G. van Eijk, lid van de 
archeologische werkgroep van de Heemkundekring Uden, zijn tijdens een 
bouwproject aan de Oude Maasstraat o.a. een kling en een klingkern die 
secundair als klopsteen gebruikt is, gevonden. Tevens weet hij te melden 
dat bij de ontgronding aan de Hoogstraat een boortje, een afslagkern en een 
trapezium zijn ontdekt. Ten slotte zijn bij het verwijderen van de bouwvoor 
tijdens een natuurontwikkelingproject helemaal in de uiterste zuidwesthoek 
van Uden twee klingen gevonden.41

De overgang van de late jagers-verzamelaars naar de eerste landbouwers 
is een langdurig, ingewikkeld en moeilijk te onderzoeken proces. We 
zien gedurende het neolithicum (5300-2000 voor Chr.) eerst een aantal 
technologische ontwikkelingen zoals de introductie van aardewerk en 
het fabriceren van geslepen bijlen, en pas later een volledige overgang 
naar akkerbouw en veeteelt. Pas tegen de tijd van de laat-neolithische 
bekerculturen lijken akkerbouw en veeteelt het definitief van jagen en 
verzamelen gewonnen te hebben.42 Tussen de goed bekende overgangs-
trajecten op de löss en in het rivierengebied zijn deze processen op de 

38 Herpen: Van Hoof 2002; Zevenbergen: Van Hoof 2007.
39 Archis-waarn.nr. 252018.
40 Archis-waarn.nrs. 45861, 48723, 50233, 404629, 252015, 252049, 252050.
41 Met dank aan G. van Eijk.
42 Louwe Kooijmans 1993, 77-87; Gehasse 1995, m.n. 187-235; Verhart 2000, m.n. 229-233.

Figuur 3.2 
Steentijdvondsten uit Uden. 1 Burenbijl uit
het Goor, 2 Spitstoppige bijl 1991 gevon-
den op kwekerij dhr. Timmers, 3 Bijl 1997
gevonden door dhr. Geurts, 4 Keilmesser
gevonden te Hengstheuvel net buiten het
plangebied (Verwers en Kleij 1998, 18-19;(Verwers en Kleij 1998, 18-19;
Arts 1999, Dijkstra 1983). Schaal 1:4. Schaal 1:4
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zuidelijke zandgronden moeilijk vatbaar.43 Feitelijk is alleen de regio tussen 
Cuijk en Grave op dit gebied vrij intensief onderzocht.

Neolithicum

Uit het neolithicum kennen we uit de gemeente Uden m.n. zes vuurstenen 
bijlen. Alle bijlen zijn bruin gepatineerd en zijn aangetroffen op niet al 
te grote afstand van de Leijgraaf of één van haar zijbeekjes. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de bijlen lang in natte omstandigheden hebben gelegen, 
iets dat vaak gekoppeld kan worden aan rituele deposities. Uit de vondstom-
standigheden van twee van de bijlen blijkt echter dat we voorzichtig moeten 
zijn met een te snelle koppeling van een bruine patinering aan een depositie 
in natte context. Het gaat om twee bijlen die door dhr. A. Timmers bij de 
Leijgraaf op zijn kwekerij aan de Wilsvoort zijn gevonden in 1991 en 1998.
De eerste betreft een spitstoppige 15,5 cm lange bijl, waarschijnlijk gemaakt 
van Zuid-Limburgse vuursteen.44 De tweede betreft een vuurstenen bijl 
met afgeplatte zijkanten, gemaakt van grofkorrelige vuursteen en met de 
maten 9,7 x 5 x 2 cm.45 Van hetzelfde terrein zijn o.a. bijlafslagen, klingen 
en kernen bekend, zodat we hier mogelijk met een nederzettingster-
rein of enkele special purpose sites te maken hebben.46 Terwijl de bijlen 
waarschijnlijk in het midden- of laat-neolithicum gedateerd kunnen worden, 
wordt het overige vuursteen m.n. in het mesolithicum gedateerd. Aangezien 
op het moment dat de hier gebruikte publicaties zijn verschenen nog niet de 
gehele collectie geïnventariseerd lijkt te zijn, is het de vraag of er toch ook 
niet midden- of laat-neolithisch materiaal in de collectie aanwezig is. Als 
dat niet het geval is, hebben we toch met losse bijlen te maken en zou het 
interessant zijn te achterhalen uit welke delen van het terrein (m.n. hoog 
versus laag c.q. nat) de verschillende vondsten afkomstig zijn. De in 1963
door dhr. J. Geurts in ‘Het Goor’ gevonden zogenoemde Burenbijl (afm. 19
x 8 x 3,6 cm) van lichtgrijs Belgisch vuursteen zal eveneens uit het midden-
neolithicum dateren.47

Een in 1958 door dhr. H. van Laanen te Hoenderbos aangetroffen bijl 
(afm. 12 x 6 x 2,5 cm) met bijgeslepen zijkanten zou ook tot hetzelfde type 
kunnen horen.48 Bij de beschrijving wordt gesproken over een laag gelegen 
perceel. Op 600 m afstand zijn bij de aanleg van de nieuwbouwwijk ‘Uden-
Zuid’ op een klein areaal mesolithische artefacten (o.a. een kernschrabber, 
een boortje en een feuille de gui), twee neolithische spitsen (gelijkbenige 
driehoeken) en aardewerk uit het neolithicum en mogelijk uit de bronstijd 
aangetroffen.49 Deze vindplaats is gelegen op een zandrug langs het dal 
van een verdwenen beek. In 1997 is door dhr. M. Geurts nog een bijl aan 
de oostrand van het dal van de Leijgraaf gevonden. Deze is waarschijnlijk 
gemaakt van Rijckholt-vuursteen en meet 12,7 x 4,9 x 2,6 cm.50 Op ca. 100
m afstand van deze vondst is later nog een klingkern gevonden (figuur 

43 Verhart 2000.
44 Verwers en Kleij 1998, 19.
45 Nieuwsbrief archeologie Kempen- en Peelland 3 (4) (1999), 13-14.
46 Van der Donk 1997, 37-38; Brabants Dagblad 8-3-1994. In Van Schayk-Reesink 1997 wordt

overigens melding gemaakt van pijlspitsen (‘speerpunten’). Een inventarisatie van de collectie
moet echter nog duidelijkheid geven in de exacte aard en typen van de vuursteenartefacten.

47 Verwers en Kleij 1998, 18.
48 Versantvoort 1993.
49 Van Eijk 2003.
50 Arts 1999. In de tekst is tegelijkertijd sprake van bandering, dit lijkt met patinering in verband

gebracht te moeten worden.



UDEN-NOORD    25

3.1).51 Tenslotte is er aan de Botermarkt in het middeleeuwse centrum van 
Uden nog een vuurstenen bijl in secundaire context aangetroffen tijdens 
onderzoek van de heemkundekring Uden.52

Uit het mesolithicum en neolithicum is verder nog een aantal vuursteen-
vindplaatsen in de gemeente Uden bekend. Deze bevinden zich vrijwel 
allemaal in het westen van de gemeente, rond het dal van de Leijgraaf 
dat zowel rijk zal zijn geweest aan wild als de betere akkergronden voor 
de vroege landbouwers bevat zal hebben.53 Het oostelijke deel van de 
gemeente, dat op de hoge en droge delen van de Peelhorst ligt, lijkt vrijwel 
onbewoond geweest te zijn. De biodiversiteit zal daar lager geweest zijn 
en de zeer grindige en schrale grond moeilijk te bewerken. Dit gebied zal 
dus onaantrekkelijk zijn geweest voor de late jager-verzamelaar of vroege 
landbouwer, behalve wellicht voor het halen van hout of het weiden van 
varkens. Alleen daar waar de moerassige delen van de Peel lagen zijn de 
omstandigheden gunstig voor de vestiging van jagers-verzamelaars (hetgeen 
bekend is van de Limburgse kant van de Peel, maar bv. ook van de regio 
Milheeze). Alleen in het uiterste oosten van de gemeente zijn op de grens 
met de gemeente Boekel in 1958 bij een zandafgraving enkele vuurstenen 
artefacten aangetroffen. De vindplaats was gelegen op een zandkopje bij de 
Otterpeel.54

Bronstijd

In de bronstijd speelt jacht nog maar een minimale rol. De runderteelt 
en de akkerbouw zijn de belangrijkste elementen in de voedselvoorzie-
ning. Archeologisch zien we die belangrijke rol van de runderteelt in een 
volwaardig gemengd bedrijf zeer duidelijk terug in de opkomst van het 
woonstalhuis waarbij mens en vee onder één dak leven.55 In de omgeving 
van Uden zijn nederzettingen uit de midden-bronstijd vooral bekend uit 
Nijnsel en Oss.56 Voor deze periode is het grote gapende gat tussen Oss 
en de Dommelvallei de laatste jaren al iets gedicht door de vondsten van 
bronstijdsporen in het tracé van de A50 bij Nistelrode en door de vondst 
van complete potten en nederzettingssporen te Boekel.57 Uit Uden zelf 
zijn nauwelijks vondsten bekend. Naast een paar mogelijk uit de bronstijd 
stammende scherven uit de nieuwbouwwijk Uden-Zuid (zie boven) kennen 
we een niet onderzochte grafheuvel bij Slabroek58 en uit de omgeving 
van het vliegveld Volkel stamt een bronzen bijl.59 Een zeer fraaie vondst 
is niet ver van de gemeentegrenzen van Uden gevonden in de dorpskern 
van Vorstenbosch. Daar kwam bij wegaanleg een complete pot uit de 
vroege Hilversum-cultuur te voorschijn, met een bronzen naald (figuur 
3.3). Hoewel zo’n complete pot meestal uit een graf afkomstig is, zijn geen 
crematieresten aangetroffen.60

51 Archis-waarn.nr. 48721.
52 Van Eijk 2007.
53 Hoewel de onderzoeksintensiteit hierbij ook een rol kan spelen; vergelijk: Van Eijk 2000a.
54 CAA-archief ROB: Correspondentie-archief, gem. Uden.Verder is overigens in dit archief nog

correspondentie over een vuursteenvindplaats in het bos bij Uden aanwezig. Daarbij wordt
echter geen nauwkeurige plaatsbepaling vermeld.

55 Fokkens 2002.
56 Nijnsel:Theunissen 1999, 116-126; Oss: Vasbinder en Fokkens 1987. Nederzettingen uit de

vroege en late bronstijd zijn een zeldzaamheid: Jongste e.a. 2001; Van der Velde et al 1998.
57 Nistelrode: Van Hoof in voorb. a; Boekel: Arts en De Jong 2004.
58 Van der Heijden en Van Dorst 1997, 25.
59 Butler en Steegstra 1997/8, 248-249 (no. 379). De vindplaats ligt mogelijk in de gemeente

Uden maar waarschijnlijk in de gemeente Landerd.
60 Modderman 1959.

Figuur 3.3 
Midden-bronstijd pot en bronzen naald uit
Vorstenbosch (uit Modderman 1959)
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IJzertijd 

Over de periode vanaf de ijzertijd is er een grote hoeveelheid gegevens over 
nederzettingen en grafvelden bekend uit het Maasland en de Kempen (figuur 
3.4). Omdat vanaf deze periode ook meer gegevens van het opgegraven 
terrein beschikbaar zijn, zullen vergelijkingen met de intensief onderzochte 
gebieden vanaf deze periode naar de hoofdstukken verplaatst worden waar die 
bewoningsfasen behandeld worden. 
De belangrijkste vindplaats uit het begin van de ijzertijd binnen de gemeente 
Uden is het urnenveld van Slabroek. Recentelijk heeft op dit terrein 
hernieuwd onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat de conserve-
ringstoestand van het grafveld vrij slecht is, maar konden ook enkele nieuwe 
grafheuvels onderzocht worden. 
Nederzettingssporen zijn bij opgravingen voor de aanleg van de A50 te Uden-
Schouwstraat gevonden, bestaande uit een paar spiekers, een mogelijke mid-
denstaanderrij van een huisplattegrond en een kuil met vele kilo’s aardewerk 
(mogelijk een met afval dichtgegooide voorraadkuil binnen het huis). Het 
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urnenveld Slabroek

ijzertijd

Romeinse tijd

ijzertijd en Romeinse tijd

Figuur 3.4 
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
metaaltijden en Romeinse tijd. In het rode
kader de onderzoekslocatie (naar Stiboka
1976)



UDEN-NOORD    27

aardewerk dateert de vindplaats in de tweede helft van de midden-ijzertijd.61

Tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de aanleg van een rotonde in 
de zuidelijke rondweg (Lippstadtsingel) t.b.v. de ontsluiting van de wijk Uden-
Zuid werd nog een kuil met vele kilo’s ijzertijdaardewerk62 gevonden.63

Romeinse tijd

Ook uit de Romeinse tijd, meer precies de eerste helft van de 1e eeuw na Chr., 
is een graf ontdekt te Slabroek. Een iets jonger Romeins graf, uit de 2e-3e

eeuw na Chr., is aangetroffen in de Bitswijk.64 Verder zijn er uit de ijzertijd 
en de Romeinse tijd vrijwel alleen losse vondsten bekend. Verschillende 
keren gaat het om aardewerkvindplaatsen;65 Uden-Zuid; Bitswijk66 maar 
soms ook om losse vondsten van een fibula67 of Romeinse munt.68 In Uden-
Zuid zijn zelfs zeven – indien een vondst die 100 m van de andere munten 
gedaan, is meegerekend wordt acht - Romeinse sestertii uit de 2e eeuw na Chr. 
gevonden.69 Rond de aanleg van de A50 zijn bij de Schouwstraat meerdere 
Romeinse munten en een 5e eeuwse fibula gevonden (figuur 3.4).70

Late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Tenslotte is op verschillende locaties in de gemeente middeleeuws aardewerk 
aangetroffen. De meeste van deze vondsten komen van akkers.71 Tijdens 
een grootschalige opgraving in verband met de aanleg van de A50 te 
Uden-Schouwstraat konden echter meerdere erven uit de vroege en volle 
middeleeuwen blootgelegd. Op deze nederzetting zijn ook smidsactivitei-
ten uitgevoerd en werd lokaal klei gewonnen voor de huizenbouw of de 
aardewerkproductie.72 Enkele malen zijn ook bij bouwwerkzaamheden 
voorwerpen uit deze tijd aangetroffen. Bij het uitgraven van een huisvloer 
aan de Voortweg werd een Elmpter pot aangetroffen en aan de Markt zijn 
bij twee gelegenheden vondsten gedaan.73 Bij de bouw van theater Markant 
in 1994 is materiaal uit de 14e eeuw aangetroffen.74 Bij nieuwbouw voor 
het gemeentehuis zijn in 1999 vijf waterputten aangetroffen uit de 14e tot 
17e eeuw.75 Ook aan de Botermarkt zijn twee middeleeuwse waterputten 
gevonden.76 De archeologische werkgroep van de Heemkunde kring 
Uden heeft aan de Oude Maasstraat ook bewoningssporen uit de 14e eeuw 
onderzocht die vermoedelijk toebehoren aan een erf. De sporen bestaan 
hier uit greppels, kuilen, paalgaten en een waterput met hoofdzakelijk 
Elmpter aardewerk en vroeg steengoed. De werkgroep heeft een soortgelijke 
samenstelling van sporen en vondsten uit de 14e eeuw ontdekt bij 
ontgrondingen aan de Hoogstraat.77 Opmerkelijke vondsten uit de late 

61 Van Hoof en Jansen 2002.
62 Mond. med. dhr. G. van Eijk.
63 BAAC-rapport 06.144 Uden Rotonde Karrevracht N264.12
64 Bogaers 1965.
65 Archis-waarn.nr. 43641, 252049, 252057.
66 Uden-Zuid: Van Eijk 2003. Bitswijk: mond. meded. G. van Eijk.
67 Archis-waarn.nr. 34793.
68 Archis-waarn.nr. 39220, 43644.
69 Van Eijk 2003.
70 Van Hoof en Jansen 2002.
71 Archis-waarn.nr. 252049 en 252057. Beide gevonden in een gebied geheten ‘Loose Beemden’.

Overige vindplaatsen op figuur 3.5 naar info G. van Eijk.
72 Van Hoof en Jansen 2002.
73 Hermans 1993.
74 Peterse 1995.Peterse 1995.
75 Van Eijk 2000b.Van Eijk 2000b.
76 Van Eijk 2007.
77 Mond. med. dhr. G. van Eijk.
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middeleeuwen of de vroeg-moderne tijd betreffen verder een zegelstempel,78

een opnieuw te Uden-Zuid gevonden Engelse penny van Hendrik III (1247-
1272) en de vreemde vondst van een aantal stenen vijzels waarvoor parallellen 
uit de 14e eeuw bekend zijn, o.a. uit een waterput aan de Markt te Uden. 
Van deze vijzels die in de jaren ’30 van de vorige eeuw bij Hengstheuvel 
zijn gevonden doet er nu één dienst als wijwatervat in de Petruskerk (figuur 
3.5).79 Ten slotte is er in 1965 aan de Peperstraat een kruik gevonden 
waarin 200 munten zaten uit de periode 1618-1808.80 Aardig is dat een jaar 
eerder in Schaijk een minder grote schatvondst is gedaan met een vrij sterk 
overeenkomende tijdsdiepte in munten. Alleen de oudste en jongste fasen 
zijn daar niet vertegenwoordigd.81

78 Archis-waarn.nr. 43646.
79 Smeets 1990, 107-108. Met koppen en lijnen versierde vijzels zoals ze in Verhagen 1937

vermeld worden lijken m.n. in de late niet zozeer in de vroege middeleeuwen voor te komen
(Kars en Wevers 1982; Kars en Broekman 1981; Hoekstra 1979; Carmiggelt e.a. 1997, 221-222;
Kars 2000).

80 Van Erp 1961a.
81 Van Erp 1961b.
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middeleeuwse
vindplaatsen

Figuur 3.5 
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
middeleeuwen. In het rode kader de onder-
zoekslocatie (naar Stiboka 1976)
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3.2 Historie van Uden

Rond het midden van de 3e eeuw na Chr. luiden voortdurende invallen 
van Germanen over de Rijn het begin van de laat-Romeinse tijd in. Deze 
fase wordt gekenmerkt door een afwisseling tussen periodes waarin de 
Rijngrens niet sterk genoeg is om de Germanen af te weren en periodes 
waarin het Romeinse rijk zich weet te herstellen. Rond het midden van de 
4e eeuw vernemen we uit het werk van Ammianus Marcellinus dat Salische 
Franken zich in Brabant hebben gevestigd. Uit archeologische bronnen 
blijkt de onrust uit het opgeven van vele nederzettingen rond het midden 
van de 3e eeuw. We zien dit zowel in Oss als in de Kempen.82 Mogelijk
is de bronsschat van Nistelrode ook voor invallende Germanen in de 
grond gestopt.83 Een aanwijzing voor Germaanse aanwezigheid vormt het 
voorkomen van handgevormd Germaans aardewerk met 3e eeuws gedraaid 
Romeins aardewerk in een waarschijnlijke hutkom te Cuijk.84 Maar verder 
lijkt het centrale gebied van de zandgronden van Zuid-Nederland en Noord-
België zo goed als ontvolkt vanaf het eind van de 3e tot het begin van de 6e

eeuw.85 Alleen aan de randen van dit gebied, in de valleien van Maas en 
Schelde, lijkt sprake van continuïteit. Daar liggen de belangrijke Romeinse 
plaatsen uit deze tijd zoals Cuijk, Nijmegen, Maastricht en Tongeren waar 
in de 4e eeuw zware verdedigingswerken werden opgetrokken. Maar ook op 
het platteland lijkt meer continuïteit van bewoning te zijn dan altijd gedacht. 
Zo zijn er uit de Maaskant ten noorden van Oss verschillende vindplaatsen 
uit de laat-Romeinse tijd van oppervlaktevondsten bekend en kennen we uit 
de Maasvallei bij o.m. Voerendaal en Neerharen-Rekem vroeg-Germaanse 
nederzettingen uit de 4e eeuw. Bij een studie van plaatsnamen bleek dat 
namen die van voor of uit het begin van de middeleeuwen stammen (bv. 
Oss en Herpen) zich in de valleien van de Maas en de Schelde concentreren 
en nauwelijks in het centrale deel van de zandgronden voorkomen.86

In 476 na Chr. wordt het Westromeinse Rijk formeel opgeheven. De 
Rijngrens is echter al in 406 definitief opgegeven door Rome, waardoor 
ook Noord-Brabant in het begin van de 5e eeuw na Chr. ‘vrij’ is. Het 
machtsvacuüm dat ontstaat na het wegtrekken van de Romeinse troepen 
aan de Rijn kort na 400 zorgt voor een periode van volksmigraties en 
demografische neergang. Germaanse stammen onder de naam ‘Franken’ 
lijken zich op grote schaal in de voorheen Romeinse provincies te vestigen. 
Theuws heeft op basis van de typen nederzettingsnamen in de regio Uden 
een fasering in de kolonisatie van dit gebied aangebracht. Hij verwacht 
dat de –lo namen, die alle op de rand van de Peelhorst gelegen zijn (de ‘o’ 
is gedurende de middeleeuwen vaak weggevallen uit de naam, zoals bij 
plaatsen als Boekel en Volkel), ouder zijn dan de –donk namen die in groten 
getale in het dal van de Aa voorkomen.87 Op basis van deze argumentatie 
zullen de uit de Maaskant afkomstige Frankische kolonisten eerst de rand 
van de Peelhorst hebben gekoloniseerd, waar ook Uden ligt, en pas later het 
dal van de Aa zijn ingetrokken. 

82 Oss: Wesselingh 2000; Kempen: Slofstra 1991.
83 Jansen in voorb.
84 Ball, Arnoldussen & Van Hoof.
85 Theuws 1988, 161-162.
86 Theuws 1988, 168-175.
87 Theuws 1988, 177-180.
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De Franken stichtten kleine en grote rijkjes, die in het begin van de 
6e eeuw na Chr. door Clovis, de koning van de Salische Franken rond 
Doornik, vereend werden tot het Merovingische rijk. In dit rijk werden 
regio’s onderscheiden - de pagi - die deels teruggingen op de Romeinse 
provincies. Rondom de Maas en de Waal ontstaat de Frankische pagus

Teisterbant, rondom de Maas ontstaat van Cuijk tot onder Maastricht de 
Maasgouw, terwijl het grootste deel van Brabant tot de pagus Texandrië kan 
worden gerekend. Tot welke pagi het Maasland behoorde is niet bekend.88

Waarschijnlijk zal het vrij ver van de Maas gelegen Uden tot Texandrië 
gehoord hebben, hoewel het onduidelijk is tot hoever van de Maas zich de 
pagi Teisterbant en Maasgouw uitstrekten. In de 8e tot 10e eeuw blijken 
veel goederen in Noord-Brabant in bezit te zijn van enkele abdijen uit 
het Karolingische hartland, zoals de abdij van Echternach (de abdij van 
Willibrord) en verschillende abdijen in de regio Maastricht – Luik – Aken.89

Hoewel Uden pas in de 12e eeuw voor het eerst vermeld wordt, is er in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw een opzienbarende vondst gedaan die 
wellicht iets over de vroege middeleeuwen van Uden zou kunnen zeggen. 
Er is toen namelijk een steen met de runeninscriptie WOT gevonden bij of 
in de fundamenten van de in 1886 afgebrande oude Petruskerk. Volgens 
Van Heessel zou dit wijzen op een oude Wotan-cultus waarvan ook de 
naam Uden afgeleid zou zijn. Op de Wotan-tempel zou na de kerstening 
van de streek een kerk gebouwd zijn. In dit verhaal worden ook namen als 
Hengstheuvel geïncorporeerd.90 Naast de vraag of sommige verklaringen 
van plaatsnamen – bv. Udenhout - niet erg ver gaan, blijft de steen met 
inscriptie zelf problemen opleveren. Runeninscripties zijn buiten het 
Scandinavische gebied niet van stenen maar van metalen en andere 
“gebruiks”voorwerpen bekend. Daarnaast geeft ook de interpretatie van de 
letters WOT veel problemen, temeer daar Wotan een Hoogduitse vorm is 
en in onze streken volgens de Nederduitse klankwetten Wodan moet zijn 
gebruikt.91

3.3 Heerlijkheden Uden en Herpen

In de late 9e en de 10e eeuw zien we geleidelijk de centrale macht in de 
Frankische gebieden afnemen, waardoor allerlei lokale machthebbers de 
kans krijgen om hun graafschappen en heerlijkheden onafhankelijk te 
besturen.92 Voor Noordoost-Brabant zijn weinig gegevens beschikbaar over 
de (lokale) machthebbers uit deze tijd. Bekend is alleen dat rondom Sint-
Oedenrode een graafschap ontstond. 

Van de tweede helft van de 10e eeuw tot het begin van de 12e eeuw zien 
we een herstel van de centrale macht via de bisschoppen van Keulen en 
Luik in Brabant. Pas in de tweede helft van de 12e eeuw wordt het beeld 
voor Noordoost-Brabant duidelijker. In deze periode komt Herpen door het 
huwelijk van Sophia van Herpen met Henricus van Cuijk (overleden 1204)
aan de heren van Cuijk toe.93 Sophia was erfdochter van Herpen en stamde 

88 Theuws en Bijsterveld 1991, 112-115+120.
89 Theuws en Bijsterveld 1991, 124-127, m.n. abb.4.
90 Van Heessel 1976, 28-31.
91 Bogaers 1977. Zie voor een herinterpretatie van een andere Brabantse runensteen: Bogaers

1983.
92 Theuws en Bijsterveld 1991, 114-120.
93 Coldeweij 1981, 37-38.Coldeweij 1981, 37-38.
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uit het geslacht Van Renen. Haar vader Dirk van Renen was burggraaf van 
Utrecht en diens broer Godfried was bisschop van Utrecht.94 Zeker vanaf 
het begin van de 14e eeuw hoorde de parochie Uden bestaande uit Bedaf, 
Boekel, Volkel, Uden en Zeeland bij het land van Herpen.95 Wanneer we 
een 17e eeuwse bron volgen dat de tiende van Dyckloo onder Uden valt, zou 
Uden al in 1244 in handen van de Van Cuijks, heren van Herpen, geweest 
zijn.96 Uden had echter een aparte status binnen het land van Herpen. Het 
was namelijk een Kleefs leen, terwijl de heren van Cuijk Herpen in 1191
aan Brabant hadden opgedragen. Hoezeer deze aparte status door bleef 
werken, blijkt wanneer Herpen en Uden via huwelijk aan de heren van 
Born en Sittard uit het huis Valkenburg komen. Walram van Valkenburg 
kreeg Herpen namelijk op het moment dat hij meerderjarig werd uit de 
erfenis van zijn jong overleden moeder, waar hij rond 1345 en 1350 ook al 
munt sloeg, terwijl hij pas in 1354 van zijn vader Jan van Valkenburg (die 
getrouwd was met Maria van Herpen) Uden kreeg.97 Het is dus duidelijk 
dat beide plaatsen, zelfs nadat zij waarschijnlijk meer dan een eeuw in 
handen van dezelfde heren waren geweest, niet als een eenheid werden 
gezien. Dit betekent dat de oudste geschiedenis van Uden wel eens anders 
kan zijn geweest dan die van Herpen. 

Rond 1200 komen we Uden voor het eerst in bronnen tegen. De plaats zelf 
lijkt kort na 1200 het toneel geweest te zijn van een grote strijd waarbij de 
hertog van Brabant de graven van Gelre en Holland gevangen zou hebben 
genomen. Een probleem hierbij is dat sommige auteurs Uden met Heusden 
identificeren, maar in een gekopieerde kroniek wordt duidelijk over Uden in 
de Peel gesproken.98 In oorkonden van 1190 en 1196 wordt een Ricolt van 
Uden vermeld, die in de oorkonde van 1190 tussen de heren staat en voor 
de uitdrukkelijk afgescheiden groep ministeriales.99 Zowel de plaatsing voor 
de ministeriales als zijn vermelding in belangrijke oorkonden (de stadsbrief 
van Zutphen en een verdrag tussen Hendrik van Brabant en Otto van Gelre) 
maakt duidelijk dat we hier niet met een zetbaas van de Van Cuijks te 
maken kunnen hebben, maar dat hij óf een zoon van Henricus van Cuijk100

óf een telg van de oude heren van Uden geweest moet zijn. We kunnen hier 
wel alle speculaties omtrent de oudste heren van Uden opsommen maar in 
het kort zijn er maar twee mogelijkheden. In het eerste scenario behoorde 
Uden al tot de goederen van het geslacht Van Renen die door het huwelijk 
van Sophia van Herpen eigendom werden van de Van Cuijks. Hierbij is 
Uden kort in het bezit geweest van een zijtak met o.a. Ricolt van Uden om 
waarschijnlijk vóór 1244 en zeker vóór 1314 aan de Herpense tak terug te 
vallen. In de tweede mogelijkheid heeft Uden tot ergens tussen 1205101

en 1244 of 1314 aan de Van Udens behoord, waarna het op één of andere 
manier eigendom werd van de Van Cuijks van Herpen.

94 Coldeweij en Van Dael 1994.Coldeweij en Van Dael 1994.
95 Van der Ree-Scholtens 1993, 33.Van der Ree-Scholtens 1993, 33.
96 Hermans 1850, 12 en 551-552.Hermans 1850, 12 en 551-552.
97 Vermeulen 1980.Vermeulen 1980.
98 Hermans 1850, 59+550. In enkele kloosteranalen wordt juist Heusden geschreven: AartsHermans 1850, 59+550. In enkele kloosteranalen wordt juist Heusden geschreven: Aarts

1997, m.n. noot 7 en 8.
99 Sloet 1872, 375 en 384.
100 Henricus was immers rond 1160 met Sophia van Herpen getrouwd, zodat dit zowel qua

leeftijd als qua positie in de genealogie ten opzichte van het verkrijgen van de Herpense
erfenis zou kunnen.

101 Dan worden nog twee Van Udens vermeld die mogelijk zoons waren van Ricolt (Van Heessel
1976, 47).
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Uden bestond overigens in die tijd uit meerdere kernen. Als oude 
middeleeuwse kernen gelden de kern rond de oude Petruskerk, Bitswijk, 
het Marktveld en de conglomeraties om de Vorstenburg en Hoge Burg.102

Eén middeleeuwse kern is door het archeologisch onderzoek aan de 
Schouwstraat de Uden iets beter gekend. Hier heeft vanaf de 7e tot in de 
13e eeuw een kleine nederzetting gelegen, waarna het gebied als akkerland 
in gebruik is genomen.103 Mogelijk is de bewoning toen verplaatst richting 
Moleneind.

3.4 Van heerlijkheid  Herpen naar Land van Ravenstein

De heren van Herpen en Uden behoorden vanaf de tweede helft van de 
12e eeuw tot het begin van de 14e eeuw tot het geslacht Van Cuijk: één 
van de machtigste families in de regio. Naast het Land van Cuijk en het 
Land van Herpen bezaten zij namelijk het burggraafschap van Utrecht en 
Leiden, om maar enkele belangrijke ambten te noemen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zij in de 12e eeuw in één adem met de graven van 

102 Van de Ven 1964.Van de Ven 1964.
103 Van Hoof en Jansen 2002.

Figuur 3.6 
Het Land van Ravenstein (uit Van der
Ree-Scholtens 1993)
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Holland en Gelre genoemd werden. Toch waren de heren van zowel Cuijk 
als Herpen gedwongen een voorzichtig schipperende politiek te voeren 
tussen de steeds machtiger wordende rivalen Brabant en Gelre. Uiteindelijk 
zouden beide heerlijkheden dan ook gedegradeerd worden tot bufferstaatjes 
die sterk afhankelijk waren van hun grote buren. 
Via een erfdeling komt Uden met Herpen aan een zijtak van de Van 
Cuijks waarvan de leden zich Van Herpen gaan noemen.104 In 1320 huwt 
erfdochter Maria met Jan van Valkenburg uit het machtige Limburgse 
geslacht. Jan behoorde tot een zijtak van de heren van Valkenburg. De heren 
van Herpen uit dit geslacht waren derhalve geen heren van Valkenburg zelf 
maar van Born, Sittard, Susteren en Herpen, waartoe dus ook Uden hoorde. 
Walram van Valkenburg ging in 1355 tol heffen op de Maas en in 1360 brak 
hij het kasteel van Herpen af om het aan de Maasoever te herbouwen. Dit 
deed hij voor de bescherming van de tol, maar het bracht hem in conflict 
met de hertog van Brabant voor wie het kasteel van Herpen een open 
huis was: indien de hertog dat nodig achtte, diende het kasteel tot zijn 
beschikking gesteld te worden. Walram werd opgevolgd door zijn halfbroer 
Reinoud. Reinoud verleende in 1380 stadsrechten aan de nederzetting rond 
de burcht die naar zijn broer – Walram of Walraven - Ravenstein zou gaan 
heten (figuur 3.6).105

De stadsstichting van Ravenstein kan gezien worden in het licht van een 
hele reeks stichtingen van nieuwe steden (de zogenaamde bastidesteden) 
in de 13e-15e eeuw.106 Daartoe kan bv. ook het in de tweede helft van de 13e

eeuw door de heren van Cuijk eveneens rond een kasteel gestichte Grave 
gerekend worden. Dergelijke steden werden vaak op nog onbebouwde 
grond gesticht. Redenen voor zo’n stadsstichting lagen in de sfeer van 
prestige (het machtige centrum van de kleine heerlijkheid) en van economie 
(met de opkomst van de nieuwe m.n. rond steden geconcentreerde 
handelseconomie), hoewel bv. ook militair-strategische motieven een rol 
konden spelen. Voor de heren van Herpen zal de stichting van Ravenstein 
bedoeld zijn geweest om meer te profiteren van de Maashandel en om meer 
prestige aan hun heerlijkheid en daarmee aan henzelf te verlenen. Uden 
bleef de belangrijkste plaats van het zuiden van het Land van Ravenstein, de 
zogenoemde Heikant.
In Uden stonden van oudsher drie kastelen. De Vorstenburg zou de zetel 
van de oude heren van Uden zijn geweest. Dit kasteel werd later klooster 
en is nu het museum voor religieuze kunst. Verder was er de Hoogeburg 
bij Moleneind. Volgens Van Heessel zou dit kasteel gesticht zijn na het 
samengaan van de heerlijkheden Uden en Herpen als centraal machtspunt 
voor de Heikant.107 Het derde kasteel is het Duifhuis dat een meer lokale 
rol lijkt te hebben gehad.
Het gebied Uden-noord behoorde tot de oude akkergronden rond Uden, 
waarop ook een esdek is ontstaan (zie hoofdstuk 2). In dit akkergebied 
is het gehucht Hengstheuvel ontstaan. Mogelijk wijst de driehoekige 
zone tussen Hengstheuvelweg en Voortweg nog op het bestaan van een 
dries: een verzamelplaats van vee en veedrift naar de gemeenschappelijke 

104 Coldeweij1981.Coldeweij1981.
105 Vermeulen 1980.Vermeulen 1980.
106 Rutte 1995, Rutte 2002.Rutte 1995, Rutte 2002.
107 Van Heessel 1976, 47.Van Heessel 1976, 47.
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weidegronden.108 Vaak bevond zich op de dries een poel die dienst deed als 
drenkplaats en als bron voor bluswater. Op de grens tussen deelgebieden 2 
en 3 bevindt zich tenslotte een lichte verhoging die op een kaart uit 1895 als 
stippellijn is ingetekend. Mogelijk betreft het een (kerke)pad.109

108 Renes 1999.
109 Ellenkamp en De Baere 2006.
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4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

Archeologisch onderzoek vond tot voor kort in 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 
voor aanvang van verstorende activiteiten van het bodemarchief een gebied 
archeologisch onderzocht wordt. Dit hoeft niet direct plaats te vinden 
door middel van een (volledige) opgraving van een gebied. In de meeste 
gevallen is dit te tijdrovend en te kostbaar (en vaak ook niet noodzakelijk). 
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. Diezelfde stappen worden gevolgd voor 
het archeologisch onderzoek te Uden-Noord.

4.2 Vooronderzoek110

In mei 2006 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht 
van de gemeente Uden een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd door middel van boringen en een beperkte 
oppervlaktekartering. Doel was het vaststellen van eventueel aanwezige 
archeologische waarden en daaraan gekoppeld het uitbrengen van een 
advies over een eventueel vervolgonderzoek (figuur 4.1).
Op basis van het bureauonderzoek werd alleen voor de oostelijke en 
zuidelijke randzones van het plangebied een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars 
(laat-paleolithicum tot mesolithicum) uitgesproken. Voor het overige 
deel van het plangebied bleek voor deze periode een lage tot middelhoge 
archeologische verwachting te gelden. Tevens werd verwacht dat de 
verspreidingen van vondstmateriaal die kenmerkend zijn voor deze periode, 
door landbouwkundige grondbewerkingen volledig zijn opgenomen in het 
esdek en de bouwvoor. Informatie over de interne structuur van mogelijke 
vindplaatsen van jagers-verzamelaars zouden deels verdwenen zijn.111 Wel 
zouden vindplaatsen uit het midden-paleolithicum (waarvan een vuistbijl 
direct buiten de noordoosthoek van het plangebied is gevonden) onder het 
dekzand intact bewaard kunnen zijn.
Voor vindplaatsen van landbouwers (neolithicum t/m Nieuwe tijd) 
kreeg het gehele plangebied een middelhoge tot hoge archeologische 
verwachting. Daarbij werd ook een betere conservering verwacht aangezien 
het dikke esdek dat op grote delen van het plangebied aanwezig is, de 
grondsporen uit deze periode beschermt tegen recente grootschalige en/
of diepe landbouwkundige grondbewerkingen. Alleen voor de ontgraven 
zones – m.n. in het zuidwesten van het plangebied – werd verwacht dat 
de conservering van archeologische resten zeer beperkt zou zijn door de 
diepgaande verstoring.112

110 Deze paragraaf is gebaseerd op Ellenkamp en De Baere 2006.Deze paragraaf is gebaseerd op Ellenkamp en De Baere 2006.
111 Ellenkamp en De Baere 2006, 21.
112 Ellenkamp en De Baere 2006, 21.
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Voor het veldonderzoek werden 182 boringen geplaatst in een verspringend 
grid van 40 x 50 m. Per boorlocatie zijn in principe twee boringen met 
een Edelmanboor gezet, met een diameter van 15 cm. De boringen zijn 
tot maximaal 180 cm onder maaiveld gezet. Daarnaast is in de zone ten 
oosten van de Erphoevenweg, waar het esdek minder dik is (deelgebied 
4) een beperkte oppervlaktekartering uitgevoerd. Allereerst is door het 
booronderzoek het inzicht in verstoorde en ontgronde zones vergroot, 
waardoor grote delen van het plangebied voor verder onderzoek konden 
worden afgeschreven. Op de niet-ontgronde delen werden echter regelmatig 
archeologische indicatoren aangetroffen. Over vrijwel het hele plangebied 
(behalve in die delen waar een esdek compleet afwezig is) zijn laat-
middeleeuwse en vroeg-moderne scherven gevonden, zowel in de boringen 
als tijdens de oppervlaktekartering. Deze vondsten zullen waarschijnlijk in 
verband staan met de vermenging van huisafval met de mest en plaggen. 
Dit mengsel werd regelmatig het land op gereden, waardoor een esdek 
ontstond. Dit beeld werd tijdens het proefsleuvenonderzoek bevestigd toen 
tijdens vlakaanleg ook regelmatig post-middeleeuws vondstmateriaal in 
dit esdek werd aangetroffen (zie hoofdstuk 2). Dergelijke ‘esdekvondsten’ 
zeggen uiteraard niets over de aanwezigheid van vindplaatsen onder dit 
esdek.

Oudere vondsten werden uitsluitend in de boringen aangetroffen, niet 
in de oppervlaktekartering. In de zone ten westen van het Hogepad zijn, 
behalve één stuk vuursteen uit een gebied met verstoorde bodemprofielen 
en één stuk vuursteen uit de bouwvoor op een esdek,113 geen aanwijzingen 
voor menselijke activiteiten uit de periode vóór de aanleg van het esdek 
gevonden. Ook in deelgebied 3 werd een stuk vuursteen opgeboord; dit 
was echter afkomstig uit de bouwvoor bovenin het esdek. Derhalve is het 
moeilijk op basis van deze vondsten uitspraken te doen over steentijdvind-
plaatsen in het gebied.114

In de zuidoosthoek van het plangebied werden, vlakbij de ontgronde akker 
waar al eerder scherven uit de ijzertijd waren aangetroffen,115 enkele 
handgevormde scherven opgeboord. Hier kon dus sprake zijn van een 
prehistorische vindplaats. In de boringen in deze zone leek ook sprake te 
zijn van een oude akkerlaag. 
De meeste archeologische indicatoren zijn in het gebied tussen het 
Hogepad en de Erphoevenweg gevonden. Aan de noordrand zijn hier 
twee maal Romeinse scherven opgeboord; centraal zijn in twee boringen 
scherven uit de middeleeuwen gevonden (o.a. een fragment van een 
kogelpot) en daartussen zijn in twee verspreide boringen handgevormde 
scherven aangetroffen die waarschijnlijk uit de ijzertijd of de Romeinse tijd 
stammen. Verder leek hier in een groot deel van de boringen sprake te zijn 
van een oude akkerlaag. De aanwezigheid van prehistorisch, handgevormd 
aardewerk plaatst deze laag waarschijnlijk in de ijzertijd.116 Mogelijk zou er 
zelfs sprake kunnen zijn van een celtic field.
Deze oude akkerlaag die in verschillende delen van het plangebied werd 
aangeboord, is het resultaat van langdurige grondbewerkingen voorafgaand 
aan de vorming van het esdek. Als gevolg hiervan zijn de oorspronkelijke A-, 

113 De bouwvoor is hier in een esdek ontwikkeld.
114 Ellenkamp en De Baere 2006, 28-29.
115 Archis-waarn.nrs. 43641.Archis-waarn.nrs. 43641.
116 Ellenkamp en De Baere 2006, 29.
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E- en vaak een deel van de B-horizont vermengd geraakt en omgezet tot een 
oude bouwvoor. Aangezien de oude akkerlaag vanaf de late middeleeuwen 
door het plaggendek is afgedekt, representeren de zones waar de oude 
akkerlaag is aangetroffen gronden die al vóór die periode als landbouwgrond 
in gebruik waren. Mogelijk was oorspronkelijk op meer plaatsen een oude 
akkerlaag aanwezig, maar is deze als gevolg van de beperkte dikte van 
het beschermende esdek daar door diepe grondbewerkingen in het esdek 
opgenomen.

Op basis van dit vooronderzoek adviseerde RAAP om een waarderend proef-
sleuvenonderzoek uit te voeren op de terreinen waar een intact esdek was 
aangetroffen. Dit betrof een terrein ten zuiden van de Handwijzerstraat en 
alle percelen ten oosten van het Hogepad die niet ontgrond zijn.117 In haar 
reactie op dit advies heeft de provincie Noord-Brabant aangeven hier de 
percelen met een intact bodemprofiel (maar zonder esdek) aan weerszijden 
van de Nistelrodeseweg aan te willen toevoegen. Wel kon het onderzoek hier 
minder intensief van aard zijn i.v.m. de lagere verwachting.118

117 Ellenkamp en De Baere 2006, 32-33.
118 Huisman 2007.
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4.3 Vraagstellingen IVO-proefsleuven 119

Vraagstellingen

Door middel van het proefsleuvenonderzoek dient te worden nagegaan 
of en waar zich in de geselecteerde zones met een zekere archeologische 
verwachting, vindplaatsen bevinden en wat hun omvang, aard en datering 
is. Op basis van de informatie uit de proefsleuven dient een goed 
onderbouwd selectiebesluit mogelijk te worden. 

De centrale onderzoeksvraag van het proefsleuvenonderzoek is: Kan binnen 
het onderzoeksgebied één of meer behoudenswaardige vindplaats(en) 
worden aangetoond?

Ten behoeve van de onderbouwing van het antwoord op deze centrale vraag 
kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd.
- zijn er archeologische sporen, clusters of vondsten aanwezig in het 

plangebied?
- Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verspreiding van deze sporen, clusters 

en vondsten?
- Uit welke periode dateren de sporen?
- Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten en tot welke 

vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren zij?
- Wat is de relatie met de omgeving?
- Wanneer zijn de archeologische vindplaatsen (als woonplaats) in 

ongebruik geraakt?
- Kunnen binnen de vindplaats meerdere fasen worden onderscheiden? 

Zo ja, is er dan sprake van een duidelijke stratigrafische of ruimtelijke 
scheiding?

- Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?
- Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats(en) zich tot buiten het plangebied 

uitstrekt/uitstrekken?
- Is er sprake van een ensemblewaarde met andere vindplaatsen binnen en/

of buiten het plangebied?

Met betrekking tot de bodemopbouw en gaafheid:
- Hoe ziet de bodemkundige en geologische opbouw van het plangebied er 

uit?
- In welke mate is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verstoring?
- Wat is de invloed hiervan op de gaafheid van de archeologische sporen en 

vondstspreiding (horizontaal en verticaal)?
- Vanaf welk niveau zijn sporen waarneembaar?

Specifieke vragen met betrekking tot de resultaten van het vooronderzoek:
- kan aannemelijk worden gemaakt wanneer de aanleg van de esdekken 

binnen het plangebied is begonnen?
- Is er sprake van een fasering binnen de aanleg en/of het gebruik van de 

esdekken?
- Wat is de datering van de door RAAP aangetoonde oude akkerlaag?
- Wat is de exacte aard van deze laag (celtic field, eerdere ontginningfase met 

opspit)?

119 Overgenomen uit het PvE (Huisman 2007).
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Indien er sprake is van een celtic field-systeem:
- hoe zijn de wallen van het systeem opgebouwd?
- Zijn er aanwijzingen voor de herkomst van de grond waarmee de wallen 

zijn gevormd?
- Wat zijn de gemiddelde afmetingen van de akkers?
- Is het systeem regelmatig aangelegd?
- Wat is de datering en fasering van het perceleringssysteem?
- Zijn er behalve de raatakkers zelf sporen aan te wijzen die hier direct aan 

zijn gerelateerd?

Aanbevelingen

Van de onderzoeker worden, afhankelijk van de geboekte resultaten, 
aanbevelingen verwacht op het gebied van (de noodzaak tot) vervolgon-
derzoek (opgraven), behoud en inrichting en/of planinpassing. Deze 
aanbevelingen vormen het selectieadvies, op basis waarvan het bevoegd 
gezag een selectiebesluit kan nemen. 
Indien het advies wordt gegeven om over te gaan tot een opgraving binnen 
het plangebied wordt de onderzoeker verzocht een eerste aanzet te geven 
van de voor dit vervolgonderzoek relevante onderzoeksvragen, aan de hand 
van onder meer de relevante thema’s uit de NOaA.

4.4 Methodiek IVO-proefsleuven

Puttenplan

In het Programma van Eisen (PvE) voor het onderzoek in Uden-Noord 
is gekozen voor een inventariserend en waarderend proefsleuvenonder-
zoek omdat: dit de enige geschikte onderzoeksmethode is ‘voor het met 
enige mate van zekerheid opsporen en waarderen van vindplaatsen onder 
een esdek. […] Hierdoor kan zowel de aanwezigheid van archeologische 
grondsporen worden aangetoond, als een goed inzicht worden verkregen 
in de stratigrafie en vondstspreiding. Daarnaast kunnen door middel van 
proefsleuven eventueel ook andere typen vindplaatsen (grafvelden, off-site 
archeologie) worden aangetoond, die in het vooronderzoek onderbelicht zijn 
gebleven’.120

Voor dit proefsleuvenonderzoek werd in het PvE een dekkingsgraad 
van ca. 6% voorgeschreven. Op een totaal voor archeologisch onderzoek 
geselecteerd areaal van 20,5 ha betekent dit dat ca. 9.530 m2 diende 
te worden onderzocht. Gedurende 3,5 weken veldwerk zijn in totaal 55 
proefsleuven aangelegd met een totaaloppervlak van ca. 8.635 m2 (figuur 
4.2). Dit verschil in vierkante meters is te verklaren: voor een aantal 
percelen – m.n. in het centrum van het plangebied – was nog geen betre-
dingstoestemming.
De onderzoeksstrategie varieerde binnen het plangebied op basis van de na 
het vooronderzoek opgestelde verwachting. In totaal werden hierdoor drie 
verschillende onderzoeken met proefsleuven voorgeschreven:
 - In de zone met een lage archeologische verwachting was op basis van het 

advies van de provincie Noord-Brabant toch een proefsleuvenonderzoek 
met een lagere intensiteit voorgeschreven. Dit betekende dat één sleuf 
over de volle lengte van dit perceel diende te worden aangelegd. 

 - Op de percelen met een verwachting van archeologische resten vanaf het 

120 Huisman 2007.
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neolithicum, werd een verspringend grid voorgeschreven van 30 m lange 
proefsleuven van 2 m breed. De raaien liggen hierbij op ca. 30 m uit 
elkaar, terwijl de afstanden tussen de proefsleuven op één raai ca. 40 m 
diende te bedragen. Vanwege de vorm van de percelen zijn die afstanden 
op enkele plekken aangepast om tot een betere dekking te komen.

 - Op de percelen waar naast de verwachting van vindplaatsen vanaf het 
neolithicum ook een akkerlaag was aangetoond, werd een verspringend 
sleuvengrid niet voldoende geacht om de beperkte restanten van een celtic

field waar te nemen. Voor dit deel van het plangebied (het gehele areaal 
tussen het Hogepad en de Erphoevenweg) werden over de hele breedte 
van de zone doorlopende proefsleuven voorgeschreven. Om verdiepen van 
het vlak mogelijk te maken, waren deze putten gepland met een breedte 
van 5 m.

In het door Archol bv opgestelde Plan van Aanpak werd voorgesteld de 
breedtes van de putten aan te passen. Vanwege de goede ervaringen met 
vlakaanleg met een 3 m brede graafbak onder esdekken in de regio, werd 
voorgesteld alle sleuven 3 m breed te maken. Het graven met een 3 m 
brede bak gaat vrijwel even snel als met een 2 m brede bak, maar levert 
meer inzicht op in de archeologische waarden van een gebied doordat 
het een groter kijkgat oplevert en vooral ook doordat het resulteert in een 
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gunstigere verhouding tussen leesbaar vlak en de altijd moeilijk interpre-
teerbare randzones van een put. Dit betekende voor de zones met lage 
verwachting en met verwachting op vindplaatsen vanaf het neolithicum 
een minimale aanpassing van het puttenplan (waarbij in de zone met lage 
verwaching de mogelijkheid werd geschapen een tweede sleuf in dit perceel 
aan te leggen). Vooral voor de zone met verwachting van vindplaatsen vanaf 
het neolithicum én van een celtic field betekende dit dat met een zelfde 
dekkingsgraad in vierkante meters een veel dichter grid van proefsleuven 
kon worden aangelegd. Met een zelfde 6% dekkingsgraad betekende dit 
immers dat de sleuven op ongeveer gehalveerde afstanden (in casu 30 m) 
konden worden aangelegd ten opzichte van het voorgestelde plan met 5 
m brede sleuven. Hierdoor zou een beter inzicht in de verspreiding van 
grondsporen en de begrenzing van vindplaatsen verkregen worden: zowel 
in oost-west richting als in noord-zuid richting. Daarnaast bestond zo een 
grotere kans vindplaatsen met een beperkte ruimtelijke spreiding toch in de 
proefsleuven aan te treffen. De voorgestelde wijziging in de proefsleuven-
strategie van Archol bv is na goedkeuring door de provincie Noord-Brabant 
d.d. 13 augustus 2007 als basis voor het veldwerk gekozen.

Aanpassingen in het puttenplan

Tijdens het veldwerk zijn in samenspraak met opdrachtgever en 
directievoerder enige beperkte aanpassingen op dit puttenplan doorgevoerd. 
Een enkele keer ging het slechts om de verlegging van een sleuf met 
enkele meters vanwege lokale, beperkte verstoringen als perceelsgreppels 
of leidingen. In een aantal andere gevallen betreft het meer fundamentele 
ingrepen in het puttenplan. In deelgebied 8 werd de ligging van één van de 
sleuven (sleuf 50) iets verplaatst naar de zijkant van het perceel op verzoek 
van de eigenaar (figuur 4.2). In deelgebied 7 is één van de sleuven (sleuf 49) 
niet voorbij een bestaande perceelsscheiding doorgetrokken, aangezien dit 
de grens met een tuin betrof. Het doortrekken van deze sleuf werd op basis 
van een visuele inspectie niet noodzakelijk geacht, vanwege het feit dat deze 
tuin duidelijk ontgrond was en een stuk lager lag dan de rest van deelgebied 
7. Verder leverde geen van de putten in dit deelgebied archeologische 
vindplaatsen op van vóór de akkersystemen uit de vroeg-moderne tijd, zodat 
ook daaruit geen noodzaak tot aanleg van deze meters voortvloeide. 
In deelgebied 3 werden door de aanwezigheid van een grote verstoring 
enkele putten wat korter aangelegd dan oorspronkelijk gepland. Om een 
betere uitspraak te doen over de begrenzing van de vindplaats tussen 
Hogepad en Erphoevenweg werd er juist voor gekozen om de twee meest 
westelijke sleuven in deelgebied 3 door te trekken tot één lange sleuf (sleuf 
29-30).
In deelgebied 2 werden de sleuven op het meest noordelijke perceel iets 
ingekort vanwege de aanwezigheid van een moestuin en coniferen. Op 
het meest zuidelijke perceel werd sleuf 7 ingekort, aangezien bleek dat de 
grond hier meters diep verstoord was voor de aanleg van een zandbak voor 
paardendressuur. Deze meters zijn in samenspraak met de opdrachtgever 
ingezet om sleuf 9 aan te leggen om zo uitspraken te kunnen doen over de 
archeologische waarde van het perceel tot tegen het Hogepad. In deelgebied 
1 is de facultatieve tweede sleuf aangelegd, maar deze is wel onderbroken ter 
hoogte van een storthoop.
In het PvE was voorgeschreven zo weinig mogelijk uitbreidingen aan te 
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leggen. In totaal is derhalve slechts op twee plekken de sleuf in de breedte 
uitgebreid. De eerste betreft sleuf 44 in deelgebied 7. Hier werd de rand 
van een greppel aangetroffen, die in eerste instantie mogelijk ouder leek 
te zijn dan de andere ontginningsgreppels in de omgeving. Dit bleek na 
uitbreiding echter niet het geval te zijn. De tweede uitbreiding is gemaakt 
aan sleuf 8 ter hoogte van de westelijke hierin aangetroffen huisplattegrond. 
Doel was het precieze type van deze plattegrond (de eerste die tijdens dit 
onderzoek is aangetroffen) te achterhalen, hetgeen voor de inkadering van 
de hier aangetroffen vindplaats en voor de inkadering van de in dit huis 
aangetroffen bijzondere vondsten van belang was.
Bij aanvang van het onderzoek bestond er slechts voor een beperkt aantal 
percelen een betredingstoestemming. Tijdens het onderzoek lukte het toch 
voor de meeste percelen een dergelijke toestemming te verkrijgen. Slechts 
voor een deel van de percelen in deelgebied 5 werd – zoals al was verwacht 
– geen betredingstoestemming verkregen.121 Daarom is besloten in het 
aangrenzende perceel met een dergelijke toestemming een drietal sleuven 
aan te leggen. Allereerst zijn de geplande sleuven 54 en 55 gegraven om 
uitspraken te doen omtrent de archeologische waardering van de zuidelijk 
en westelijk aansluitende percelen. Daaraan werd sleuf 53 toegevoegd 
om zo ook tot een beter inzicht te komen in de waarde van de noordelijk 
aansluitende percelen (dus feitelijk ter vervanging van de direct ten noorden 
hiervan geplande sleuven). Met deze aanpassingen kon uiteindelijk eigenlijk 
slechts één geplande sleuf (die in het midden van het plangebied langs het 
Hogepad was gepland) niet gegraven worden. Dit betekent dat er centraal 
in het plangebied een gat van 100 m zit tussen de aangelegde sleuven. Op 
basis van de aan beide zijden van dit gat aangetroffen sporen, menen we 
toch een archeologische waardering voor deze zone te kunnen uitspreken. 
Uiteraard kunnen we daarbij geen uitspraken doen over de verstoringsgraad 
op deze locatie. Aangezien het terrein dezelfde hoogte lijkt te hebben als 
de omliggende gebieden, zal echter ook hier sprake zijn van een voldoende 
dik esdek om de archeologische waarden in het gebied tegen de meest 
voorkomende bodemingrepen te beschermen.

Aanleg van de vlakken

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het Archol-protocol gebaseerd op de 
KNA versie 3.1 en alle daaraan gekoppelde specificaties. Bij de aanleg van 
de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd met een 3 m brede 
gladde bak (figuur 4.3). Hierna zijn de sleuven (met eventuele lagen onder 
de bouwvoor) machinaal, maar schavenderwijs tot op het sporenniveau 
verdiept. Incidenteel waren de sporen al direct onder het esdek zichtbaar, 
maar meestal moest het vlak nog enkele centimeters in de verbruinings-
horizont verdiept worden om een leesbaar vlak te verkrijgen. Vanwege het 
ontbreken van aanwijzingen voor een celtic field tijdens het verdiepen van 
het vlak is nergens een tussenvlak gedocumenteerd (maar uiteraard wel 
per vak aangelegd, overeenkomend met de reikwijdte van de kraan). Wel 
is in een enkel geval het vlak eerst hoger gehouden en, na gedetailleerde 
bestudering van opzij, met de kraan verdiept. Met name in put 31 betrof 
dit een groter areaal. De sporen zijn, na handmatig bijschaven van het 
vlak, op een vlaktekening getekend op schaal 1:50. Het vlak is direct na 
aanleg gefotografeerd in vakken van 5 m lengte (met speciale details en 

121 In totaal is met ca. 8635 mIn totaal is met ca. 8635 m2 ruim 90% van de geplande 9530 m2 aangelegd.
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overzichten voor structuren, speciale sporen en speciale vlakvondsten). Dit 
om vertrapping, verregening en in de losse ondergrond snel optredende 
uitdroging zo veel mogelijk voor te zijn. 
Tijdens vlakaanleg zijn bouwvoor, esdek en de ‘gele grond’ van elkaar 
gescheiden. Bij het dichtdraaien van de putten is eerst de gele grond in 
de putten geschoven en zijn daaroverheen het esdek en de bouwvoor 
aangebracht. Idealiter wordt eerst de gele grond aangereden alvorens esdek 
en bouwvoor-materiaal hierop terug te storten. Vanwege de geringe dikte 
van de ontgraven gele grond (het gaat om slechts enkele centimeters) 
was het in de putten met sporen niet mogelijk de gele grond eerst aan te 
rijden zonder de erin aangetroffen huisplattegronden en andere sporen te 
verstoren. In de praktijk blijkt echter dat er in een dergelijk geval met een 
laag gele grond van slechts enkele centimeters dik en een esdek van ruim 
een meter dik niet tot nauwelijks vermenging van grond en structuurbederf 
plaatsvindt. Dit geldt zeker voor gebieden als het onderhavige waar 
vlakaanleg heeft uitgewezen dat in het verleden sowieso gebruik is gemaakt 
van diepwoelers. 
Op die percelen die in gebruik waren als grasland, is op verzoek van de 
opdrachtgever voorafgaand aan de vlakaanleg gefrased ter hoogte van de 
geplande sleuf en de geplande stortzone. Na dichtgooien van de putten zijn 
deze stroken door de gemeente Uden weer ingezaaid.

Documentatie van sporen en vondsten

Sporen laten zich in het algemeen herkennen als verkleuringen in de 
natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven (vergane) 
palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen etc. (zie bijlage 1).
In de sleuven zijn naast de sporen de vondsten en het bodemprofiel 
gedocumenteerd. Vondsten zijn, waar mogelijk, per spoor verzameld (zie 

Figuur 4.3 
Aanleg proefsleuf
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bijlage 2). Vondstmateriaal zonder sporencontext is in vakken van maximaal 
5 x 3 m verzameld. Tijdens vlakaanleg werd het vlak systematisch met een 
metaaldetector afgezocht door een ervaren detector-amateur uit Uden.122

Om schatgravers voor te zijn, heeft hij op het einde van de dag steeds de 
vlakken en coupes nagelopen. Ook tijdens het couperen werden door hem 
regelmatig het spoor en de uitgegraven grond gecontroleerd op mogelijke 
metaalvondsten. Metaalvondsten daterend van vóór de esdekopbouw (dus 
geen moderne spijkers, duitjes, e.d.) werden met een infrarood-theodoliet 
ingemeten.

In de proefsleuven zijn slechts in een aantal gevallen sporen gecoupeerd of 
uitgegraven om het karakter (en conservering) te kunnen vaststellen of om 
daterend materiaal te verzamelen. Een zeer groot deel van de aangetroffen 
sporen maakte namelijk deel uit van gebouwen of hieraan gerelateerde 
sporenclusters. Dergelijke structuren dienen zo veel mogelijk integraal te 
worden onderzocht bij vervolgonderzoek (in vlakdocumentatie, overzichtsfo-
to’s, e.d.).123

De coupes zijn schavenderwijze verdiept en gedocumenteerd. In 
tegenstelling tot het PvE (maar conform het goedgekeurde PvA) is de 
resterende tweede helft van elke coupe niet afgewerkt. Bij een selectie van 
de sporen is deze helft wel gebruikt om een grondmonster te verzamelen 
ten behoeve van botanisch onderzoek.
De coupes van de sporen zijn getekend op een schaal van 1:10 of, bij grote 
sporen, schaal 1:20. Sporen en structuren zijn vervolgens gefotografeerd 
met een digitale camera. Met een Infrarood Theodoliet (IRT) zijn alle 
metaalvondsten, putwanden, meetbuizen, vlakhoogtes en profielen 
ingemeten in het landelijke coördinatenstelsel. Ook is in een deel van de 
proefsleuven waarin weinig tot geen sporen waren aangetroffen, het vlak 
gedocumenteerd door middel van een IRT. 

Van een selectie van de sporen zijn, zoals voornoemd, monsters genomen. 
Vanwege het ontbreken van aanwijzingen voor een celtic field124 en de 
eenduidige datering van de aangetroffen vindplaatsen zijn geen 14C-
monsters geanalyseerd. Wel is er een enkel 14C-monster genomen dat bij 
een definitief onderzoek van de vindplaats ter beschikking staat voor verder 
onderzoek.
Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te 
kunnen leggen, zijn er om de 20 m afstand profielopnames gemaakt. Deze 
doorgaans 1 m brede kolommen zijn getekend op een schaal van 1:20 en 
gefotografeerd.

122 Dhr. A. Manders.
123 Vergelijk hiervoor de definities en protocollen voor een proefsleuvenonderzoek in de KNA.Vergelijk hiervoor de definities en protocollen voor een proefsleuvenonderzoek in de KNA.
124 Waarop conform PvE eenWaarop conform PvE een 14C-onderzoek zou moeten plaatsvinden.
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5 Resultaten van het archeologisch onderzoek: analyse van de 
sporen en structuren

5.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied was op basis van perceelsgroepen in 8 deelgebieden 
ingedeeld (zie figuur 4.2). Deze nummering, die m.n. relevant was bij 
het regelen van de betredingstoestemmingen, kan ook in dit rapport als 
indeling gebruikt worden van het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk zal 
als hoofdindeling de verdeling van het plangebied in drie ruggen behandeld 
worden. Die ruggen vormen immers eenduidig te begrenzen landschap-
pelijke eenheden (vergelijk hoofdstuk 2, m.n. figuur 2.5 en 2.7). Vervolgens 
zullen binnen die ruggen de gegevens per deelgebied behandeld worden. 
Per rug wordt een korte samenvatting van de aangetroffen resten gegeven.

5.2 Zone ten westen van het Hogepad

Inleiding

De westelijke van de drie in het plangebied aangetroffen ruggen beslaat 
het gebied ten westen van het Hogepad. Op basis van het door RAAP 
uitgevoerde vooronderzoek was gebleken dat grote delen van dit gebied 
verstoord waren. Dit is in het terrein ook goed zichtbaar: deze percelen  
liggen ten gevolge van ontgravingen tot wel een meter lager dan de 
omliggende percelen (in het dagelijks spraakgebruik worden ze daarom ook 
wel ‘badkuipen’ genoemd). Dergelijke terreinen zijn ook goed zichtbaar in 
hoogtekaarten, vergelijk figuur 2.2). 
In totaal was hier slechts op twee percelen sprake van grotere 
aaneengesloten zones met een redelijk intact bodemprofiel. Het gaat om 
de zone tussen de Handwijzerstraat en de Rondweg (deelgebied 7) en om 
het driehoekig perceel tussen Voortweg, Lagerbosweg en Nistelrodeseweg 
(deelgebied 1). Voor het eerste perceel had RAAP een proefsleuvenonder-
zoek geadviseerd vanwege het intacte bodemprofiel. Het tweede perceel 
had een lage archeologische verwachting gekregen, omdat hier geen esdek 
meer is aangetroffen. Op advies van de provincie Noord-Brabant is hier 
uiteindelijk toch een proefsleuvenonderzoek voorgeschreven.

Deelgebied 1

Op dit perceel zijn twee parallelle sleuven aangelegd, alleen onderbroken 
ter plekke van een stortheuvel (putten 1-3; figuur 5.1). Onder de bouwvoor 
bevindt zich een sterk gebioturbeerd restant van een B van een haarpodzol. 
Deze bodem is ontwikkeld in grindrijke pleistocene Maasafzettingen die 
hier dus aan het oppervlak voorkomen. Waarschijnlijk gaat het hier om 
een na boskap secundair ontstane haarpodzol (vergelijk hoofdstuk 2). In 
het oosten is het perceel dieper verstoord. Op de rest van het perceel is 
het esdek verdwenen, maar lijkt op basis van de profielen in deelgebied 7 
slechts een laag van 5-10 cm onder het esdek vergraven te zijn. Derhalve lijkt 
de verstoringsdiepte op het grootste deel van dit perceel zodanig beperkt dat 
er nog archeologische waarnemingen gedaan zouden kunnen worden.
In het vlak is – naast een hoeveelheid natuurlijke sporen - een twintigal 
(sub-)recente sporen waargenomen. Een deel van deze sporen is door een 
duidelijk machinaal uitgegraven recente verstoring in het oosten gegraven. 
Deze stratigrafische positie en (sub)recente vlakvondsten duiden op een 20e
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eeuwse (hoogstens 19e eeuwse) oorsprong van deze sporen. Deze vondsten 
bestaan uit centen, een hangertje en andere metalen voorwerpen, evenals 
industrieel aardewerk.125

Deelgebied 7

Op dit perceel zijn zestien sleuven aangelegd met afmetingen van 20 x 3 
m in een verspringend grid (putten 34-49; figuur 5.2). De afstand tussen 
de putten binnen de raaien bedraagt 20 m, de assen van de raaien liggen 
op 25 m van elkaar. Dit leidt tot een dekkingsgraad van 6%. Dit terrein 
is het enige ten westen van het Hogepad, waar nog een esdek bewaard 
is en dat derhalve op basis van het vooronderzoek een middelhoge tot 
hoge verwachting heeft gekregen. In drie boringen waren archeologische 
indicatoren gevonden. Het gaat om post-middeleeuwse scherven en om een 
stuk vuursteen uit de bouwvoor.
Op dit terrein is nog een 70-80 cm dik esdek bewaard. De onderzijde van 

125 Dit materiaal is niet geselecteerd om gedeponeerd te worden. Enkele wortelsporen zijnDit materiaal is niet geselecteerd om gedeponeerd te worden. Enkele wortelsporen zijn
gecoupeerd om hun niet-antropogene karakter te checken, deze zijn verder niet gedocu-
menteerd.
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het esdek is in delen van het terrein strak begrensd, op andere delen rafelig 
en toont dan een duidelijke plaggenstructuur, wat erop wijst dat de bodem 
vóór aanvang van de ontginning met de schop is omgezet. In die delen waar 
de onderzijde van het esdek rafelig was, veranderde de homogene vulling 
van het esdek onderop in een vlekkerige structuur, waarin duidelijk brokken 
A, E en B door elkaar lagen. Na weer enkele centimeters verdiepen maakten 
deze geel-zwart-witte brokken plaats voor smalle baantjes donkere grond die 
uiteindelijk in spitsporen uit elkaar vielen. Deze sporen (ontginningsgrep-
pels en spitsporen) kunnen duidelijk gerelateerd worden aan de ontginning 
van het gebied. Verder werden slechts enkele greppels en een enkele kuil 
aangetroffen. Al deze sporen zijn strak begrensd en hebben dezelfde kleur 
en vulling als het esdek. Zij kunnen derhalve aan de fase van beakkering 
gekoppeld worden. Geen van de sporen heeft vondsten opgeleverd. Ook het 
esdek was relatief schoon. Slechts enkele scherven industrieel aardewerk en 
19e-20e eeuwse metaalvondsten zijn hier aangetroffen.
Onder het esdek bevinden zich zeer grindige oude Maasafzettingen. 
Bovenin dit pakket waren nog uitspoelingsbanden van een haarpodzol-
B te zien, evenals plantaardige sporen. De oorspronkelijke bodem is dus 
grotendeels verspit. In het noorden van het terrein is de grond sterker 
leemhoudend en heeft zich een dikkere, sterk gebioturbeerde laag gevormd. 
Ook is hier duidelijker sprake van een minder grindhoudende top van dit 
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pakket met een dikte van 5-10 cm. Dit lijkt eerder met processen in de 
bodem en het omzetten van die bodem te maken te hebben dan met de 
aanwezigheid van een dekzandlaag, waar de eigenschappen van dit pakket 
(slecht gesorteerd, zowel zeer lemig als grof zandig) ook niet op wijzen. Er 
zijn in deze zone dus geen aanwijzingen voor menselijk gebruik van vóór 
de ontginning en daarop volgende esdekvorming na de middeleeuwen 
aangetroffen.

5.3 Centrale zone van het plangebied: de rug tussen Hogepad en 

Erphoevenweg

5.3.1 Inleiding

Het centrale deel van het plangebied is gelegen op een grote noord-zuid 
georiënteerde rug die naar het noorden zeker het plangebied uitloopt 
(hoewel het perceel direct ten noorden van de grens van het plangebied 
ontgrond is), maar naar het zuiden geleidelijk lager wordt en op het dal 
ten zuiden van het plangebied stuit. In noord-zuid richting beslaat de rug 
dus de hele lengte van het plangebied (zo’n 500 m), in oost-west richting 
heeft de rug een breedte die varieert tussen de 150 en 300 m (figuur 2.7). 
Het terrein wordt afgedekt door een 60-100 cm dikke es waarin minimaal 
twee fasen te onderscheiden zijn (vergelijk hoofdstuk 2). Aan de randen van 
deze rug is het esdek minder dik dan in het centrum. Aan de onderkant van 
dit esdek waren regelmatig zones met spitsporen zichtbaar, waardoor de 
onderliggende top van het oorspronkelijke bodemprofiel verspit moet zijn. 
Dit was in de profielen ook zeer duidelijk waar te nemen. 

Onder het esdek was een verbruiningsniveau zichtbaar en er bleek niet tot 
nauwelijks sprake van inspoelingsbanden van ijzer en humus. Deze bodem 
kan derhalve als een moderpodzol geclassificeerd worden. Deze verbrui-
ningslaag bemoeilijkt de herkenbaarheid van sporen direct onder het esdek. 
Dit betekent dat meestal enige centimeters van deze verbruining afgegraven 
moesten worden voordat de sporen zichtbaar werden. Wanneer er op een 
hoger niveau toch al sporen of duidelijke vondstconcentraties door de ver-
bruiningslaag zichtbaar waren, is het vlak iets hoger gehouden, hoewel 
op dat niveau misschien nog niet alle sporen aan het licht zijn gekomen. 
Op die wijze kan echter wel een zo min mogelijk aangetast sporenvlak 
overblijven voor een mogelijk vervolgonderzoek. Wanneer er geen sporen 
zichtbaar waren, is er vaak nog een dunne laag extra met de machine 
verwijderd om zeker te zijn dat geen sporen gemist werden. Op die wijze 
kon een duidelijk beeld van de verspreiding van sporen verkregen worden.
Met name aan de oostzijde van het terrein daalt het oorspronkelijk maaiveld 
duidelijk, hetgeen goed te zien is aan de bodemopbouw. In de oostrand van 
dit deelgebied komen namelijk deels nog goed bewaarde witte uitloogzones 
(de oorspronkelijke E) voor, evenals grote hoeveelheden witte wortelvlekken, 
harde ijzerinspoelingsniveaus, e.d. (zie figuur 2.7). Dezelfde verschijnselen 
zien we direct ten oosten van de Erphoevenweg, waarna het terrein weer 
oploopt naar de oostelijke van de drie ruggen binnen het plangebied. Waar 
de Erphoevenweg een bocht naar het oosten maakt, lijkt de rug min of meer 
rechtdoor te lopen. In het noordwesten van deelgebied 3 (het noorden van 
put 29-30 en 28) is duidelijk nog sprake van hogere delen met een verbrui-
ningshorizont, terwijl in het zuidoosten (de zuidelijke delen van put 29 en 
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bv. put 25) weer uitspoelingshorizonten en ijzeroerlagen zijn aangesneden 
(zie figuur 2.7). De overgang naar het westen is geleidelijker. 
Naast de locaties van de woonhuizen zijn in dit deelgebied twee verstoorde 
zones aangetroffen. Het gaat om een paardenweitje van beperkte omvang 
ter hoogte van put 7 dat enkele meters diep is omgezet. Derhalve kunnen 
de hier ooit aanwezige archeologische waarden (waaronder waarschijnlijk 
een deel van huis 1) als verloren beschouwd worden. Verder zijn er ontgron-
dingsputten aangetroffen in de meest oostelijke 18 m van put 6 en loopt er 
een ontgronde zone in het noorden van deelgebied 3 (deze strook loopt tot 
40 m van de noordelijke perceelsgrens in het westen en tot 15 m van die 
perceelsgrens in het oosten).
Het centrale deel van deze rug kon vanwege het ontbreken van een betre-
dingstoestemming niet onderzocht worden. Daardoor bestaat er een gat 
van ca. 100 m tussen put 7-8 (deelgebied 2) en put 54 (deelgebied 5-6). 
Ook konden de verschillende erven niet onderzocht worden, die in de 
zuidwesthoek een redelijk groot aaneengesloten areaal beslaan en alle 
aan de randen van dit deelgebied langs de wegen liggen. Wel kon tussen 
de erven een aantal putten aangelegd worden over de hele breedte van de 
rug tot aan die wegen. Met deze putten bestaat er een goed inzicht in de 
verspreiding van archeologische waarden over de rug. Op basis hiervan kan 
ook voor die niet beschikbare delen van het terrein een redelijk betrouwbare 
archeologische verwachting uitgesproken worden.

5.3.2 Deelgebied 2

Inleiding

In deelgebied 2 (het gebied ten noorden van de voornoemde niet 
beschikbare percelen) zijn zeven parallelle, oost-west georiënteerde sleuven 
aangelegd (putten 4-10 en 51-52; figuur 5.3). Drie daarvan konden over de 
hele breedte van dit deelgebied van het Hogepad in het westen tot aan de 
perceelsscheiding in het oosten aangelegd worden. De afstand tussen deze 
sleuven bedraagt 30 m. Alleen de afstand (40 m) tussen sleuf 6 en sleuf 51
wijkt hier van af. Deze afwijking is ingegeven door de perceelsbreedtes ter 
plaatse. De sleuven liggen haaks op het reliëf zodat een goed inzicht in de 
bodemkundige opbouw van de rug (esdek en moderpodzol daaronder) kon 
worden verkregen (figuur 2.7). 
In twee gevallen is de sleuf onderbroken (vandaar de extra sleufnummers): 
put 7-8 is onderbroken ter hoogte van het hek tussen paardenwei en akker, 
put 9-10 is onderbroken ter hoogte van het vaste punt dat aan het begin van 
de geplande put 10 was geplaatst. Om tot een betere uitspraak te komen 
over de archeologische waarden langs het Hogepad is hier in samenspraak 
met de opdrachtgever de niet geplande sleuf 9 aangelegd in plaats van de 
geplande meters in de ontgronde paardenwei. 
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Sleuven 4 en 5

De sleuven 4 en 5 vormen de meest noordelijke sleuven in deelgebied 2 en 
hebben een lengte van respectievelijk 100 en 67 m (figuur 5.3). De centrale 
ligging op de rug is mede bepaald door de aanwezigheid van een erf met 
huis en moestuin langs de westrand en de aanwezigheid van een bosperceel 
aan de oostrand van de rug. In beide putten is een dunne spreiding aan 
sporen gevonden van respectievelijk 29 en 24 stuks. Het gaat hierbij vooral 
om clustertjes paalsporen, waarnaast in sleuf 4 een aantal middelgrote 
kuilen voorkomt. In beide putten liggen de sporen geconcentreerd langs 
de zuidwand en kunnen de meeste sporen op basis van het aangetroffen 
vondstmateriaal in de Romeinse tijd worden gedateerd (zie hoofdstuk 6 en 
bijlage 2). 
Met name de aanwezigheid van een rij paalsporen van 13 m lengte126 direct 
langs de zuidwand in het midden van sleuf 5 en van een drietal fraaie 

126 Of zelfs 21 m lengte als ook losser liggende palen op dezelfde lijn worden meegerekend.

P5

P8

P9

P10

P52

P51

P7

P6

P4

170200

170200
40

96
00

40
96

00

25m0

S4.10

Figuur 5.3 
Overzicht deelgebied 2



UDEN-NOORD    51

palen op rij (van 8,3 m lengte) in het oostelijke uiteinde van deze put doet 
vermoeden dat hier net twee structuren zijn aangesneden. Mogelijk gaat 
het in beide gevallen om buitenstaanders van huizen, zoals die ook in de 
zuidelijkere sleuven zijn aangetroffen. 
In sleuf 4 zijn de sporenclusters minder duidelijk gevormd. In het oostelijk 
deel van de sleuf is een drietal zeer vondstrijke kuilen net aangesneden. 
Hier werden in en ter hoogte van de putwand grote stukken aardewerk 
aangetroffen tijdens vlakaanleg. Het aangetroffen materiaal kan duidelijk in 
een nederzettingscontext geplaatst worden, zodat er hier ook van uitgegaan 
kan worden dat we op een erf zitten. De gecoupeerde paalsporen hebben 
bewaarde dieptes van rond de 15 cm, in een enkel geval tot 35 cm diep. Twee 
kuilen zijn gecoupeerd. Eén daarvan had ook een diepte van iets meer dan 
10 cm, de ander had een diepte van 38 cm. Uit dit laatste spoor kwamen al 
bij vlakaanleg enkele ijzerbrokken, waarschijnlijk een lemmet van een sikkel 
(vergelijk hoofdstuk 6 en figuur 6.4). Bij het couperen kwamen hier verdere 
stukken van ijzeren voorwerpen uit.
Duidelijk zijn in beide sleuven over de hele lengte Romeinse nederzet-
tingssporen aangetroffen. Bij vlakaanleg viel al op dat in deze sleuven veel 
minder handgevormd aardewerk werd aangetroffen dan in de verder in het 
zuiden gelegen sleuven. Het is dan ook interessant dat de nauwkeuriger te 
dateren fragmenten aardewerk uit sleuf 4 (uit sleuf 5 komt relatief weinig 
vondstmateriaal) vrijwel allemaal uit de tweede helft van de 2e en eerste helft 
van de 3e eeuw na Chr. dateren (zie hoofdstuk 6; paragraaf 6.2).

Sleuven 51 en 52

Op het volgende perceel naar het zuiden werden deze twee sleuven gegraven 
van respectievelijk 130 en 180 m lang. Sleuf 52 kon tot aan het Hogepad 
worden gegraven, sleuf 51 kon niet zo ver naar het westen doorgetrokken 
worden vanwege de aanwezigheid van een woonhuis met erf (figuur 5.3). 
Opnieuw is er sprake van een sterk geclusterde spreiding van sporen 
waartussen grote lege arealen liggen. In put 51 liggen vrijwel alle 22 sporen 
(op één spoor na) gegroepeerd in de meest westelijke 35 m van de sleuf. 
Het gaat hier opnieuw om een cluster paalsporen met een enkele kuil en 
als meest opvallende element drie greppeltjes met elk drie paalsporen erin. 
De greppels lopen door in de zuidelijke putwand. De greppeltjes liggen op 
respectievelijk 2,8 m en 2,1 m afstand van elkaar (gemeten uit het hart van 
de erin gelegen paalsporen). De greppel die het verst uit de putwand steekt 
is 2,15 m lang. Daarmee ontstaat een structuur van 4,9 bij minimaal 2,15
m. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een onderdeel van een 
Romeinse graanopslagschuur, een horreum (bijgebouw 1); parallellen zijn 
bijvoorbeeld bekend uit Oss-Westerveld; figuur 5.4).127

In put 52 liggen de 45 sporen iets meer over de hele put verspreid. In de 
oostelijke helft van de put gaat het om een dunne spreiding van paalsporen, 
een kuil en een tweetal post-middeleeuwse ontginningssporen. Dit cluster 
ligt ter hoogte van het palencluster in put 5. Het zou hier derhalve om 
de zuidelijke randzonde van een huisplaats kunnen gaan, waarvan de 
noordelijke rand in sleuf 5 is aangesneden. Opnieuw dateert het aangetroffen 
vondstmateriaal de sporen in de Romeinse tijd. 
Ongeveer in het midden van de put ligt een duidelijk te interpreteren 

127 Wesselingh 2000, m.n. 19 en 113.
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sporencluster. Het gaat namelijk om een huisplattegrond, waarvan aan de 
westzijde duidelijk een stuk wandgreppel met buitenstaanders en palen langs 
de binnenzijde van de wand is aangesneden. Naar het oosten toe liggen de 
middenstaanders schoon in de put en blijven de palen langs de binnenzijde 
van de wand nog net langs de putwand zichtbaar. Het geheel wordt aan de 
oostzijde afgesloten door een wandgreppeltje met buitenstaanders (huis 6; 
figuur 5.5). Van buitenstaander tot buitenstaander meet het gebouw ongeveer 
30,5 m. De breedte kon niet vastgesteld worden binnen de proefsleuf. 
De structuur van het huis is uiteraard in de proefsleuf nog niet geheel 
duidelijk. In het oosten liggen twee zware middenstaanders (en een derde 
spoor dat mogelijk op een reparatie wijst) op een zodanige afstand van de 
wandgreppels dat hier sprake lijkt van een tweeschepig deel. In het midden 
van het huis zijn twee zware paalsporen zichtbaar die duidelijk dichter 
op de wand liggen. Waarschijnlijk bevindt zich hier dus een drieschepig 
centraal deel. De rol van de twee hiernaast gelegen kleinere sporen is niet 
geheel duidelijk, maar ze zouden ook met een reparatie in verband gebracht 
kunnen worden. In het westdeel zijn dan binnen de proefsleuf geen zware 
middenstaanders meer zichtbaar. Dit doet vermoeden dat zij ten noorden 
van de proefsleuf zullen liggen en derhalve op lijn liggen met de meest 
oostelijke middenstaanders. Dit zou betekenen dat de uiteinden tweeschepig 
zijn en het middendeel drieschepig. Een dergelijke opbouw komt incidenteel 
bij lange gebouwen in Romeins Oss voor en valt onder het type Oss 9B.128

De lengte van dit huis is vrij uitzonderlijk in de Romeinse tijd. We zullen in 
hoofdstuk 7 terugkomen op de huislengtes van Romeinse huizen.
De gecoupeerde paalsporen in de putten 51 en 52 hebben geconserveerde 
dieptes van rond de 20 cm, in één geval van ca. 10 cm.

128 Wesselingh 2000, 17-18. Het type kan ook nog tot type 9C gerekend worden wanneer één
van de middenstaanders in de kopse wand staat. In het oostdeel - dat binnen de sleuf ligt - is
dit echter niet het geval, voor het westdeel kon dit niet vastgesteld worden omdat de mid-
denstaanders daar ten noorden van de sleuf liggen.
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Sleuven 6-10

Deze sleuven vormen de meest zuidelijke drie proefsleuf-banen in 
deelgebied 2, waarvan de zuidelijke twee onderbroken zijn vanwege een 
hek en de aanwezigheid van een vast punt (figuur 5.3). De noordelijke twee 
banen konden tot aan het Hogepad worden doorgetrokken, bij de meest 
zuidelijke was dit niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van een woonhuis 
met erf. De sleuven tonen in grote lijnen dezelfde karakteristieken als 
de hiervoor behandelde sleuven binnen deelgebied 2: grote lege stukken 
worden afgewisseld door sterk geconcentreerde spoorclusters waarin vaak 
al plattegronden van gebouwen herkenbaar zijn. Tussen die gebouwen 
bevinden zich dus relatief weinig sporen en structuren. De sleufbanen 
hebben lengtes van respectievelijk 210, 230 en 130 m. 

Sleuf 6

In put 6 concentreren de Romeinse sporen en vondsten zich in een strook 
van 50 m lengte (figuur 5.3). Hoewel minder uitgesproken dan bij huis 6 
of bij huis 1-4 (zie verderop), lijkt de combinatie van greppeltjes en zware 
paalsporen in de oostelijke helft van dit sporencluster te duiden op de 
aanwezigheid van een Romeins wandgreppelhuis. Wanneer we de over 
de gehele putbreedte doorlopende greppels als de buitenwanden zien, 
heeft dit gebouw (huis 5) een lengte van 14,7 m (vanuit de harten van de 
wandgreppels gemeten). Of in de westelijke helft van dit cluster een volgend 
gebouw of bijgebouwen verborgen zitten, valt binnen de smalle strook van 
de proefsleuf niet te achterhalen. Buiten dit sporencluster komt slechts 
een enkel oud spoor verspreid in de put voor. In de oostelijke 18 m is een 
grote hoeveelheid ontzandingsbanen aangetroffen. Dit betekent dat hier een 
redelijk beperkte zone sterk verstoord is. 
Aan het westelijk uiteinde van de put is een dubbele greppelstructuur 
aangetroffen, ten westen waarvan bij vlakaanleg nog net de resten van 
karrensporen zichtbaar waren. De sleuf loopt hier echter maar 2 m ten 
westen van de greppels door, zodat bij het bepalen van de aan te leggen 
vlakhoogte deze dunne restanten van karrensporen helaas vergraven zijn. 
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Sleuven 9 en 10

In sleuf 9 werd soortgelijke greppelstructuur als in sleuf 6 aangetroffen 
(figuur 5.3). Hier gaat het om één brede greppel met in het verlengde van de 
tweede greppel in sleuf 6 een paar paalsporen. Gewaarschuwd door sleuf 6 
waren we hier uiteraard meer verdacht op zeer ondiepe karrensporen vlak 
onder de bouwvoor. Derhalve konden die hier ook gedocumenteerd worden. 
Ook is er hier tussen de karrensporen een kleine knoop met ringoor uit 
het vlak verzameld. Dergelijke knopen lijken vooral uit de 17e-18e eeuw 
te stammen.129 De structuur bestaat derhalve uit een ca. 14 m brede zone 
omgeven door greppels c.q. een greppel en paalsporen, en een zeker 4,5 m 
brede zone karrensporen. Waarschijnlijk gaat het hier om een voorloper 
van het Hogepad, c.q. de randzone van een bredere strook karrensporen 
waarop later het smallere asfaltdek van het huidige Hogepad is aangelegd. 
Langs de oostrand van dit pad heeft dan een zware greppelstructuur gelegen 
om de akkergronden op de rug tussen Hogepad en Erphoevenweg (die hun 
neerslag vinden in het dikke esdek) van dit pad af te grenzen, en misschien 
om te voorkomen dat men bij een slechte staat van het wegdek (bv. bij 
drassigheid) het akkergebied op zou rijden. Deze structuur is in twee van 
de drie tot aan het Hogepad reikende sleuven aangetroffen. In de meest 
noordelijke is bij vlakaanleg mogelijk het restant van de greppel gezien, 
maar zeker geen karresporen. Dit kan erop wijzen dat deze structuur hier 
wel heeft doorgelopen maar minder goed bewaard is geweest. Anders lijkt 
de structuur minder naar het oosten af te wijken dan het huidige Hogepad, 
zodat die geleidelijk onder of in de randzone van die weg is komen te 
liggen. Dit zou betekenen dat deze structuur ter hoogte van sleuf 52 al ten 
westen van die proefsleuf loopt. 
Ten oosten van deze greppels en paalsporen in sleuf 9 zijn er over een 
afstand van ca. 55 m geen sporen. 

Sleuf 10

Na de leegte in het oosten van put 9 werden pas in put 10 weer sporen en 
vondsten aangetroffen (figuur 5.3). In totaal gaat het om 30 sporen waarvan 
er zich acht in een dunne spreiding door de put bevinden en de overige 
weer aan structuren kunnen worden toegeschreven. 
De eerste structuur (huis 3) wordt gevormd door een negental wandpalen 
die een rechte hoek vormen die over een lengte van 15,4 m in de sleuf 
gevolgd kon worden voordat de sporen de putwand in lopen (figuur 5.6). 
Het gaat in dit geval dus niet om een huis met wandgreppel, maar om een 
huis met regelmatig geplaatste palen in de wand. Binnen deze palenrijen 
komen enkele grotere sporen voor die mogelijk als dakdragende staanders 
zijn te interpreteren. 
Op vrijwel 15 m ten westen van dit huis, en in het verlengde van de lengteas 
daarvan, is nog net een hoekje van een wandgreppelstructuur aangetroffen 
(huis 4). Van deze structuur kan weinig meer gezegd worden dan dat de 
wand over een lengte van 3,8 m binnen de sleuf onderzocht kon worden. 
Het zou dus om een volgend huis kunnen gaan, maar het is niet uitgesloten 
dat het om een bijgebouw met wandgreppel gaat, zoals ze op verschillende 
Romeinse sites in de regio bekend zijn.130

129 Wolf 1994, 124-126.
130 Jansen in voorb.
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Sleuf 8

In sleuf 8 is wel sprake van een redelijk continue spreiding van sporen 
over de put (figuur 5.3). Het gaat om 56 sporen. In het westelijk uiteinde 
van put 8 werd direct een huisplattegrond aangetroffen (huis 1; figuur 5.7). 
Al tijdens de vlakaanleg werden hier in het vlak met de metaaldetector 
een bronzen fibula en een ijzeren object uit een spoor verzameld die tot 
de structuur leek te horen. Op basis van de sporen in de proefsleuf was 
echter niet geheel duidelijk met wat voor structuur we te maken hadden 
(een bijgebouw of een huis). Daarom is hier een korte uitbreiding gegraven. 
Daardoor kon de basisstructuur van dit gebouw bepaald worden, hetgeen 
interessante gegevens oplevert over het huistype en de context van deze 
bijzondere metaalvondsten. 
De structuur kon over een lengte van 10,7 m in de proefsleuf gevolgd 
worden. Mogelijk is een stuk van het huis door de diepgaande graafactivitei-
ten in de paardenwei ter hoogte van sleuf 7 verstoord. Helaas kon vanwege 
de aanwezigheid van een hek niet gezocht worden naar het precieze begin 
van de verstoring onder de paardenwei. Ook kan het zijn dat de noordwand 
van het huis nog ten noorden van de paardenwei doorloopt. In ieder 
geval kon de noordoosthoek van het huis opgetekend worden evenals een 
ingangspartij die herkenbaar is aan een onderbreking van de wandgreppel 
van 1,6 m breed (gemeten tussen de randen van de wandgreppels). Ten 
oosten van deze ingangspartij is het spoor van een dakdragende staander 
zichtbaar op slechts 1,7 m van de wand. Ten westen van de ingang is een 
groot spoor van een middenstaander zichtbaar op 2,9 m van de wand. 
Hierdoor is duidelijk dat het oostdeel van het huis drieschepig is en het 
westdeel tweeschepig. Daarmee hoort het huis tot het type Oss 9A.131

Normaal wordt het oostelijk drieschepig deel als staldeel geïnterpreteerd en 
het westelijke tweeschepige deel als woondeel. 
De ligging van het greppeltje waaruit de metaalvondsten komen (spoor 8.3), 
is precies ter hoogte van de ingangspartij. Dit is een interessante positie 
aangezien m.n. in de middenstaander ter hoogte van deze ingangspartij 
(die tevens de grens tussen woon- en staldeel markeert) regelmatig 
bijzondere voorwerpen als complete potten, maalstenen of munten worden 
aangetroffen in de Romeinse nederzettingen in Oss en sinds kort ook in 

131 Wesselingh 2000, 37-38.
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Nistelrode.132 Bijvoorbeeld in Nistelrode kon zeer fraai vastgesteld worden 
dat een compleet Romeins aardewerken kruikje op de kuilbodem direct 
naast de paal zelf was gezet.133 Dit betekent dat die voorwerpen hier bewust 
bij de constructie van het gebouw zijn geplaatst. Dergelijke vondsten 
worden dan ook als bouwoffers geïnterpreteerd, bedoeld om geluk af te 
smeken tijdens het gebruik van dit huis. Het type fibula dateert dit huis in 
de 1e eeuw na Chr. (zie hoofdstuk 6; paragraaf 6.2.3).

De tweede structuur (huis 2; figuur 5.8) ligt op 66 m ten oosten van 
huis 1 (figuur 5.3). Tussen beide structuren ligt een dunne spreiding aan 
paalsporen en enkele kuilen waaruit geen structuur gehaald kan worden. 
Huis 2 was in de sleuf iets minder duidelijk te herkennen dan huis 1, maar 
het betreft hier toch duidelijk een huisplattegrond. De slechte zichtbaarheid 
is goed te verklaren: het vlak is hier relatief hoog aangelegd, omdat al snel 
enkele redelijk vondstrijke sporen aan het licht kwamen. Waarschijnlijk 
is dat de reden dat de wandgreppel nog niet overal herkend is. De wand 
is herkenbaar in de sporen 8.39 en 8.52: twee wandgreppels die haaks op 
elkaar staan. Spoor 8.39 vormt de westelijke kopse wand en spoor 8.52 de 
zuidelijke lange wand van het huis. Daarmee is het huis ca. 20,3 m lang. 
Binnen de westelijke helft van het huis zijn twee grote, vierkante sporen 
zichtbaar (de sporen 8.42 en 8.45). Dit zijn dakdragende middenstaanders. 
Hiervan is kuil 8.42 gecoupeerd, die in het vlak al hoog herkend werd 
door de aanwezigheid van een groot deel van een pot. Het gaat om een 
spoor met een diameter van ca. één meter en een identieke diepte. Andere 
gecoupeerde paalsporen in dit deel van het plangebied leverden dieptes 
van rond de 15 cm voor de sporen op. Dit verschil is kenmerkend voor het 
verschil tussen de middenstaanders en wandpalen van Romeinse huizen 
en grotere bijgebouwen. In de coupe van spoor 8.42 is een duidelijke 
paalschaduw van 30 cm breed zichtbaar: dit is de diameter van de feitelijke 
dakdragende paal. Boven deze paalschaduw is een nazak zichtbaar, waarin 
de grote aardewerkfragmenten aangetroffen werden. 
Direct ten oosten van de tweede middenstaander zijn twee smalle 
greppeltjes zichtbaar, die waarschijnlijk evenals het greppeltje in huis 1 ter 

132 Wesselingh 2000, Van Hoof in voorb. B.
133 Jansen in voorb.
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hoogte van de ingang liggen. Omdat de wandgreppels in dit deel buiten de 
sleuf liggen, kon de ingangspartij echter nog niet met zekerheid aangetoond 
worden. Ten oosten van deze greppels waren nog twee paalsporen binnen 
de structuur zichtbaar. Het zou dus kunnen gaan om een drieschepig 
staldeel met relatief weinig paalsporen, maar het is ook mogelijk dat het 
oostdeel ook tweeschepig is en de middenstaanderrij ten noorden van 
de proefsleuf doorloopt. Het type van deze structuur kon dan ook niet 
vastgesteld worden. Wel is interessant te vermelden dat het materiaal dat 
verzameld is bij het couperen van de middenstaander zeker in de 1e eeuw 
na Chr. (en waarschijnlijk de tweede helft daarvan) dateert (zie hoofdstuk 6). 

Conclusie

Binnen deelgebied 2 zijn twee vindplaatsen aangetroffen. De belangrijkste 
hiervan ligt midden op de rug die het centrale deel van het plangebied 
beslaat. Het gaat hierbij om een Romeinse nederzetting. Opvallend is de 
spoorspreiding binnen die nederzetting: het gaat om huisplaatsen met 
enkele bijgebouwen en kuilen waartussen grote lege zones bestaan. Een 
dergelijke ruime opzet is heel anders dan we van de meeste andere grote 
Romeinse nederzettingen in de regio, zoals de meeste nederzettingen in 
Oss, gewend zijn.134 Zo’n ruime organisatie komt wel redelijk overeen 
met die van Nistelrode-Zwarte Molen, waar het totale oppervlak echter 
beduidend kleiner is.135 De opgravingen te Nistelrode hebben geleerd 
dat een dergelijke vindplaats met goed afgescheiden huisplaatsen zeer 
veel inzicht kan leveren in de opbouw van de erven en van de gehele 
nederzetting (ondanks dat hier niet de gehele nederzetting kon worden 
opgegraven). Een vergelijkbaar inzicht is veel lastiger te krijgen op de 
doorgaans dicht bebouwde nederzettingen die in de loop van enkele 
eeuwen tot een moeilijk ontwarbare kluwen van huisplattegronden, kuilen, 
bijgebouwen, waterputten, greppels, e.d. zijn getransformeerd. Op deze 

134 Wesselingh 2000, maar bv. ook de grote nederzetting in Oss-Horzak, informatie Richard
Jansen, Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden / Archol bv.

135 Jansen in voorb.
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geclusterde nederzettingen is nauwelijks met zekerheid vast te stellen welke 
elementen tot één erf hebben behoord. Het potentieel op het vlak van erf- en 
nederzettingsopbouw is dus ook erg hoog voor de vindplaats Uden-Noord. 
De tweede vindplaats ligt direct langs het Hogepad en bestaat uit 
karrensporen, aan de oostzijde begrensd door een greppel waar parallel 
aan een greppel of paalsporen kunnen worden aangetroffen. Het gaat hier 
om een post-middeleeuws karrenpad dat langs het esdekcomplex tussen 
Hogepad en Erphoevenseweg liep. Waarschijnlijk werd dit akkercomplex 
naar dit pad toe begrensd door deze greppelstructuren om de akkers te 
beschermen tegen een uitdijend karrenpad.

5.3.3 Deelgebieden 5 en 6

Ten zuiden van de niet beschikbare percelen zijn in de deelgebieden 5 en 6 
de sleuven 32-33 (met lengtes van ca. 60 en 80 m) en 53-55 aangelegd (met 
lengtes van ca. 110, 25 en 105 m). Deze beslaan de oostelijke helft van het 
zuiddeel van de centrale rug (figuur 5.9). De westelijke helft kon vanwege 
de aanwezigheid van enkele huizen met bijbehorende erven niet onderzocht 
worden. De sleuven 32 en 33 en de sleuven 53 en 55 liggen op 25 m van 
elkaar, de afstand tussen de sleuven 33 en 55 bedraagt daarentegen 40 m 
vanwege de aanwezigheid van een boomkwekerij tussen beide sleuven. 
Sleuf 54 ligt dwars op de overige sleuven, direct ten noorden van sleuf 
53. De reden voor deze oriëntatie is dat de belendende percelen niet voor 
onderzoek toegankelijk waren. Bovendien kon zo de afstand tussen de 
onderzochte deelgebieden 2 en 5-6 toch iets verkleind kon worden. 
In het grootste deel van de sleuven is weer sprake van een grindrijke 
ondergrond waarop een esdek is ontstaan. Aan de oostrand is m.n. in sleuf 
53 een zone met harde ijzerinspoelingslagen aangesneden, die samenhangt 
met de lagere rand van deze rug (figuur 2.7). Terwijl de esdekvondsten die 
over het terrein verzameld zijn normaliter bestaan uit incidentele scherven 
die in het esdek verspreid liggen, was in put 32 sprake van een vondstennest 
(vnr. 110, vak 9). Het gaat om een groot wandfragment met worstoor van 
roodbakkend aardewerk met zwart glazuur en om een fragment van een 
bord met slibversiering. Dit materiaal kan in de 18e eeuw gedateerd worden.

In de sleuven 53-55 is nog sprake van clusters paalsporen met enkele kuilen 
zoals ze ook in deelgebied 2 zijn aangetroffen. Binnen de sleuven konden 
echter geen huisplattegronden herkend worden. De gecoupeerde paalsporen 
waren 20-35 cm diep. Het vondstmateriaal dateert ook deze sporen in de 
Romeinse tijd.
Het beeld in de sleuven 32-33 is anders. Hier zijn slechts enkele sporen 
gevonden (7 in sleuf 33, 2 in sleuf 32), maar de aard van deze sporen is 
opvallend. De sporen in sleuf 33 kunnen nog als paalsporen en greppeltjes 
geïnterpreteerd worden. In sleuf 32 werd een groot spoor aangesneden 
(diameter ca. 7,5 m met meerdere donkere plekken binnen het spoor) dat 
in coupe relatief ondiep bleek (10 cm, op een enkel dieper paalspoor na 
(tot 45 cm diep). Bij vlakaanleg en couperen werden in dit spoor redelijk 
wat ijzerslakken en zwaar verbrand aardewerk gevonden (zie hoofdstuk 6; 
paragraaf 6.4). De slakken bestaan uit meerdere kleine en een paar grote 
brokken met aan de ene zijde een roestbruin, beetje komvormig oppervlak 
en aan de andere zijde een meer onregelmatig oppervlak met glasachtig 
blinkende knobbels en een enkele keer een rechthoekige diepe indruk. Het 
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gaat hierbij dus waarschijnlijk om haardslakken. Mogelijk gaat het om de 
laatste resten van ijzerproductieovens. Eén van de vondsten betreft echter 
een ijzeren voorwerp, mogelijk weer een sikkel (vnr. 109). We lijken hier 
dus met de neerslag van speciale activiteiten, waarschijnlijk ijzerbewerking, 
te maken te hebben. 

5.3.4 Deelgebied 3

Ook deelgebied 3 ligt nog grotendeels op de centrale rug. Binnen dit 
deelgebied konden de sleuven 24-30 (lengtes van 60, 25, 25, 6, 30 en 100
m) aangelegd worden, deels in een verspringend grid (figuur 5.10). Vanwege 
de vraag naar de relatie tussen de sporen in de deelgebieden 2 en 3 is er 
echter voor gekozen sleuf 29-30 over de volle lengte door te trekken, en daar 
de meters in te zetten die op andere plekken vanwege de aanwezigheid van 
verstoringen konden vervallen. 
Opnieuw is sprake van een grindrijke ondergrond met een restant 
moderpodzol, waarop een esdek is opgebouwd. Langs de Erphoevenweg en 
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in de meest oostelijke sleuf binnen dit deelgebied werden weer de harde 
ijzerinspoelingsniveaus en andere bodemverschijnselen waargenomen die 
samenhangen met de randzone van de centrale rug. Langs de noordelijke 
perceelsgrens is een relatief smalle zone van het terrein tot grote diepte 
verstoord (figuur 2.7). 
In de westelijke sleuven (26-30) zijn nog enkele sporen en vondsten uit 
de Romeinse tijd gedaan. Net als in de sleuven 32-33 gaat het om relatief 
weinig sporen (tien in totaal) met opvallende eigenschappen. Naast een zeer 
beperkt aantal paalsporen gaat het namelijk weer om een paar opvallende 
kuilen, rijk aan houtskool. Drie kuilen zijn gecoupeerd. Bij spoor 28.2 gaat 
het om een zeer groot, 50 cm diep spoor, met een donkere, sterk humeuze 
vulling en een komvormig profiel (zie hoofdstuk 6; paragraaf 6.4 en figuur 
6.3). Spoor 28.4 is veel ondieper (20 cm) en heeft een vlakke bodem. De 
vulling is sterk door bioturbatie aangetast. Spoor 30.1 tenslotte is eveneens 
redelijk ondiep (11 cm) met een vlakke bodem, maar daarop bevindt zich 
een dik houtskoolpakket. 
De vondsten uit deze sporen maken duidelijk dat zij nog tot de Romeinse 
nederzetting behoren. Evenals in de sleuven 32-33 lijkt echter sprake te 
zijn van een randzone van de nederzetting, waarin niet meer zozeer de 
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huisplaatsen kunnen worden aangetroffen als wel ambachtelijke zones 
waarin ijzerbewerking en andere met vuur gerelateerde handelingen 
plaatsvonden. Het is logisch dat men deze activiteiten met een groot 
brandgevaar liever op enige afstand van de houten huizen wilde houden.
In sleuf 29 is nog een aantal post-middeleeuwse greppels en een palenrij 
gevonden die samenhangen met de ontginning van het terrein en de 
hieropvolgende inrichting als akkerland. Eén van de paalsporen uit de 
palenrij is gecoupeerd en had een diepte van 13 cm, de greppeltjes waren 
slechts 2 cm diep.
In de sleuven 24-25 werden geen Romeinse sporen meer aangetroffen. De 
ondergrond toonde hier grote zones met een intact uitspoelingsniveau en 
met sterke ijzerinspoeling, kenmerkend voor de randzone van de rug, maar 
toonde ook op korte stukken sterker op dekzand gelijkende ondergronden 
(figuur 2.7). In deze randzone komen alleen post-middeleeuwse sporen voor 
(waaronder twee parallelle ondiepe greppels) die met de ontginningsfase 
en de daaropvolgende inrichting als akkerland te maken hebben. Qua 
ondergrond lijken deze putten eigenlijk al meer aan te sluiten op deelgebied 
4 en de meest oostelijke rug binnen het plangebied.

5.3.5 Celtic fields

Het aantreffen van een oude akkerlaag in de boringen was voor RAAP 
aanleiding om de verwachting van een celtic field uit te spreken voor 
het plangebied136 De oude akkerlaag is met name in de zone tussen 
Erphoevenweg en Hogepad aangeboord, vandaar dat we de behandeling van 
dit fenomeen hier opnemen (figuur 2.7).
Celtic fields zijn akkersystemen met 8-12 m brede en 30-100 cm hoge 
walletjes die vierkante percelen met lengtes van 20-40 m begrenzen. 
De verzameling van dergelijke percelen vormen op luchtfoto’s of AHN-
kaarten samen vaak een tientallen hectares grote patroon van elkaar in 
honingraatvorm kruisende walletjes. 
Op de heidevelden van Drenthe werden dergelijke walsystemen al in 1660
beschreven door de Coevordense dominee Johan Picardt. Hij publiceerde 
als één van de eerste over Drenthse archeologische monumenten als 
hunebedden, grafheuvels en deze ‘Heydensche legerplaetsen en wallen.’137

In Engeland stammen de eerste beschrijvingen van dergelijke complexen uit 
de 18e eeuw, en pas in 1923 wordt door de Engelsen Crawford en Curwen & 
Curwen de term celtic field geïntroduceerd. Waar Picardt de walcomplexen 
nog interpreteerde als nederzettingen van de nomadische Sueben, 
zagen veel 18e en 19e eeuwse onderzoekers ze als resten van Romeinse 
legerkampen of als rituele sites gekoppeld aan de vaak erin aanwezige 
grafheuvels.138

Het is pas aan het begin van de 20e eeuw dat Engelse en Deense 
onderzoekers de walsystemen identificeren als akkersystemen.139

Pas in de jaren ’40 van de vorige eeuw kiest ook Van Giffen in Nederland 
voor deze interpretatie; na een lange tijd van twijfel omdat hij huizen en 
andere nederzettingssporen binnen deze walcomplexen had gevonden.140

Daarmee was het pleit nog niet beslecht over de functie van de walletjes. 

136 Ellenkamp en De Baere 2006.
137 Brongers 1976, 18.
138 Brongers 1976, 18-23.
139 Brongers 1976, 24.
140 Brongers 1976, 24-25.
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Pas door het onderzoek te Flögeln en Zeijen werd duidelijk dat de wallen 
zelf in een late fase als akker gebruikt zijn en dat ze sterk met fosfaten zijn 
aangerijkt. Op basis van deze gegevens wordt vermoed dat de wallen met 
de tijd ontstonden bij het uit de akker verzamelen van keien, stobben en 
andere objecten die de ploeg hinderenden. De stobben, plantenwortels, e.d. 
die hierop gegooid werden, vormden natuurlijk goede compost en werden 
waarschijnlijk met stalmest en mogelijk met de afgeplagde bovengrond 
vermengd en weer over het land verspreid als bemesting. Uiteindelijk 
werden de wallen zelf zo vruchtbaar en breed dat men die ook als akkergrond 
ging gebruiken.141

Zoals hierboven al vermeld, zijn celtic fields in Drenthe al sinds de 17e eeuw 
bekend. In de loop van de 19e eeuw werden ook in de zandige delen van 
Gelderland, Overijssel, Groningen en Utrecht enkele raatakkercomplexen 
ontdekt. Tot in de jaren 1970 was de verspreiding van deze akkercomplexen 
vooral bekend uit Engeland, Noord-Nederland, Noord-Duitsland en 
Denemarken. Het gebruik van luchtfoto’s in de archeologie – dat in 
Nederland eigenlijk begon met het onderzoek naar celtic fields door Brongers 
(1976) – leverde een beter overzicht van de complexen op. Ook was het dit 
luchtfoto-onderzoek in de jaren 1970 dat de eerste celtic fields in de Belgische 
Kempen, net ten zuiden van de grens met Noord-Brabant, aan het licht 
bracht.142 Het eerste complex in Noord-Brabant werd in 1985 gepubliceerd, 
maar het was pas in de jaren 1990 dat grotere aantallen complexen op 
luchtfoto’s werden waargenomen in de Kempen.143

Met het beschikbaar komen van een gedetailleerd bestand van 
hoogtemetingen voor heel Nederland (het AHN)144 werden nieuwe 
complexen ontdekt op basis van gedetailleerde digitale 3D-kaarten.145

De celtic fields zijn daardoor weer helemaal terug onder de aandacht van 
de Nederlandse archeologische wereld. De Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) heeft zelfs verschillende 
projecten ter bescherming van celtic fields opgezet.146 De meeste complexen 
bekend van de Zuid-Nederlandse en Belgische zandgronden liggen nog 
steeds op Belgisch grondgebied, de oogst voor Noord-Brabant (Riethoven en 
Bladel) en Limburg (Nederweert en Melderslo) bestaat voor beide provincies 
slechts uit twee bekende sites.147

In Zuid-Nederland en Vlaanderen zijn celtic fields dus alleen van luchtfoto’s 
bekend. Geen van de geïdentificeerde complexen is verder onderzocht. Ook 
de vele grootschalige opgravingen in dit gebied hebben tot op heden geen 
sporen van celtic fields opgeleverd. De interpretatie van dergelijke celtic fields

is dan ook vooral gebaseerd op het onderzoek in Noord-Nederland en Noord-
Duitsland. Om een goed beeld te vormen van een celtic field tijdens een 
opgraving zijn we dus ook afhankelijk van een beperkt aantal opgravingen 
in Noord- en Oost-Nederland. Tijdens opgravingen te Vaassen en Hijken 
werden sporen van huizen uit de ijzertijd tussen en onder de walletjes 
gevonden.148 Deze huizen zwierven door het akkersysteem dat zich tot een 
celtic field ontwikkelde. In de akkers werden deels nog eergetouwkrassen of 

141 Gerritsen 2003, 167-180.
142 Brongers 1976, later door Van Impe nader onderzocht en gepubliceerd.
143 Voor een overzicht zie Gerritsen 2003, 168 met verdere literatuur.
144 AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland.
145 Waldus en Van der Velde 2006.
146 Zie hiervoor de website van de RACM (www.racm.nl) en zoek op celtic fields.
147 Gerritsen 2003, 168 met verdere literatuur.
148 Brongers 1976, Gerritsen 2003.
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oude akkerlagen gevonden en verder wat kuilen die mogelijk gegraven waren 
om stobben, keien, e.d. uit te graven. Oude akkerlagen lopen vaak door onder 
de walletjes, evenals soms huisplattegronden of andere nederzettingssporen. 
Dit komt doordat een deel van de wallen pas in de loop van het gebruik van 
het akkercomplex wordt opgeworpen. De verschillen in bodemontwikkeling 
onder en tussen de wallen zijn dus zeer beperkt. 

Akkers zijn moeilijk herkenbaar als ze (enigszins) afgetopt zijn. Meestal 
resteren van de wallichamen dan slechts nog enkele zandlenzen of 
hekwerkjes. Vooral die laatste kunnen het raatvormige patroon van de 
wallen volgen en als zodanig de celtic fieds herkenbaar maken. Zo werden in 
Peelo zandlenzen aangetroffen die precies overeenkwamen met de locaties 
van de wallen op de luchtfoto’s. Alleen door deze relatie met de luchtfoto’s 
waren celtic field te onderscheiden. In Vaassen en Hijken zijn hekwerkjes 
aangetroffen die rond de op de luchtfoto’s en in het veld zichtbare wallen 
liepen. 

Wanneer het celtic field niet meer aan het oppervlak zichtbaar is (door 
middel van kleur- of hoogteverschillen) is de hoeveelheid sporen die de 
aanwezigheid van een celtic field kunnen verraden dus miniem, meestal 
moeten we het doen met enkele zandlenzen of hekwerkjes. Vooral die 
laatste kunnen het raatvormige patroon van de wallen volgen en als zodanig 
herkenbaar zijn. 
Oude akkerlagen zijn bovendien moeilijk direct te dateren. Zo is er bv. in 
Vaassen duidelijk sprake van een akkerlaag die van vóór de aanleg van het 
celtic field dateert. Het celtic field (met een nieuwe akkerlaag!) is juist over deze 
akkerlaag ontwikkeld.149

Duidelijke aanwijzingen voor grootschalige perceleringssystemen uit de 
ijzertijd (bv. in de vorm van celtic fields) zijn tijdens opgravingen in Noord-
Brabant nog niet aangetroffen. Voorlopig zijn hier pas vanaf de late ijzertijd 
en de Romeinse tijd duidelijke grootschalige perceleringssystemen bekend, 
die met name uit greppels bestaan.150 Ook tijdens de opgravingen in Uden-
Noord zijn geen aanwijzingen voor celtic fields aangetroffen. 
De kans op het aantreffen van wallichamen onder esdekken is sowieso 
vrijwel niet bestaand. Bij het in gebruik nemen van dergelijke akkergebieden 
is de grond immers vaak met de schop omgezet (getuige de vele schopsporen 
en omzettingsbanen in de proefsleuven) en geëgaliseerd. Ook sporen van 
hekwerkjes ontbreken. 
Wel is in enkele profielen van Uden-Noord mogelijk een oude akkerlaag 
aangetroffen. In die profielen werd immers een bodem aangetroffen die 
afwijkt van de op vrijwel het hele terrein aangetroffen verbruiningshorizont. 
Deze laatste kan in de profielen duidelijk als een natuurlijke bodemontwik-
keling worden gekarakteriseerd151 en wijkt af van de in sommige profielen 
waargenomen bruine beginlaag van het esdek. In de profielen 4.5 en 10.3 is 
sprake van een verstoorde oude bodemvorming met uitspoelings- en inspoe-

149 Brongers 1976.
150 Vergelijk bv. Schinkel 1998 met Wesselingh 2000, zie ook Gerritsen 2003.
151 Wanneer we de verspreiding van de moderpodzolen in figuur 2.7 vergelijken met de door

RAAP gekarteerde oude akkerlaag (figuur 4.1), lijkt de verbruiningshorizont van de mo-
derpodzolen als akkerlaag te zijn geïnterpreteerd. In een boring is dat onderscheid moeilijk
te maken, maar in de profielen is de toewijzing van deze verbruining aan een bodemont-
wikkeling duidelijk.
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lingsniveaus (zie figuur 2.6).152 Opvallend is ook dat in beide profielen 
het uitspoelingsniveau een wat bruinige gloed heeft gekregen. Een sterk 
vergelijkbaar profiel is bij Spek (2004) afgebeeld als oude akkergrond. 
Hoewel niet geheel kan worden uitgesloten dat de verstoring van het 
bodemprofiel is veroorzaakt bij het doorspitten van het esdek (waarop enkele 
elementen in profiel 4.5 lijken te wijzen), wijken de profielen voldoende af 
van de normale opbouw van de verspitte zones onder het esdek om speciale 
aandacht te verdienen. 
Wanneer we ervan uitgaan dat het hier oude akkerbodems betreft, is 
daarmee het probleem van de datering nog niet opgelost. Op basis van de 
aanwezigheid van enkele handgevormde scherven in deze laag, werd door 
RAAP een datering in de ijzertijd verondersteld. Hier zijn echter enkele 
kanttekeningen bij te plaatsen. Allereerst is tijdens het proefsleuvenon-
derzoek geen aanwijzing van een gebruik van dit terrein in de ijzertijd 
aangetroffen. Bovendien is het in de praktijk vaak moeilijk baksels van 
handgevormd aardewerk uit de Romeinse tijd enerzijds en uit de ijzertijd en 
late bronstijd anderzijds van elkaar te onderscheiden, zeker als het om kleine 
fragmenten gaat. De meeste handgevormde scherven van Uden-Noord zijn 
binnen de Romeinse nederzetting gevonden (vergelijk hoofdstuk 6; paragraaf 
6.1 en 6.2). Derhalve kunnen we met de nieuwe informatie met tamelijk 
grote zekerheid aannemen dat de voornoemde opgeboorde scherven, 
niet in de ijzertijd, maar eerder in de Romeinse tijd zijn te plaatsen. Dit 
betekent echter nog niet dat daarmee de oude akkerlaag automatisch in 
de Romeinse tijd dateert. Het vondstmateriaal in een dergelijke akkerlaag 
kan immers zowel uit de tijd van gebruik stammen, als tijdens dit gebruik 
al in de ondergrond aanwezig zijn geweest. Zo dateert vuursteen dat al op 
het oude oppervlak lag, maar door verploeging en verspitting in het esdek 
raakte, uiteraard niet het ontstaan van dit esdek. Hetzelfde geldt voor deze 
Romeinse scherven. Aangezien beide afwijkende profielen zich binnen de 
Romeinse nederzetting bevinden (profiel 10.3 zelfs binnen de veronderstelde 
oude kern daarvan), is het zeer onzeker of het hier gaat om akkerlagen die 
gelijktijdig hebben gefunctioneerd met de Romeinse bewoning. Ook lijkt 
de beïnvloeding van deze akkerlaag door latere bodemvorming geringer 
te zijn dan die van de Romeinse sporen. Derhalve is het de vraag of we 
een belangrijke fase van deze bodemvorming en de mogelijke verploeging 
van deze bodemlagen niet ná de Romeinse tijd moeten dateren. Dit zou 
wijzen op een regeneratie van de begroeiing op het terrein na de Romeinse 
bewoning en op een waarschijnlijk laat-middeleeuwse ontginning en 
beakkering voorafgaand aan de echte esdekontwikkeling. Bij aanvang van die 
esdekontwikkeling zijn zowel de bodemvorming als de daarin ontstane oude 
akkerlaag vaak zo diep omgezet dat er nauwelijks nog iets van bewaard is.

Concluderend kunnen we stellen dat er geen aanwijzingen zijn gevonden 
voor uit de ijzertijd stammende zwervende erven binnen een celtic field-
systeem. Wel is er sprake van een in delen van het gebied bewaard gebleven 
mogelijke oude akkerlaag. De meest waarschijnlijke datering van deze 
akkerlaag valt echter na de Romeinse bewoning.

152 In de omliggende profielen bij 10.3 lijkt sprake te zijn van restantjes van deze oude akker-
laag.
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5.3.6 Conclusie 

Op de centrale rug zijn naast een relatief beperkt aantal post-middeleeuwse 
ontginningssporen verspreid over het terrein, twee vindplaatsen 
aangetroffen. De eerste vindplaats betreft een Romeinse nederzetting. 
De huizen uit deze periode blijken voor een belangrijk deel over de hele 
lengteas van de plattegrond te zijn aangesneden. De hieruit af te leiden 
overeenkomst in oriëntatie tussen proefsleuven en huizen, maakt de kans 
op het aantreffen van huizen tijdens het proefsleuvenonderzoek relatief 
laag. Dit betekent dat de zes aangetroffen huizen waarschijnlijk slechts een 
fractie van het totale aantal op de vindplaats aanwezige huizen zal vormen. 
Tussen de huizen bevinden zich relatief grote, opvallend lege zones die 
waarschijnlijk tot de erven rondom de huizen of tot erven van tussen de 
sleuven gelegen huizen zullen behoren. Dit betekent dat het aangeven van 
de precieze contouren van de nederzetting lastig is: er is geen sporenwolk 
die duidelijk begrensd is. Bovendien ontbreken sporen van een greppel 
die de nederzetting omsluit. Daardoor kan de grens niet te strak rond de 
buitenste aangetroffen sporen getrokken worden. Wel is duidelijk dat in 
een strook van 60-90 m langs het Hogepad er geen Romeinse sporen 
zijn aangetroffen en hier dus waarschijnlijk de grens van de vindplaats is 
bereikt.
Rondom de kern met huisplaatsen en clusters paalsporen met enkele 
kuilen, bevindt zich in de deelgebieden 3 en 5-6 een randzone van de 
nederzetting waarin slechts een beperkt aantal sporen voorkomt. Deze 
sporen kunnen gekoppeld worden aan ambachtelijke activiteiten als 
ijzerbewerking die met vuur gepaard gingen en derhalve op afstand van 
de houten huizen zullen zijn uitgevoerd. Aanwijzingen voor dergelijke 
activiteiten zijn beperkt in de Romeinse nederzettingen in Noord-Brabant. 
Derhalve biedt ook het onderzoek van de randzone van de nederzetting 
uitermate grote kansen op nieuwe inzichten. Daarmee komt het totale 
oppervlak van de nederzetting op ca. 450 x 230-150 m.
Langs de westrand van de centrale rug komt nog een post-middeleeuwse 
vindplaats voor. Deze vindplaats bestaat o.a. uit karrensporen direct langs 
het Hogepad. Vermoedelijk vormen ze de voorloper van dit pad. De 
karrensporen worden aan de oostzijde begrensd door een greppel. Ten 
oosten van deze greppel is in één sleuf een tweede greppel gevonden en 
in een andere sleuf een rij paalsporen. Samen vormen de greppel- en 
paalsporen waarschijnlijk een greppelsysteem dat de grens vormt tussen 
het pad enerzijds en het akkergebied op de centrale rug anderzijds. De 
inrichting van dit systeem zal samen hebben gehangen met de ontginning 
van het gebied. Een aantal greppels en kuilen dat verspreid over het 
gebied ligt, is waarschijnlijk ook hieraan te relateren. En uiteraard hangt 
dit systeem ook samen met het begin van de opbouw van het esdek in het 
gebied. Op basis van de aardewerkvondsten in dit esdek kan dit begin rond 
de 17e eeuw gedateerd worden.

5.4 Zone ten oosten van de Erphoevenweg

Inleiding

Ten oosten van de Erphoevenweg bevindt zich de derde rug binnen het 
plangebied. Op basis van de waarnemingen in de profielen en in het vlak 
lijkt de bocht in de Erphoevenweg niet overeen te komen met de scheiding 



66 UDEN-NOORD

tussen de centrale en de oostelijke rug (zie figuur 2.7). Op basis van deze 
waarnemingen kunnen de sleuven 24 en 25 in deelgebied 3 het beste bij 
deze oostelijke rug getrokken worden. De geringe verschillen in de huidige 
maaiveldhoogtes lijken er in eerste instantie op te wijzen dat deze rug 
weinig van de overige twee ruggen binnen het plangebied verschilt (zie 
figuur 2.2). De vlakhoogtes en profielen leveren echter een ander beeld 
op (zie figuur 2.3). Wanneer we kijken naar de hoogtekaart, valt direct 
op dat het vlak in dit deel van het plangebied beduidend hoger ligt dan 
in deelgebied 2. Waar op de andere twee ruggen eerst een diep esdek 
weggegraven moest worden alvorens het sporenvlak te bereiken, werd op 
de hoogste delen van deze rug al onder een 20-40 cm dikke bouwvoor 
het sporenvlak bereikt. Dit sporenvlak is gelegen in een fijn zandige 
ondergrond waarin soms wel wat grind voorkomt, maar die we toch het 
beste als dekzand kunnen interpreteren. Er is hier dus sprake van een hoge 
dekzandrug die in de laatste IJstijd op de pleistocene Maasgrinden is afgezet 
en in tegenstelling tot veel andere plaatsen op de Maashorst (en dus ook op 
de andere ruggen binnen het plangebied) zeer goed bewaard is gebleven. Op 
basis van de profielen en het vlak kan zelfs gesteld worden dat het hoogste 
deel van de rug beduidend hoger moet zijn geweest dan nu nog het geval 
is. In deelgebied 4 bleek in de centrale putten namelijk direct onder de 
bouwvoor zeer lichtgeel zand bereikt te worden, typisch voor niveaus diep 
in de C. Dit betekent dat hier niet alleen de oude toplagen van de bodem 
verdwenen zijn, maar dat de bodem een substantieel stuk ontgrond is. 
Dat dit in een niet al te lange verleden gebeurd is, werd door verschillende 
buurtbewoners bevestigd. 
Langs de oost- en westrand van deelgebied 4 werden nog wel delen 
oorspronkelijke ijzerinspoelingsniveaus, dikke uitspoelingsniveaus, e.d. 
aangetroffen, zoals dit ook aan de randzone aan de westzijde van de 
Erphoevenweg het geval was (zie figuur 2.7). De overgang was al direct goed 
zichtbaar in put 11, waar de eerste 15 m nog redelijk grindrijk is en een hard 
ijzerinspoelingsniveau kent met veel mangaanvlekken rond wortelsporen. In 
de volgende 15 m ging de overgang naar een fijn dekzand zeer snel waarin 
eerst nog wat ijzerinspoeling zichtbaar was, maar vervolgens alleen nog 
maar lichtgeel zand met sporen van de diepwoeler. Van eenzelfde overgang 
is sprake aan de oostzijde van deze rug, maar daar kon de overgang zelf in 
geen van de verspringende putten aangesneden worden. 
Op deze ondergrond bevindt zich in het centrum dus alleen een dunne 
bouwvoor. In de randzones werd soms nog een restant esdek aangetroffen, 
zelfs 10-60 cm dik. Een vergelijkbaar beeld bestaat in de zuidelijke zone van 
deze rug (putten 31 en 50). Daar is de oude rug echter beduidend minder 
afgetopt en is op een groot deel van het centrum van de rug zelfs nog een 
ca. 10-15 cm dikke verbruiningslaag aanwezig. In die laag zijn de sporen 
niet zichtbaar, zodat deze verwijderd diende te worden om een leesbaar 
vlak te krijgen. Ook op de centrale delen van deze rug heeft zich dus een 
moderpodzol bevonden, terwijl in de lagere randzones haarpodzolen worden 
aangetroffen met dikke ijzerinspoelingsniveaus.

Deelgebied 4

De diepgaande ontgronding op een groot deel van deze rug maakte de kans 
op het aantreffen van sporen van vóór de laatste twee eeuwen zeer gering. 
Er zijn dan ook voornamelijk wat boomvallen en (sub)recente verstoringen 
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gevonden. Daarnaast zijn enkele greppels aangetroffen (figuur 5.11). Een 
brede perceleringsgreppel loopt in het verlengde van een nog in gebruik 
zijnde perceelsscheiding ten zuiden van deelgebied 4. Uit de dichtgegooide 
greppel werden in sleuf 12 een deksel van een theepot en enkele andere 
vondsten tijdens vlakaanleg gedaan die niet ouder zijn dan de eerste helft 
van de 20e eeuw. Alleen in het uiterste noorden van dit deelgebied bevinden 
zich enkele sporen die mogelijk wat ouder zijn (evenals in het noordoosten 
van deelgebied 3; het gaat om sporen in de sleuven 21, 23 en 24). Het gaat 
om smalle, ondiepe greppeltjes: in verschillende coupes waren ze maar zo’n 
10 cm diep. Er is geen vondstmateriaal in de greppels aangetroffen, maar zij 
staan schuin op de huidige perceleringen en horen derhalve mogelijk bij het 
begin van esdekvorming in het gebied. In de putten 21 en 24 komen zij met 
twee naast elkaar voor (figuur 5.10-11). In put 21 bedraagt de tussenafstand 
2,7 m, in put 24 slechts 0,8 m (vanuit het hart van de greppels gemeten). 
In put 21 worden deze greppels doorsneden door een 1,2 m brede en 50 cm 
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Overzicht deelgebied 4
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diepe greppel die in oriëntatie meer overeenkomt met die van de huidige 
perceleringen. Ten westen van deze greppel is een zone aangetroffen die 
in het vlak duidelijk leek op een verzameling van parallelle karrensporen. 
Naast de greppel liggen de karrensporen tegen elkaar aan, maar verder naar 
buiten zijn er nog maar enkele zichtbaar. De hele zone is ca. 4,5 m breed. In 
coupe was de interpretatie als zone met karrensporen iets minder eenduidig 
gezien de tot 30 of zelfs 50 cm diepe deels aaneengesloten sporen die hier 
aanwezig bleken. Het kan dus gaan om een diep uitgesleten karrenpad, dat 
later geleidelijk is opgevuld. De diepste zone is echter slechts 90 cm breed, 
wat smal lijkt voor een kar. Het kan derhalve ook gaan om een greppel 
waar bovenin karrensporen zichtbaar zijn, zoals dit ook in Lieshout is 
gesignaleerd.153

Deelgebied 8

In deelgebied 8 is, zoals hierboven reeds vermeld, het oorspronkelijke 
bodemprofiel beter bewaard dan in deelgebied 4 (zie figuur 2.7). Er is 
zelfs op grote delen van het centrum van de rug sprake van een bewaarde 
verbruiningshorizont. Deze is in het booronderzoek geïnterpreteerd als 
oude akkerlaag, maar dient gezien te worden als een verbruiningshorizont 
zoals die in leemrijke zanden in Noordoost-Brabant regelmatig voorkomen 
(vooral ook de regio Cuijk-Boxmeer staat hier bekend om) en een natuurlijke 
oorsprong kent.154 Pas hieronder zijn de sporen zichtbaar. Het gaat daarbij 
om concentraties paalsporen en kuilen. In put 50 (102 m lang) zijn 20 
sporen aangetroffen, die vrijwel allemaal in een zone van 27 m lengte liggen 
(zie figuur 5.12). We moeten daarbij wel aantekenen dat de meest westelijke 
27 m van de put door verdroging zeer moeilijk leesbaar was. In put 31 (128 
m lang) zijn 23 sporen aangetroffen in minder volle clusters. In beide putten 
hebben de gecoupeerde paalsporen dieptes van 10-20 cm. De gecoupeerde 
kuilen hebben redelijk vergelijkbare dieptes, hoewel één een moeilijk 
zichtbare ondervulling tot op 40 cm diepte lijkt te hebben. De precieze 
datering van deze vindplaats levert enige problemen door het beperkte aantal 
scherven dat hier gevonden is. Het meeste aardewerk lijkt in de late ijzertijd 
te dateren. Vooral door de vondst van een dolium-rand lijkt de vindplaats 
echter rond de overgang van de ijzertijd naar de Romeinse tijd te moeten 
dateren. Daarmee zou hier sprake kunnen zijn van een voorloperfase van de 
grote Romeinse nederzetting die is aangetroffen op de centrale rug binnen 
het plangebied.

De opbouw van de oostelijke rug is niet alleen interessant voor de 
onderzoeksvragen naar de aan- of afwezigheid van vindplaatsen en de 
bodemopbouw ter plaatse van de proefsleuven, maar kan ons ook informatie 
verschaffen aangaande een bijzondere vondst. Aan de noordrand van het 
plangebied is namelijk op deze rug een midden-paleolithische Keilmesser

aangetroffen.155 Interessant is dat in het artikel over de vondst van dit 
Keilmesser ook een midden-paleolithische vondst uit Gemert wordt vermeld. 
Daarbij is sprake van een context waarin op de pleistocene Maasgrinden een 

153 Hiddink 2005a, 509-510.
154 Ook indien het hier om een oude akkerlaag zou gaan, zou deze van na de bewoning moetenOok indien het hier om een oude akkerlaag zou gaan, zou deze van na de bewoning moeten

dateren aangezien de sporen pas onder deze laag zichtbaar zijn. Dit zou net als voor de aan-
getoonde oude akkerlagen in het centrale deel van het plangebied betekenen dat het niet
om celtic fields maar om middeleeuwse akkerlagen zou gaan.

155 Dijkstra 1983.
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dekzandlaagje is aangetroffen, dat echter feitelijk een erosieve laag is van 
deze Veghelformatie. 
Hiervan zou ook sprake kunnen zijn op de oostelijke rug binnen het 
plangebied, waar een vrij goed gesorteerd dekzand is aangetroffen met 
daarin toch regelmatig voorkomende grindjes. Toch verwachten we op 
basis van de kenmerken van de bodemopbouw in deelgebied 4 dat het hier 
gaat om een dekzandpakket op pleistocene Maasafzettingen. Dit lijkt ook 
bevestigd te worden door het booronderzoek, waarbij in de randzone van de 
rug (evenals in de proefsleuven) al vrij snel onder een dun dekzandlaagje 
grindige afzettingen werden bereikt. Meer naar het midden van de rug 
liep de dikte van het dekzandpakket al snel naar een halve meter op of 
werd de overgang zelfs niet meer in de boring waargenomen. In de meest 
noordelijke boringen binnen dit deel van het plangebied lijken de grinden 
in de boringen weer door een dun dekzandbandje afgedekt te worden. In 
ieder geval is hier sprake van een redelijk intacte bodemopbouw, zodat 
een goed pleistoceen oppervlak moet kunnen worden aangesneden om te 
onderzoeken of hier paleolithische resten aanwezig zijn.
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6 Resultaten van het archeologisch onderzoek: analyse van het 
vondstmateriaal

6.1 Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en inheems-Romeinse tijd 

(L.G.L. van Hoof)

Verspreid over het gebied tussen Hogepad en Erphoevenweg is regelmatig 
handgevormd aardewerk aangetroffen. Vaak gaat het om nauwelijks 
nader te differentiëren wandscherven. Hun ligging binnen een Romeinse 
nederzetting doet vermoeden dat het om inheems-Romeins aardewerk gaat. 
Dit wordt zeker niet tegengesproken door de baksels. 
In twee sporen werden relatief grotere fragmenten handgevormd aardewerk 
gevonden. In spoor 6.15 (vondstnummer 25) werd een groot fragment van 
een pot met bolle buik en iets gesloten rand gevonden (figuur 6.1). Het 
baksel toont een zeer poreuze opbouw, hetgeen wijst op een groot aandeel 
plantaardige magering in de pot. Een deel van de achtergebleven holtes kan 
ook afkomstig zijn van chamotte. De karakteristieken van vorm en bakwijze 
duiden eenduidig op een zeer late datering voor handgevormd aardewerk, 
hetgeen wil zeggen: eind late ijzertijd of Romeinse tijd. De context spreekt 
eenduidig voor de laatste datering.
In spoor 8.42 (vondstnummer 72) gaat het om meerdere, vaak sterk 
verweerde, aardewerkfragmenten. Onder het materiaal vallen vooral twee 
grote randfragmenten op van een pot en een schaal, beide met buikig profiel 
en een licht gesloten rand. Verder komen bv. een complexe randvorm 
en een geronde rand voor. Zowel de potvormen, als de mageringen (fijn 
mineraal en chamotte) spreken voor een late datering (late ijzertijd – vroeg-
Romeins). De context van dit materiaal (in een middenstaander van een 
Romeins huis waaruit ook gedraaid aardewerk afkomstig is) bevestigt deze 
datering uiteraard.
De enige zone binnen het plangebied waar vrijwel uitsluitend handgevormd 
aardewerk is aangetroffen is deelgebied 8. Het gaat echter om relatief kleine 
aantallen vondstmateriaal: 15 scherven uit sleuf 50 en 6 uit sleuf 31. Een 
groot deel hiervan is afkomstig uit de sterk door bodemvorming beïnvloede 
paalsporen. De kenmerken van het aardewerk, namelijk fijne minerale 
magering of chamotte, gegladde buitenzijdes, geen besmeten aardewerk, 
slechts één versierde randscherf, oxiderende buitenzijdes met soms wel 
een reducerend gebakken kern wijzen op een datering in de late ijzertijd 
of de Romeinse tijd. Het is m.n. het soms zeer dunwandige materiaal in 
put 50 dat kan wijzen op een overgang late ijzertijd – Romeinse tijd. De 
enige aangetroffen rand is van een uitstaand drieledig profiel met diepe 
vingertopindrukken op de rand. Slechts twee scherven die in dit deelgebied 
zijn aangetroffen (op de esdekvondsten na) tonen afwijkende kenmerken. 
Het gaat om een dolium-rand uit put 31 en om een met grovere stukken 
chamotte en grindjes gemagerd fragment uit put 50. Mogelijk gaat het in 
het tweede geval om een atypisch dolium-baksel.
De sterke invloed van de verbruining van de sporen, de relatief kleine 
paalsporen en de kenmerken van het handgevormde aardewerk spreken 
vooral voor een datering in de late ijzertijd. Het voorkomen van één of twee 
dolium-fragmenten kan spreken voor een datering rond de overgang naar de 
Romeinse tijd. Mogelijk is hier dus sprake van een voorlopernederzetting 
van de grote Romeinse nederzetting op de centrale rug in het plangebied.156

156 Voor een deel van het materiaal zou een datering in het begin van de vroege ijzertijd moge-
lijk zijn.Voorlopig gaan we echter uit van een homogeen complex met een late datering.
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6.2 Gedraaid aardewerk, dakpannen en metaal uit de Romeinse tijd 

(J. de Bruin)

6.2.1 Aardewerk

Tijdens de opgravingen in Uden zijn in totaal 144 aardewerkfragmenten 
uit de Romeinse tijd verzameld. Het aardewerk werd tijdens de opgraving 
intensief verzameld. Uit (de onderkant van) het esdek zijn 55 scherven 
afkomstig, uit de sporen in het vlak 89 stuks.

Methoden en technieken

Het vondstmateriaal is integraal gedetermineerd. Aangezien het voor deze 
regio relatief lastig is het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de 
Romeinse tijd te scheiden,157 is in eerste instantie al het handgevormde 
aardewerk als Romeins bestempeld. In de meeste gevallen gaat dit materiaal 
vergezeld van Romeins draaischijfaardewerk. Of in dit geval sprake is 
van opspit van ijzertijdaardewerk in de Romeinse tijd is niet duidelijk. In 
slechts één geval werd er in een werkput (Put 50) uitsluitend handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Mogelijk betreft het hier materiaal uit de ijzertijd 
(vergelijk paragraaf 6.1).

Aardewerksoort Aantal scherven Percentage

Terra sigillata 8 6

Kurkurn 2 1

Gebronsd 1 1

Geverfd 2 1

Gladwandig-gesmookt 2 1

Gladwandig 10 7

Ruwwandig 12 8

Dikwandig 3 2

Amfoor 1 1

Mortaria 2 1

Dolium 15 10

Grijs 8 6

Low Lands Ware 5 3

Handgevormd 73 52

Totaal 144 100

De tijdens het onderzoek aangetroffen scherven kunnen in een aantal 
aardewerkgroepen ingedeeld worden (tabel 6.1). Aangezien het hier een 
proefsleuvenonderzoek betreft, zeggen de onderlinge verhoudingen van het 
aardewerk niet zo veel. In het kader van dit onderzoek voert het te ver om 
alle aardewerkgroepen uitgebreid te beschrijven. In de volgende paragrafen 
zullen de afzonderlijke aardewerkgroepen kort besproken worden (tabel 
6.2). Afgesloten wordt met een synthese waarbij zaken als datering van het 
aardewerkcomplex en de verspreiding over het terrein aan bod komen. 

Terra sigillata 

In Uden zijn acht scherven terra sigillata aangetroffen. Alle acht waren 
nader te determineren. Opvallend is dat het hier vooral om typen gaat 
die na het midden van de 2e eeuw gedateerd kunnen worden.158 Eén 

157 Hiddink 2005a, 185.
158 Alle dateringen zijn na Chr., tenzij anders vermeld.

Tabel 6.1 
Aantal scherven per aardewerkcategorie uit
de Romeinse tijd (passende scherven zijnpassende scherven zijn
als 1 exemplaar geteld. Dit geldt voor alle
genoemde aantallen scherven)
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fragment is afkomstig van een versierde kom Dragendorff 37.159 Een korte 
zoektocht naar het mogelijke productiecentrum kon niet succesvol worden 
afgerond. Ter compensatie wordt het fragment hier afgebeeld (figuur 6.1,
vondstnummer 7). Duidelijk is in ieder geval wel dat het hier gaat om een 
kom uit een Oostgallisch atelier. De begindatering zal dus na 100 liggen. 
Vijf scherven zijn afkomstig van wrijfschalen of mortaria in sigillata-baksel.
Vier van deze scherven zijn afkomstig van het type Dragendorff 45, met 
een datering van 175 tot ver in de 3e eeuw (figuur 6.1, vondstnummer 69). 
Eén bordfragment werd aangetroffen. De datering van dit fragment beslaat 
echter het einde van de 1e eeuw tot en met het begin van de vierde eeuw. Er 
werden geen stempels aangetroffen. 

Kurkurn

Twee scherven van een kurkurn-baksel werden aangetroffen. Eén fragment 
was afkomstig van kurkurn type Holwerda 94e.160 Dit type is in gebruik 
geweest in de Flavische periode (ruwweg 70-100) tot begin 2e eeuw.161

Vermoedelijk behoort het tweede fragment in dit baksel bij deze randscherf. 

Gebronsd aardewerk

Er is één wandscherf van deze aardewerkcategorie aangetroffen. Globaal 
dateert dit materiaal uit de tweede helft van de eerste en de eerste helft van 
de 2e eeuw. 

159 Dragendorff 1895.
160 Holwerda 1941.
161 Hiddink 2005a, 197.
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Figuur 6.1
Romeins aardewerk (schaal 1:4)
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Geverfd aardewerk

Het geverfde aardewerk wordt traditioneel opgedeeld in een aantal 
technieken.162 In Uden is het eerste fragment vervaardigd in techniek 
B. Het stuk is niet nader te determineren. Het tweede fragment leek 
vervaardigd te zijn in techniek C. Vreemd genoeg betreft het een 
randfragment van een beker Stuart 2.163 Dergelijke bekers zijn zelden in 
techniek C uitgevoerd. Het ligt voor de hand hier een regionaal product in 
te zien, zoals ook het geverfde aardewerk uit Heerlen een ander kleur baksel 
kan hebben. De datering van dit bekerfragment is 80 tot 200. 

Gladwandig gesmookt aardewerk

De scherven gladwandig-gesmookte waar konden niet nader worden 
gedetermineerd. Volgens Hiddink gaat het hier echter om een relatief laat te 
dateren aardewerkgroep.164 Dit wil zeggen late 2e en 3e eeuw.  

Gladwandig aardewerk

Het gladwandige aardewerk wordt in Uden vertegenwoordigd door tien 
scherven. Helaas konden veel scherven niet nader gedetermineerd worden. 
Een aanzet van een tweedelig oor op een wandfragment kan wijzen op een 
kruikvorm. Hiernaast kon een bord van het type Stuart 216 onderscheiden 
worden (figuur 6.1, vondstnummer 11). Opvallend is dat deze vorm meestal 
in ruwwandig aardewerk is uitgevoerd. De datering is dan 70 tot 150.
Ruwwandig aardewerk

Twee fragmenten konden nader gedetermineerd worden. Het gaat om een 
deksel type Niederbieber165 120A met een brede datering en om een kom 
met overhangende rand van het type Brunsting 36. Ook deze vorm dateert 
in vrijwel de gehele vroeg- en midden-Romeinse tijd.

Dikwandig aardewerk

Drie scherven zijn van zogenaamd dikwandig aardewerk. Deze fragmenten 
konden niet nader gedetermineerd worden. Vermoedelijk zijn zij afkomstig 
van kruikamforen.

Amforen

Het enige fragment in deze groep kon nader gedetermineerd worden. 
Het gaat hier om een rand van amfoor-type Haalebos 8052 (figuur 6.1,
vondstnummer 91).166 De datering is 150 tot 300.

Mortaria

De twee fragmenten van deze aardewerkgroep waren te determineren als 
wrijfschaal Brunsting 36. De datering is de gehele Romeinse tijd. Eén van 
de fragmenten was uitgevoerd in een dolium-baksel. Parallellen hiervoor zijn 
bekend uit Naaldwijk en Tiel-Passewaaij.167

162 Zie Brunsting 1937, 70-72.Techniek B is een wit baksel met bruine tot zwarte verf, techniek C
is rood of roodachtige aarde met bruine tot zwarte verf.

163 Stuart 1977.
164 Hiddink 2005a, 199. Deze relatief late datering leidt Hiddink af uit de in Lieshout aangetroffen

contexten. Dit hoeft echter niet direct ook voor Uden te gelden.
165 Oelmann 1914.
166 Haalebos 1990.
167 Naaldwijk: De Bruin in voorb.Tiel Passewaaij: mondelinge mededeling S. Heeren.
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Dolia

Er zijn zowel gedraaide als ongedraaide dolium-fragmenten gevonden. De 
gedraaide dolia zijn veelal versierd met reliëfbanden en vervaardigd van een 
wittig, zandig baksel. De herkomst van deze dolia is vermoedelijk Soller in 
Duitsland.168

Twee van de 15 scherven konden nader gedetermineerd worden. Zij behoren 
tot varianten van het type Stuart 147. Dit type kan gedateerd worden tussen 
40 en 260. 

Grijs aardewerk

Acht fragmenten kunnen op basis van de vorm en het baksel tot het grijze 
aardewerk gerekend worden. Dit aardewerk wordt ook wel ‘Bataafs grijs’ 
genoemd, vanwege de goede vertegenwoordiging van deze aardewerkgroep 
in Brabant en het Midden-Nederlandse rivierengebied. Vier fragmenten 
in Uden zijn afkomstig van een variant van de kom Willems T2.169

Hiernaast is nog een kom van het type Stuart 201 voor handen (figuur 
6.1, vondstnummer 33). Het aardewerk kan voornamelijk in de 2e eeuw 
gedateerd worden, maar er zijn ook aanwijzingen dat het (iets) later 
voorkomt.170

Low Lands Ware171

Van de vijf scherven waren er twee te determineren. Beide fragmenten zijn 
afkomstig van voorraadpot Holwerda 141/142 (figuur 6.1, vondstnummer 
8).172 Hoewel dergelijke voorraadpotten in West-Nederland al vanaf het 
midden van de 2e eeuw voorkomen, lijken de exemplaren in Brabant vooral 
in de late 2e en 3e eeuw geplaatst te moeten worden.173

Handgevormd aardewerk

Verhoudingsgewijs meer dan de helft van de keramiek bestaat uit 
handgevormd aardewerk. Helaas was het merendeel niet nader te 
determineren, vanwege het ontbreken van een goede typochronologie174

en het feit dat van de 73 fragmenten slechts tien scherven afkomstig waren 
van de rand van de pot. Slechts één rand kon worden toegeschreven aan 
pot Holwerda 94a. Dit type is meestal uitgevoerd in een kurkurn baksel. De 
datering is dan 25 voor Chr. tot 50. Mogelijk dateert deze lokale imitatie uit 
een iets latere periode. 

168 Van Enckevort 2004, 307.
169 Willems 1981, 163-164, figuur 38.
170 Hiddink 2005b, 43.
171 Dit aardewerk is ook bekend als ‘Blaauw-grijs aardewerk’. De nieuwe term ‘Low Lands ware’

werd geïntroduceerd in een lezing van de heer De Clercq op het tiende Romeinensympo-
sium op 15 december 2006 op de Vrije Universiteit te Amsterdam. De tekst van deze lezing
werd beschikbaar gesteld door de heer De Clercq, waarvoor dank. Zie ook De Clercq en
Degryse 2006. In de determinatietabellen is overigens nog gebruik gemaakt van de oude
benaming ‘blaauw-grijs aardewerk’ om te benadrukken dat het hier gaat om de reducerend
gebakken variant.

172 Holwerda 1923.
173 Hiddink 2005a, 207.
174 Hiddink 2005a, 185. Zie ook de paragraaf methoden en technieken in dit hoofdstuk.
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Aantal Materiaal Baksel Type Vorm Begindatering Einddatering

1 baksteen Tegula Tegula

2 blaauwgrijs HOL14142 VP 175 300

3 blaauwgrijs indet indet

3 dikwandig indet indet

13 dolium indet DO

2 dolium ST147 DO 40 260

1 gebronsd indet indet

1 geverfd Tech.B indet indet

1 geverfd Tech.C ST2 BE 80 200

3 gladwandig Indet Indet

1 gladwandig ST216 BO 70 150

1 gladwandig geel indet indet

4 Ggladwandig oranje indet indet

1 gladwandig wit indet indet

2 gladwandig-gesmookt indet indet

3 grijs indet indet

1 grijs ST201 KO 100 225

4 grijs WILLEMST2 KO 100 225

1 inheems HBW94a Kurkurn -25 50

72 inheems Indet indet

1 amfoor HAALEBOS8052 AMF 150 300

1 Kurkurn HBW94e Kurkurn 50 100

1 Kurkurn Indet Indet

1 mortaria dolium BR36 WS 40 260

1 mortaria gladw. BR36 WS 40 260

1 ruwwandig BR36 KO 0 400

10 ruwwandig Indet indet

1 ruwwandig NB120A DE 40 260

1 Terra sigillata DRAG18/31 of 31 BO 80 325

2 Terra sigillata DRAG37 KO 100 260

1 Terra sigillata DRAG43/45 WS 150 260

4 Terra sigillata DRAG45 WS 175 260

Datering 

Als naar de datering van het complex wordt gekeken, kan gesteld worden 
dat er aanwijzingen zijn voor bewoning tussen 50 / 70 tot ergens in de 3e

eeuw. Opvallend is de aanwezigheid van veel indicatoren voor een 3e eeuwse 
bewoningsfase.

Verspreiding van het aardewerk

Het Romeinse aardewerk in Uden bevindt zich voornamelijk in het gebied 
tussen de Erphoevenweg, de Rondweg, het Hogepad en de Voortweg. 
Er lijkt sprake te zijn van een ruimtelijke scheiding van de verschillende 
bewoningsfasen. In het midden van het terrein zijn vondsten aanwezig 
uit de (late) 1e eeuw en 2e eeuw, terwijl het meest noordelijke deel veel 
materiaal uit de late 2e en 3e eeuw heeft opgeleverd. Het aardewerkcomplex 
uit het noordelijke deel vindt een goede parallel in de nederzetting Lieshout, 
op ongeveer 25 kilometer naar het zuidwesten.175 Ook in Lieshout bevonden 
de verschillende bewoningsfasen zich op enige afstand van elkaar. Mogelijk 
geldt dit ook voor de nederzetting in Uden. 
Opvallend is het voorkomen van drie ‘losse’ randscherven in de 
noordoostelijke zone van het nederzettingsterrein.176 Het zijn de enige 
drie vondsten in dit deel. Hoewel twee van de drie fragmenten afkomstig 
zijn uit het esdek is bv. de enige amfoorscherf uit dit deel van de opgraving 

175 Hiddink 2005a.
176 Het gaat om scherven uit de werkputten 26, 28 en 29.

Tabel 6.2 
Aardewerkgroepen uit de Romeinse tijd met
indeling naar baksel, vorm en datering
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afkomstig. Hoewel de bewijsvoering nogal indirect is, kan de aanwezigheid 
van een grafveld(je) in deze zone niet uitgesloten worden.177

6.2.2 Dakpannen 

In Uden is één overtuigend fragment Romeinse dakpan gevonden. Het gaat 
om een fragment van een tegula of platte dakpan. 

6.2.3 Metaal (J. de Bruin en L.G.L van Hoof)

Inleiding

Het onderzoek heeft in totaal 75 stuks metaal opgeleverd met een gewicht 
van 1791,5 g. Het merendeel van het materiaal is afkomstig uit bodemlagen 
(bouwvoor, esdek en verbuiningshorizont). Ofschoon vele brokken niet 
nader zijn te determineren, lijkt het in de meeste gevallen om materiaal uit 
de Nieuwe tijd te gaan. Een aantal objecten is wel aan een (paal)kuilcontext 
toe te wijzen.

IJzer

Binnen het metaal zijn enkele ijzeren voorwerpen te onderscheiden. Naast 
twee ijzeren spijkers is een aantal brokstukken van een ijzeren sikkel 
gevonden. Op Texel is een goede parallel bekend.178 Opvallend is dat de 
fragmenten van de sikkel in één kuilspoor zijn gevonden (sleuf 4), wat op 
een bewuste depositie zou kunnen wijzen. 

In sleuf 32 werd een groot  (7,5 m doorsnede) en ondiep (10 cm) spoor 
aangesneden met meerdere donkere plekken (maximaal 45 cm diepte). Bij 
vlakaanleg en couperen werden in dit spoor redelijk wat ijzerslakken en 
zwaar verbrand aardewerk gevonden. De slakken nemen met 861 g bijna de 
helft van al het metaal in. Ze bestaan uit meerdere kleine en een paar grote 
brokken met aan de ene zijde een roestbruin, beetje komvormig oppervlak 
en aan de andere zijde een meer onregelmatig oppervlak met glasachtig 
blinkende knobbels en een enkele keer een rechthoekige diepe indruk. Het 
gaat hierbij dus waarschijnlijk om haardslakken. Mogelijk gaat het om de 
laatste resten van ijzerproductieovens. 
Eén van de vondsten betreft echter een ijzeren voorwerp, mogelijk weer 
een sikkel (vnr. 109). We lijken hier dus met de neerslag van speciale 
activiteiten, waarschijnlijk ijzerbewerking, te maken te hebben. De ligging 
van deze kuil in de randzone van de Romeinse nederzetting is goed te 
verklaren: een ligging dicht bij de kern zou een te groot brandgevaar 
vormen voor de houten huizen.

Brons

Naast ijzeren voorwerpen zijn er ook twee objecten van brons gevonden, te 
weten een munt en een fibula. De munt is echter sterk gecorrodeerd en lijkt 
niet het juiste formaat en gewicht voor een Romeinse munt te hebben. 
De fibula, vermoedelijk een bouwoffer uit huis 1 (sleuf 8), is een 
zogenaamde Ogenfibula van het type Haalebos B (figuur 6.2). Dit houdt in 
dat de mantelspeld gedateerd kan worden in de eerste helft van de 1e eeuw. 

177 Op basis van de in de proefsleuven aangetroffen sporen wordt aan een afwijkende functie
voor dit gebied gedacht: een ambachtelijke zone (zie hoofdstuk 5; paragraaf 5.3.4)

178 Bloemers e.a. 1981, 95.
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Aangezien vergelijkbare mantelspelden echter regelmatig op vindplaatsen 
met een latere aanvangsdatering gevonden worden, is het mogelijk dat dit 
type speld nog in de late 1e eeuw is gedragen.179      

6.3 Natuursteen (S. Knippenberg)

Inleiding

Tijdens het IVO te Uden-Noord zijn slechts zeven stenen gevonden. Op één 
na zijn alle stenen afkomstig uit verschillende grondsporen behorende bij 
de inheems-Romeinse bewoning. De zevende steen, een wetsteenfragment 
is aangetroffen in de verbruiningshorizont onder het esdek (S5020). 

Natuurlijke stenen

Van de zeven stenen kunnen er drie als natuurlijk bestempeld worden. Het 
betreft in dit geval natuurlijk gerold materiaal (grind) waarop geen sporen 
van gebruik, bewerking of verbranding aanwezig zijn. Gezien hun geringe 
omvang (variërend van 20 tot 39 mm) gaat het hier vermoedelijk om van 
nature op het terrein voorkomend gesteente materiaal, dat per toeval in de 
grondsporen terecht is gekomen. Een vierde steen behelst een plat gerold 
stuk gebroken kwartsiet. Buiten het feit dat het om een gebroken stuk gaat, 
zijn er verder geen aanwijzingen aangetroffen van bewerking, gebruik of 
verbranding.

Werktuigen

De overige drie stenen zijn alle fragmenten van werktuigen. Er zijn twee 
slijpstenen en één wetsteen herkend. 

Slijpsteen/aambeeld
Het grootste object wordt gevormd door de helft van een in tweeën 
geslagen rechthoekig gerold blok zandsteen, dat op één van de platte zijdes 
duidelijk sporen van afslijting als gevolg van gebruik vertoont. Gezien de 
grote omvang van het stuk gaat het hier om een passief gebruikt werktuig. 
Ook het feit dat het gebruiksvlak lichtelijk concaaf is, ondersteunt dit. Het 
gebruiksvlak helt duidelijk naar één kant. De dikte varieert van 91 mm aan 
de ene kant naar 42 mm aan de andere kant. Het gebruiksvlak heeft een 
lengte van 144 mm, de breedte is door de fragmentatie niet te bepalen. Op 
het vlak is de mate van afslijting duidelijk gevarieerd. Het hoger gelegen 

179 Waarneming auteur.

Figuur 6.2 
Ogenfibula (schaal 1:1)

40
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deel van het vlak vertoont de meest intense mate van afslijting, terwijl het 
deel aan de lage kant nog niet afgevlakte oneffenheden vertoont. Naast 
de duidelijke afslijting bevinden zich ook drie evenwijdige krassen op het 
gebruiksvlak. Deze moeten ook in verband worden gebracht met het gebruik 
als slijpsteen en zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het aanscherpen van 
het te slijpen gereedschap.
Naast het gebruik als slijpsteen heeft het blok ook als aambeeld gediend 
getuige een aantal butsen op het centrale deel van het gebruiksvlak en langs 
de breukrand, op de plek waar het blok in tweeën is geslagen. De butsen 
op het centrale deel zijn langs de randen door later gebruik als slijpsteen 
enigszins gerond. Gezien de relatief grote diepte van deze butsen is het niet 
aannemelijk dat ze zijn ontstaan tijdens het verruwen van het vlak door 
middel van bouchaderen. Op de plek waar het stuk in tweeën is geslagen 
bevindt zich ook een buts. Vermoedelijk is het blok in het laatste stadium 
weer als aambeeld gebruikt en moet de fragmentatie met dit gebruik in 
verband worden gebracht.
Naast gebruikssporen vertoont het blok ook sporen van bewerking. Op twee 
plaatsen zijn er stukken van het blok afgeslagen, getuige de aanwezigheid 
van enkele afslagnegatieven. Deze bevinden zich op de onderliggende zijde 
en op één van de zijkanten. Waarom dit precies is gedaan is niet geheel 
duidelijk.

Slijpsteen

De tweede slijpsteen is een platte gerolde goed gesorteerde zandsteen, met 
een iets fijnere korrelgrootte dan het hierboven besproken stuk. Net als de 
andere slijpsteen bezit dit stuk een hellend vlak. Aan de dikke zijde is de 
steen 36 mm dik, terwijl aan de dunne zijde de dikte 17 mm bedraagt. De 
breedte van het werktuig bedraagt 74 mm. Het stuk is gebroken langs twee 
kanten. De twee platte tegenover elkaar liggende zijdes vertonen duidelijk 
sporen van afslijting. Met name één zijde is vrijwel plat en duidelijk door 
gebruik zeer glad geworden. Dit vlak vertoont ook duidelijke gebruiksglans. 
De afslijting op dit vlak is wel enigszins gevarieerd. Langs één van de 
breukranden en langs de rand van de dikste zijkant is de steen minder 
afgesleten. Mogelijk betekent dit dat de steen langs deze breukrand al 
gebroken was voordat hij werd gebruikt. De andere zijde is minder intensief 
afgesleten (het vlak vertoont nog zeer lichte welvingen) en tevens mist het 
gebruiksglans. Waarschijnlijk is dit vlak niet als slijpvlak gebruikt, maar 
is dit altijd de onderkant van het werktuig geweest. De afslijting moet 
dan verklaard worden als gevolg van het schuren van dit vlak tegen de 
ondergrond waarop het werktuig gelegen heeft.180    

Wetsteen

Het wetsteenfragment is de helft van een typisch staafvormig, in doorsnede 
licht ovaal, werktuig dat een veelvoorkomend werktuigtype is tijdens de 
Romeinse tijd.181 Het werktuig is van een licht groene zandsteen gemaakt. 
De licht groene kleur is het gevolg van de fijne matrix die zich tussen de 
korrels bevindt. Deze steensoort is opvallend daar de meeste Romeinse 
wetstenen van phylliet of siltsteen zijn gemaakt.182 Op beide “plattere” 

180 Gebruikssporenanalyse zou hierover uitsluitsel kunnen geven.
181 Hiddink en Boreel 2005a,b; Knippenberg 2007.
182 Hiddink en Boreel 2005a,b; Haupt 1980.
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vlakken langs de randen van het voorwerp zijn lichte golvingen te zien als 
gevolg van het slijpen van een metalen werktuig. Beide zijdes zijn enigszins 
afgeplat, en duidelijk gefacetteerd ten opzichte van de platte bolle vlakken .

Conclusie

Alle drie werktuigen zijn van zandsteen gemaakt. Dergelijk gesteente is 
een veel voorkomende steensoort in de grindige afzettingen van de Maas. 
Daarom lijkt een lokale herkomst van het materiaal, ergens op een plek 
waar grindige Maasafzettingen ontsluiten, aannemelijk. Dit neemt echter 
niet weg dat de wetsteen in plaats daarvan ook via ruilhandel verkregen kan 
zijn.

6.4 Botanische macroresten (C.C. Bakels)

Inleiding

Drie kuilvullingen (twee kuilen) uit de Romeinse tijd zijn onderzocht op de 
aanwezigheid van zaden en vruchten. De monsters zijn genomen boven de 
grens van oxidatie-reductie. Het betreft monsters uit de volgende contexten 
(tabel 6.3):

monster put vlak vak vulling segment spoor context bodem datering opmerkingen

75 4 1 nvt 1 3 10 kuil, in huis? droog Romeinse tijd uit kuil met sikkel (?)

92 28 1 nvt 1 nvt 2 kuil droog Romeinse tijd ambachtelijk gebruik?

94 28 1 nvt 2 nvt 2 kuil droog Romeinse tijd idem, houtskoolrijke vulling

Resultaten

Het werk is uitgevoerd op het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden. Van monster 75 werd 3 liter uitgezeefd 
en van de overige monsters 2 liter. Bij het zeven werd kraanwater gebruikt 
en de kleinste maaswijdte van de set zeven bedroeg 0,25 mm.
De twee monsters uit kuil 2 in de randzone (noordoosten) van de Romeinse 
nederzetting hebben bij het zeven alleen houtskoolresten opgeleverd. In het 
veld werd reeds opgemerkt dat de kuilvullingen rijk aan houtskool waren 
(figuur 6.3). Dit lijkt te wijzen op een ambachtelijk gebruik (brandkuil?); we 
kunnen echter niet uitsluiten dat de kuil als dumpplaats heeft gediend van 
bv. een geruimde haard. 

De onderzochte kuilen lijken verder geen botanische resten te bevatten. 
Alleen het monster uit put 4 spoor 10, een kuil met sikkel die mogelijk 
tot een huisplattegrond behoort, heeft iets opgeleverd (figuur 5.3 en 6.4). 
Aangetroffen is een halve korrel van bedekte meerrijige gerst (Hordeum 

vulgare vulgare). Deze is verkoold en in uitstekende staat.

Prognose voor vervolgonderzoek

Het feit dat in slechts één van de twee kuilen iets is gevonden, zegt weinig 
over de kans dat er in andere grondsporen al dan niet plantenresten zullen 
worden aangetroffen. De steekproef is veel te klein. 
De conservering van de verkoolde graankorrel is goed. De ervaring leert 
dat grondsporen binnen een nederzetting van het type dat in Uden-Noord 
is ontdekt, een brede variatie aan vondstdichtheid vertonen waar het 
plantenresten betreft: niet alleen verkoolde, maar ook niet-verkoolde resten. 
Deze laatste zijn m.n. te verwachten in natte spoorcontexten. Dergelijke 
contexten zijn tijdens het IVO niet onderzocht.

Tabel 6.3 
Context van de monsters voor onderzoek van
botanische macroresten
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Figuur 6.3 
Kuil met houtskoolrijke vullingen

Figuur 6.4 
Kuil met sikkel
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 7 Synthese met conclusies en aanbevelingen

7.1 Synthese van de onderzoeksresultaten

Algemene opmerkingen en landschappelijke karakteristieken

In verband met de geplande aanleg van een regionaal ziekenhuis op de 
locatie Uden-Noord (Bernhoven) is in september en oktober 2007 een 
Inventariseren Veld Onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd 
binnen het 37 ha grote plangebied. Op basis van een eerder bureau- en 
booronderzoek was een selectie van onderzoekswaardige percelen gemaakt, 
waarbij vooral verschillende ontgronde percelen voor verder onderzoek 
konden afvallen. 

Het plangebied ligt op het Peel Blok, een geleidelijk stijgend areaal tussen 
verschillende breuklijnen. De onderzoekslocatie ligt op niet al te grote 
afstand van de Peelrandbreuk die het Peel Blok scheidt van de dalende 
Roerdalslenk. Met name deze randzone van het Peel Blok lijkt zeer geschikt 
te zijn geweest voor bewoning en begraving, gezien ook de resultaten van de 
opgravingen te Uden-Schouwstraat, Slabroek, Nistelrode en Zevenbergen.183

De ondergrond van het plangebied wordt gevormd door noordoost-zuidwest 
georiënteerde ruggen, waarvan de ondergrond grotendeels bestaat uit grof 
grindige sedimenten die in het Pleistoceen door de Maas zijn afgezet. Met 
name op de meest oostelijke rug is op die Maasafzettingen nog een pakket 
dekzand bewaard. In deze sedimenten zijn podzolbodems gevormd (zie 
figuur 2.5). Het gaat hierbij voor een belangrijk deel om verbruiningsbo-
dems die tot de moderpodzolen kunnen worden gerekend (figuur 2.7). In 
de lagere delen van het terrein is echter sprake van duidelijke lichtgrijze uit-
spoelingshorizonten (E), met daaronder een donkergrijs humusinspoelings-
niveau en dikke inspoelingshorizonten van ijzer, humus in bandjes, e.d. die 
meer bij haarpodzolbodems horen. Deze ruggen lopen naar het noorden 
door buiten het plangebied, naar het zuiden toe lopen zij echter nauwelijks 
buiten het plangebied door, aangezien ze ter hoogte van de Rondweg stuiten 
op een oost-west georiënteerd dal. Dit dal verzorgt de waterafvoer richting 
de in de Roerdalslenk stromende Aa. 
De dekzanden en Maasafzettingen hebben vanaf de laatste IJstijd het 
loopoppervlak gevormd. Vanaf die periode moet de oostelijke rug met 
haar dikke dekzandafzettingen beduidend hoger hebben gelegen dan de 
andere ruggen. Dit hoogteverschil is echter na de middeleeuwen geleidelijk 
vervaagd doordat op de westelijke en centrale rug een beduidend dikker 
esdek lijkt te zijn opgebouwd dan op de oostelijke rug (en natuurlijk doordat 
de oostelijke rug in de 20e eeuw deels is afgegraven). Het esdek vertoont 
in vrijwel alle profielen twee hoofdfasen en vaak nog sporen van enkele 
tussenfasen, gescheiden door witte zandbandjes, e.d. De vondsten die in het 
esdek werden aangetroffen dateren de opbouw hoofdzakelijk vanaf de 17e en 
18e eeuw, met mogelijk een 16e eeuwse aanzet. Alleen op de oostelijke rug 
is een enkele scherf Elmpter aardewerk gevonden. Het is niet geheel zeker 
of die de esdekopbouw op deze rug kan dateren.

183 Van Hoof en Jansen 2002; Van Wijk en Jansen in voorb.; Jansen in voorb.; Fokkens e.a. 2007.
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Een akkersysteem uit de ijzertijd?

Op basis van het booronderzoek was in grote delen van het gebied tussen 
Hogepad en Erphoevenweg en in deelgebied 8 verwacht dat er een oude 
akkerlaag uit de ijzertijd bewaard zou zijn die mogelijk bij een celtic field-
systeem zou horen. 
In dergelijke celtic fields zwerven de huizen met bijbehorende erven binnen 
een raatvormig akkersysteem bestaande uit vierkante, door walletjes 
omgeven akkers. Tijdens het IVO zijn hier echter geen aanwijzingen voor 
gevonden: noch voor zwervende erven uit de ijzertijd, noch voor door 
wallen gescheiden raatakkers. Het terugvinden van dergelijke aanwijzingen 
is echter ook moeilijk wanneer de wallen zelf verdwenen zijn, hetgeen 
bij de aanleg van esdekken vaak gebeurde. Het terrein werd dan namelijk 
geëgaliseerd en met de schop omgezet. Wat wel nog teruggevonden kan 
worden, zijn hekwerkjes die langs deze wallen liepen of zandlenzen ter 
plekke van de wallen. Geen van deze fenomenen is waargenomen binnen 
de proefsleuven. Wel is er overeenkomend met de aangeboorde akkerlaag 
een gehomogeniseerde bruine laag in de profielen zichtbaar. De Romeinse 
nederzettingssporen zijn meestal pas halverwege of onder deze bruine laag 
zichtbaar (tenzij ze door een vulling rijk aan houtskool of aan vondsten al in 
die laag herkend kunnen worden). Dit betekent dat de Romeinse sporen niet 
door deze laag zijn gegraven, maar er juist door zijn aangetast. Op basis van 
de lengteprofielen in de putten is duidelijk dat dit verbruiningsniveau geen 
oude akkerlaag vertegenwoordigt, maar onderdeel uitmaakt van een moder-
podzolprofiel. Wel zijn op enkele plekken in de profielen verrommelde 
oude bodems zichtbaar geweest die lijken te wijzen op een oude akkerlaag. 
In deze gevallen gaat het echter om een kortstondige beakkeringsfase die 
waarschijnlijk samenhangt met de beginfase van beakkering die uiteindelijk 
geleid heeft tot het ontstaan van de esdekken, zoals dit ook in Drenthe is 
beschreven.

Een meerfasige Romeinse nederzetting

De nederzettingssporen die eenduidig van vóór de aanleg van het esdek 
dateren, komen voor op twee locaties: in vrijwel het hele gebied tussen 
Hogepad en Erphoevenweg, en in een beperkte zone ten oosten van de 
Erphoevenweg. Op deze laatste locatie zijn paalsporen en kuilen gevonden 
die wijzen op een nederzettingsterrein dat waarschijnlijk dateert in de 
late ijzertijd of de overgang naar de Romeinse tijd. Een zeer nauwkeurige 
datering valt in deze fase van het onderzoek op basis van de geringe 
hoeveelheid vondstmateriaal niet te geven, maar door de aanwezigheid van 
één (mogelijk twee) dolium-fragmenten lijkt een datering rond het begin 
van de jaartelling het meest logisch. Mogelijk hebben we hier dus te maken 
met een voorlopernederzetting van de grote vindplaats ten westen van 
de Erphoevenweg, die in de loop van de 1e eeuw lijkt te ontstaan. Het is 
derhalve de vraag of er op het terrein dat niet voor onderzoek beschikbaar 
was een tussenliggende bewoningsfase te vinden is.
De sporen van de voornoemde grote Romeinse nederzetting bevinden zich 
op de centrale rug tussen Erphoevenweg en Hogepad. De oriëntatie van de 
proefsleuven bleek samen te vallen met die van de Romeinse huizen. De 
kans op het aantreffen van huisplattegronden is daardoor klein. Dit betekent 
dat de zes tijdens het IVO aangetroffen huizen waarschijnlijk slechts een 
fractie van het totale aantal op de vindplaats aanwezige huizen zal vormen. 
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Tussen de huizen bevinden zich relatief grote lege zones die waarschijnlijk 
tot de erven rondom de huizen behoren. Dit betekent dat het aangeven van 
de precieze grenzen van de nederzetting lastig is: er is geen sporenwolk 
die duidelijk begrensd is. Bovendien ontbreken sporen van een greppel die 
de nederzetting omsluit. Wel is duidelijk dat in een strook van 60-90 m 
langs het Hogepad er geen Romeinse sporen zijn aangetroffen en hier dus 
waarschijnlijk de grens van de vindplaats is bereikt. 
Over de rest van de centrale rug zijn overal sporen van deze nederzetting 
aangetroffen. We kunnen daarin een kern en een randzone onderscheiden. 
In de kernzone zijn sporenclusters van vooral paalsporen met enkele kuilen 
gevonden, waarbinnen al direct zes huisplattegronden en een bijgebouw 
konden worden herkend. Het feit dat de erven in de proefsleuven door 
redelijk lege zones omgeven worden, betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk 
slechts één of een beperkt aantal bewoningsfasen vertegenwoordigen. Dit 
biedt allerlei openingen voor onderzoek naar erf- en nederzettingsopbouw 
in de Romeinse tijd. Op de meeste Romeinse nederzettingen in Noord-
Brabant vallen vragen rond de erfopbouw nauwelijks op te lossen, doordat 
de bewoning zich eeuwenlang op dezelfde plek heeft geconcentreerd. De 
verschillende fasen zijn dan nauwelijks te onderscheiden in de wirwar van 
sporen.
Rondom de kern met huisplaatsen en clusters paalsporen met enkele 
kuilen, bevindt zich in de deelgebieden 3 en 5-6 een randzone van de 
nederzetting, waarin slechts een beperkt aantal sporen voorkomt. Deze 
sporen kunnen echter gekoppeld worden aan ambachtelijke activiteiten als 
ijzerbewerking die met vuur gepaard gingen en derhalve op afstand van 
de houten huizen zullen zijn uitgevoerd. Aanwijzingen voor dergelijke 
activiteiten zijn beperkt in de Romeinse nederzettingen in Noord-Brabant. 
Het belang van dergelijke sporen wordt dan ook sterk onderschreven 
in de NOaA.184 Derhalve biedt ook het onderzoek van de randzone van 
de nederzetting uitermate grote kansen op nieuwe inzichten. Daarmee 
komt het totale oppervlak van de nederzetting op ca. 450 x 230-150 m. De 
conservering van de sporen is goed te noemen. Wandpalen zijn over het 
algemeen nog 10 tot 20 cm diep onder het vlak bewaard, middenstaanders 
wel een meter diep.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek kunnen al enkele eerste ideeën 
gegeven worden over de opbouw van het centrale deel van de nederzetting 
Uden-Noord. Allereerst konden twee van de zes aangetroffen huisplatte-
gronden met zekerheid aan een huistype worden toegeschreven. Het gaat 
in beide gevallen om huisplattegronden die deels twee-, deels drieschepig 
zijn. Bij huis 1 gaat het om een tweeschepig westdeel en een drieschepig 
oostdeel (Oss type 9A) en bij huis 6 om een centraal drieschepig deel met 
in de oostelijke en westelijke uiteinden een tweeschepige opbouw (Oss 
type 9B). Dit zijn klassieke Romeinse woonstalhuis-typen zoals ze in de 
regio rond Oss en het rivierengebied worden aangetroffen, maar niet in 
de Kempen.185 Het is nog steeds onduidelijk waar de grens tussen beide 
huizenbouwtradities ligt (die van huizen met driedelige elementen in het 
rivierengebied en Noordoost-Brabant enerzijds en die van huizen met 

184 Van Enckevort e.a. 2006, 26-27. NOaA staat voor Nederlandse Onderzoeksagenda Archeolo-
gie.

185 Van Hoof in voorb. B.



86 UDEN-NOORD

verdiepte staldelen en varianten met zware staanders in de lange wanden in 
de Kempen anderzijds) en of er een overlap tussen beide tradities bestaat. 
De meest noordelijke huizen van de Kempische typen komen namelijk in 
de regio Helmond – Eindhoven voor, terwijl de meest zuidelijke huizen 
van Osse typen in Nistelrode waren aangetroffen. De eerste in Uden-
Noord aangetroffen huisplattegronden lijken er op te wijzen dat ook deze 
nederzetting tot de noordoost-Brabantse huizenbouwregio hoorde. 
Interessant is dat ook de rituelen die met het huis verband hielden in beide 
regio’s verschillen.186 In de regio met de Osse huistypen komen op vrijwel 
iedere integraal onderzochte nederzetting deposities voor, worden vrijwel 
alle deposities in de zone van de ingang (m.n. in de middenstaanders tegen 
de ingangspartij) aangetroffen en gaat het om bouwoffers, aangebracht bij 
de constructie van het huis. In de Kempen zijn relatief weinig deposities 
bekend, gaat het om deposities in de verdiepte stallen en in vrijwel alle 
delen van het gebouw en blijken die juist bij het verlaten – het afscheid 
- van het huis achtergelaten te zijn (verlatingsoffers). In huis 1 springt de 
vondst van een bronzen fibula en een ijzeren voorwerp in één spoor direct 
in het oog. Het gaat om vondsten gedaan in een greppeltje ter hoogte van 
de ingangspartij van het huis. Deze vondst past perfect in het patroon van 
bouwoffers zoals ze uit de regio Oss en het rivierengebied bekend zijn. Ook 
in dit opzicht passen de eerste gegevens van Uden-Noord dus meer in het 
beeld van het noordoosten van Noord-Brabant dan in dat van de Kempen. 
In een vervolgonderzoek zal derhalve aandacht besteed moeten worden 
aan de huisvormen en deposities binnen de nederzetting. Er zal gekeken 
moeten worden of het beeld van het proefsleuvenonderzoek zich 
doorzet, namelijk dat huistypen en huisdeposities overeenkomen met 
die aangetroffen in Nistelrode, Oss en het rivierengebied of dat er ook 
Kempische elementen voorkomen. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn 
voor de vraag of er een chronologische variatie binnen de huisplattegronden 
vaststelbaar is. Met name de noordelijke late kern van de nederzetting zal 
daarbij interessant zijn, omdat huizen van na 200 na Chr. zeldzaam zijn. 
In Nistelrode187 en Tiel188 bestaan er aanwijzingen voor een ontwikkeling 
naar éénschepige huizen in de laatste nederzettingsfases. In de Kempen 
lijken de verdiepte staldelen en Hoogeloon-varianten van de huizen een 
late ontwikkeling te zijn, hoewel ze misschien al vroeger in de 2e eeuw 
voorkomen dan altijd gedacht.189 Er zal in Uden-Noord derhalve aandacht 
besteed moeten worden aan het voorkomen, de verspreiding en de datering 
van dergelijke mogelijk late elementen in de huizenbouw.

Wanneer we naar de lengtes van de huizen kijken, valt huis 6 op met een 
lengte van 30,5 m. Huizen met een vergelijkbare lengte zijn zeldzaam op 
de normale plattelandsnederzettingen van Romeins Nederland (figuur 
7.1). Wanneer we een aantal uitvoerig gepubliceerde nederzettingen uit 
Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en het rivierengebied naast 
elkaar leggen, blijkt duidelijk dat vrijwel alle Romeinse huizen een lengte 
tussen de 10 en 26 m kennen. Op 207 opgenomen huisplattegronden 
hebben er slechts 32 een lengte van 27 m of meer.190 Negentien van deze 

186 Van Hoof in voorb. B.
187 Jansen in voorb.
188 Heeren 2006.
189 Vergelijk Van Hoof in voorb. b met verdere literatuur.
190 De verwerkte opgravingsrapporten betreffen de Romeinse nederzettingen: Oss-Vijver,
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lange plattegronden komen ook nog eens van twee nederzettingen! Dit 
zijn de nederzettingen Oss-Westerveld en Druten-Klepperhei die opvallen 
door hun nederzettingsstructuur. Het gaat namelijk in beide gevallen om 
nederzettingen met een aparte structuur waarbij de huizen niet allemaal 
ongeveer dezelfde oriëntatie kennen, maar op twee haaks op elkaar staande 
assen zijn aangelegd. Op beide nederzettingen komt ook een gebouw met 
een aparte architectuur voor (porticus-huizen) die gekoppeld worden aan 
de regionale elite. Ook op een derde nederzetting met een vergelijkbare 
opbouw (Hoogeloon) waarbij huizen op twee haakse assen zijn gebouwd 
in een rechthoek rond een deels in steenbouw opgetrokken villa-gebouw
zien we dergelijke huislengtes. In een recente heranalyse191 zien we in de 
vroegste nederzettingsfase nog de normale huislengtes, maar in de fase met 
de villa komen rond dit hoofdgebouw vele ca. 30 m lange huizen voor. Op 
andere nederzettingen komt meestal maar één dergelijk lang huis voor. Van 
die andere nederzettingen is Nederweert-Rosveld al uitzonderlijk met drie 
huizen langer dan 30 m.192

Het feit dat dergelijke huizen op gewone plattelandsnederzettingen zo 
uitzonderlijk zijn, maar op een speciaal type nederzetting, gekoppeld aan 
de regionale elite, het grootste deel van de plattegronden uitmaakt,193

doet de vraag rijzen of we deze grote huizen als woningen van de lokale 
elite moeten interpreteren. In de vaak sterk geconcentreerde Romeinse 
nederzettingen is het normaal gezien erg moeilijk duidelijkheid te krijgen 
over welke sporen bij het erf van zo’n huis horen en dus welke activiteiten 
zoal op dit erf plaats vonden, hoe de verspreiding van luxe-producten op 

-Zomerhof, -Westerveld, -Schalkskamp, -Zaltbommelseweg, -IJsselstraat (alle Wesselingh
2000), -De Geer I+II (Jansen en Van Hoof 2003), -Horzak (info M. Pruysen en R. Jansen, Faculteit
Archeologie, Universiteit Leiden), Nistelrode-Zwarte Molen, -Mortel en –Loo (alle drie Jansen
in voorb.), Lieshout (Hiddink 2005a), Nederweert (Hiddink 2005b), Druten (Hulst 1978),Tiel-
Medel (Heeren 2005),Tiel-Passewaaijse Hogeweg (Heeren 2006), Wijk-bij-Duurstede – de
Horden (Vos 2002), Ekeren en Brecht (beide Bungeneers e.a. 2004). De te fragmentarische
plattegronden zijn uiteraard niet in de grafiek opgenomen. Het nederzettingsoverzicht in
Van Hoof in voorb. b is wel gebruikt als referentie. Op vele daarin opgenomen nederzettingen
zijn echter maar een paar huisplattegronden van een groter geheel opgegraven, zodat de
totale variatiebreedte van huisplattegronden op zo’n nederzetting onbekend is. De trend zou
hierdoor echter niet veranderd zijn.

191 Jeneson 2006.
192 Hiddink 2005b.
193 In de grafiek zijn als nederzettingen met vierkante lay-out opgenomen: Oss-Westerveld,

Druten-Klepperhei en Nistelrode-Zwarte Molen. Een overzicht van alle huislengtes van
Hoogeloon was niet beschikbaar, maar zou het beeld versterken wanneer we uitgaan van de
overzichtstekeningen van deze nederzetting.
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Figuur 7.1 
Overzicht van de lengtes van Romeinse
huizen op de uitvoerig gepubliceerde neder-
zettingen in Noord-Brabant, Limburg en het
rivierengebied (voor bronnen zie noot 189)voor bronnen zie noot 189)



88 UDEN-NOORD

erfniveau is, e.d. In Uden-Noord lijkt dit lange huis omgeven te zijn door 
redelijk lege zones. Daardoor is de kans groot dat het erf duidelijk begrensd 
kan worden. Dit betekent ook dat deze nederzetting een uitermate goed 
perspectief biedt voor de studie naar de exacte aard van zo’n erf in relatie tot 
de andere erven binnen de nederzetting.

Een volgend opvallend element is dat in de oriëntaties van de huizen twee 
– licht, maar significant van elkaar afwijkende - assen kunnen worden 
vastgesteld: de huizen 1 en 6 en bijgebouw 1 liggen vrijwel exact oost-west. 
De oriëntatie van de huizen 2, 3 en 4 is daarentegen noordoost-zuidwest. 
De oriëntatie van huis 5 is nog niet eenduidig vast te stellen, maar lijkt 
meer de oriëntatie van huis 1 en 6 te volgen. Terwijl de huizen van de 
eerste groep dus redelijk ver van elkaar over het hele terrein gevonden zijn, 
liggen de huizen van de tweede groep dicht bij elkaar in het zuidoosten van 
deelgebied 2, waar ook meer sporen tussen de huizen gevonden worden 
dan in de rest van het plangebied. Huis 2 kan op basis van de vondsten 
uit de gecoupeerde middenstaander duidelijk in de tweede helft van de 1e

eeuw na Chr. gedateerd worden. De vondsten in het zuidoosten lijken in het 
algemeen wat ouder dan die in de rest van de nederzetting die meestal in de 
2e eeuw na Chr. dateren; in sleuf 4 en 5 zelfs tussen 150 en 250 na Chr. Er 
is dus mogelijk sprake van een redelijk geconcentreerde kernnederzetting 
uit de 1e eeuw na Chr. in het zuidoosten van deelgebied 2 (waarschijnlijk 
naar het zuiden doorlopend op het perceel dat niet voor onderzoek ter 
beschikking stond), die in de loop van de 2e eeuw getransformeerd wordt 
in een veel ruimer opgezette nederzetting. De huizen blijken in deze 
periode een licht, maar duidelijk veranderde oriëntatie hebben. Mogelijk 
verschuiven de erven geleidelijk naar het noorden, waar de jongste sporen 
in de sleuven 4 en 5 zijn aangetroffen. Deze hypothese moet natuurlijk bij 
een grootschalig onderzoek getest worden. Zo dient bv. de positie van huis 
1 in dit model onderzocht te worden. Dit huis heeft namelijk al de oriëntatie 
die we bij huis 6 zien, maar kan in de 1e eeuw gedateerd worden. Mogelijk 
verandert de oriëntatie dus al eerder dan dat de erven naar het noorden gaan 
zwerven, of hoort huis 1 zelfs nog bij de 1e eeuwse kernnederzetting, waarin 
dan verschillende oriëntaties voorkomen.
De kern van de nederzetting bestaat dus uit een grote spreiding van huizen 
en andere aan huisplaatsen gerelateerde sporen over een oppervlakte 
van ca. 150 x 390 m. Binnen deze nederzetting is mogelijk sprake van 
een vroege (1e eeuwse) redelijk geconcentreerde kern, met noordoost-
zuidwest georiënteerde huizen. Deze is in het zuidoosten van deelgebied 2 
aangetoond en loopt waarschijnlijk door naar het zuiden binnen het perceel 
dat niet voor onderzoek ter beschikking stond. De nederzetting lijkt in de 2e

eeuw en het begin van de 3e eeuw een minder geconcentreerde structuur te 
kennen met meer oost-west georiënteerde huizen die over het hele terrein 
verspreid zijn. Mogelijk bevindt de laatste nederzettingsfase zich in het 
noorden van het terrein, waar sporen duidelijk in de periode 150-250 na 
Chr. gedateerd zijn. Het verlaten van Romeinse nederzettingen in de eerste 
helft van de 3e eeuw is ook een trend in Noord-Brabant. Het verdient dan 
ook extra aandacht te onderzoeken of er redenen voor het verlaten van de 
nederzetting kunnen worden gegeven, of dat er aanwijzingen zijn dat de 
nederzetting gewoon verder zwerft.
In ieder geval een deel van de huizen op deze nederzetting hoort tot de Osse 
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huistypen en ook de Osse vorm van bouwoffers is al op de nederzetting 
aangetoond. Daarmee lijkt de nederzetting Uden-Noord voorlopig meer 
in de zone van het rivierengebied en Noordoost-Brabant te passen, dan in 
de invloedssfeer van de Kempen. De nederzetting behoort tot de gewone 
landbouwnederzettingen maar met een zeer groot oppervlak door die 
geleidelijke verschuiving van de nederzetting naar het noorden. 

De inrichting van een akkergebied vanaf de Nieuwe tijd

Na de fase van Romeinse bewoning op de centrale rug en op in ieder 
geval een deel van de oostelijke rug, lijkt de vegetatie in het gebied zich 
weer te herstellen. De ontwikkeling van de verbruiningslaag in de top 
van de Romeinse sporen maakt in ieder geval duidelijk dat de aan een 
herstellende vegetatie gekoppelde bodemontwikkeling plaatsvond vóórdat 
het esdek ontstond. Eeuwenlang zijn er vervolgens geen aanwijzingen voor 
een gebruik van het terrein. Pas in de late middeleeuwen komen enkele 
sporadische aanwijzingen voor menselijke activiteiten in de vorm van twee 
Elmpter aardewerkscherven. Mogelijk zouden hiermee de resten van een 
oude akkerlaag kunnen samenhangen die op twee locaties in deelgebied 2 
zijn aangetroffen. Gezien de beperkte vermenging van de uit- en inspoe-
lingslagen in de oude bodem lijkt dit echter slechts de weerslag te zijn van 
een kortstondig gebruik als akkergebied. Daarom zijn we eerder geneigd 
deze kortstondige akkerfase aan het begin van de esdekopbouw te koppelen, 
waarna de oude bodemlagen door de snel ophogende esdek-akkers al snel 
niet meer door de ploeg geraakt werden.
Met deze fase van esdekopbouw hangt een grote hoeveelheid sporen samen 
die verspreid over het plangebied zijn gevonden. Het gaat allereerst om 
grote aantallen spitsporen en ontginningsgreppels (met onderin spitsporen) 
die samenhangen met het gereed maken van het terrein voor akkerbouw. 
Daarvoor zette men eerst handmatig met een schop de oude bodem 
om en brak men zo de oude structuur. Ook werden er op verschillende 
plekken greppels en hekwerken aangelegd die mogelijk als perceleringen 
dienst deden. Deze greppels komen niet overeen met de op de 19e eeuwse 
kadasterkaart aangegeven perceleringen en vertegenwoordigen dus een 
situatie van vóór 1800.194 Het esdek zelf groeide in verschillende fases die 
in de profielen duidelijk te onderscheiden zijn. Ook is er in verschillende 
profielen duidelijk sprake van doorspitting van het esdek. Op basis van de 
vondsten aangetroffen in het esdek kan de belangrijkste ophogingsfase van 
het esdek vanaf de 17e eeuw gedateerd worden.
Langs de westrand van de centrale rug, langs het Hogepad, komt nog 
een post-middeleeuwse vindplaats voor. Deze vindplaats bestaat uit 
karrensporen direct langs het Hogepad die aan de oostzijde begrensd 
worden door een greppel. Ten oosten van deze greppel werd in één sleuf 
een tweede greppel aangetroffen en in de andere sleuf een rij paalsporen. 
De structuur bestaat derhalve uit een ca. 14 m brede zone omgeven door 
greppels of een greppel en paalsporen, en een zeker 4,5 m brede zone 
karrensporen. Dit greppelsysteem begrenst het akkergebied op deze 
centrale rug naar het westen en scheidt dit akkergebied van het karrenpad 
dat de voorloper van het Hogepad zal zijn geweest. Volgens de oudste 
kadasterkaarten van Uden liepen op het Hogepad de hoofdwegen van Uden 
naar Schaijk (de huidige Voortweg) en Slabroek (de huidige Slabroekseweg) 

194 Zie http://www.watwaswaar.nl.
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nog samen, die ter hoogte van de huidige Lagerbosweg splitsten (enigszins 
als in de huidige situatie). De inrichting van dit karrenpad zal samen 
hebben gehangen met de ontginning van het gebied en de esdek-akkers. 
De bewoning bevindt zich op de 19e eeuwse kadasterkaart vooral direct 
ten noorden van het plangebied, waar het gehucht Hengstheuvel langs de 
huidige Hengstheuvelweg geconcentreerd lag. Alleen in en direct ten zuiden 
van deelgebied 6 lagen nog twee erven.

7.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag van het proefsleuvenonderzoek was: Kunnen binnen 

het onderzoeksgebied één of meer behoudenswaardige vindplaats(en) worden 

aangetoond?

Hierop moet positief geantwoord worden. Er is zelfs sprake van een drietal 
vindplaatsen:
- een grote Romeinse nederzetting die vanaf het midden van de 1e eeuw 

tot het midden van de 3e eeuw bewoond is geweest, en in die periode 
geleidelijk van zuid naar noord lijkt te zijn verplaatst. De nederzettings-
sporen bestrijken de deelgebieden 2, 5, 6 en een deel van deelgebied 3;

- een mogelijke voorgangernederzetting van deze Romeinse nederzetting in 
deelgebied 8;

- een post-middeleeuws karrenpad met begeleidende greppelstructuur langs 
het Hogepad (tot deze vindplaats kunnen in principe ook andere aan de 
post-middeleeuwse ontginning gekoppelde structuren als ontginnings-
greppels en hekwerken gekoppeld worden).

Ten behoeve van de onderbouwing van het antwoord op deze centrale vraag 
kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd.

- Zijn er archeologische sporen, clusters of vondsten aanwezig in het plangebied?

- Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verspreiding van deze sporen, clusters en 

vondsten?

- Uit welke periode dateren de sporen?

Binnen het plangebied zijn vooral clusters sporen gevonden bestaande 
uit paalsporen, waarin al 6 huisplattegronden en 1 bijgebouw kunnen 
worden herkend, en kuilen. De conservering van de sporen is goed te 
noemen. De meeste wandpalen zijn nog 10-20 cm diep bewaard, de 
middenstaanders wel 1 m diep. Deze sporen dateren in de Romeinse tijd en 
waarschijnlijk in het eind van de late ijzertijd. Opvallend is de aanwezigheid 
van houtskoolkuilen en kuilen met ijzerslakken in de randzonde van 
de Romeinse nederzetting. De post-Romeinse sporen bestaan vooral uit 
greppels, karrensporen en hekwerkjes.

- Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten en tot welke 

vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren zij?

De vondsten – die bestaan uit aardewerk, metalen, huttenleem, ijzerslakken 
en natuursteen – stammen uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de 
vroeg-moderne tijd. Slechts een tweetal Elmpter scherven kan in de late 
middeleeuwen worden gedateerd. Aardewerk, huttenleem, ijzerslakken en 
steen zijn goed geconserveerd; de bronzen voorwerpen komen redelijk goed 
uit de grond, maar dienen geconserveerd te worden; de ijzeren voorwerpen 
verkeren in een vrij slechte staat. Botanische resten zijn nog in minimale 
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aantallen in de eerste monsters aanwezig. Verwacht wordt dat de meeste 
nederzettingssporen een dunne spreiding aan botanisch materiaal zullen 
bevatten, maar in houtskoolrijke vullingen en waterputten zullen meer 
resten aangetroffen kunnen worden. Bot wordt in deze omstandigheden 
alleen onder de grondwaterspiegel (dus in waterputten) verwacht.

- Wat is de relatie met de omgeving?

De Romeinse nederzetting en de mogelijke voorloper uit de late ijzertijd 
liggen op de hoogste delen van twee van de drie ruggen die het plangebied 
uitmaken. De randzone van de Romeinse nederzetting ligt al iets meer op 
de flanken. De post-middeleeuwse sporen liggen daarentegen juist voor een 
belangrijk deel aan de randen van die ruggen, waarvan de centrale delen in 
die periode als akker gebruikt worden.

- Wanneer zijn de archeologische vindplaatsen (als woonplaats) in ongebruik 

geraakt?

- Kunnen binnen de vindplaats meerdere fasen worden onderscheiden? Zo ja, is er 

dan sprake van een duidelijke stratigrafische of ruimtelijke scheiding?

De nederzetting in deelgebied 8 lijkt door het vrijwel ontbreken van import-
aardewerk zeer vroeg in de Romeinse tijd verlaten te zijn (figuur 7.2). De 
bewoning is toen waarschijnlijk naar de centrale rug verplaatst, waar een 1e

eeuwse kern in het zuiden van deelgebied 2 kan worden gelocaliseerd. De 
bewoning verplaatst zich vervolgens geleidelijk naar het noorden waar de 
bewoning in de eerste helft van de 3e eeuw afbreekt. Dit is een opvallend 
verschijnsel op de overgrote meerderheid van de Romeinse nederzettingen 
in Noord-Brabant. Slechts in enkele gebieden zoals de zone dicht tegen de 
Maas ten noorden van Oss worden nederzettingen tussen ca. 250 en 500 
na Chr. gevonden. Dit laatste gebied sluit dan ook aan bij het rivierengebied 
waar veel meer aanwijzingen voor bewoning in de laat-Romeinse tijd 
bestaan.195

- Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?

Er is sprake van drie vindplaatsen:
 - de Romeinse nederzetting beslaat vrijwel de gehele strook tussen 

Erphoevenweg en Hogepad (figuur 7.2). Alleen in een zone langs het 
Hogepad die in het noorden ca. 50 m breed is en in het zuiden ca. 80 m 
breed, zijn geen Romeinse sporen gevonden;

 - de mogelijke voorloper van deze nederzetting bevindt zich op de hogere 
delen van de rug in deelgebied 8

 - het post-middeleeuwse karrenpad en het begeleidend greppelsysteem 
bevinden zich in een zone van 20 m langs het Hogepad.

- Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats(en) zich tot buiten het plangebied 

uitstrekt/uitstrekken?

Voor de Romeinse vindplaats kan met redelijke zekerheid aangenomen 
worden dat die nauwelijks naar het zuiden buiten het plangebied zal hebben 
doorgelopen, aangezien aan deze zijde de randzone al is bereikt en de rug 
waarop de nederzetting gelegen is ter hoogte van de Rondweg doorsneden 
wordt door een dal. Naar het noorden toe is het wel waarschijnlijk dat de 
nederzetting – hoewel waarschijnlijk beperkt en alleen in haar laatste fase 

195 Van Enckevort e.a. 2006, 7.
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- doorloopt buiten het plangebied. Naar het oosten en westen is de begrenzing 
binnen het plangebied vastgesteld.
De mogelijke voorlopernederzetting lijkt een beperkte spreiding aan sporen te 
hebben. De grenzen hiervan liggen naar het oosten en westen zeker binnen 
het plangebied. Naar het noorden waarschijnlijk ook, hoewel hier vanwege 
de ontgravingen binnen deelgebied 4 minder zekerheid over de grootte 
van de nederzetting bestaat. Naar het zuiden geldt hetzelfde probleem van 
ontgravingen, maar geldt net als voor de Romeinse nederzetting dat de rug 
hier al snel op het dal ter hoogte van de Rondweg stuit. Wel horen de paar 
tijdens de ontgronding aangetroffen handgevormde scherven waarschijnlijk 
bij deze voorlopernederzetting. Op basis van de spreiding van sporen binnen 
de proefsleuven lijkt de vindplaats hier echter weinig buiten deelgebied 8 
door te lopen. Wel loopt deze waarschijnlijk door in het perceel ten noorden 
van put 50, waar op basis van de boorgegevens van RAAP een redelijk intact 
bodemprofiel aanwezig lijkt.
De post-middeleeuwse weg met greppelstructuren lijkt als lineair element ook 
buiten het plangebied door te lopen, maar aangezien slechts op een beperkt 
aantal plaatsen sleuven tot aan het Hogepad konden worden gegraven, kon 
het verloop niet over de hele lengte van het plangebied vastgesteld worden.

- Is er sprake van een ensemblewaarde met andere vindplaatsen binnen en/of buiten 

het plangebied?

De Romeinse nederzetting en haar mogelijke voorlopernederzetting in 
deelgebied 8 versterken elkaars ensemblewaarde natuurlijk. Verder zijn er 
geen eenduidige vindplaatsen buiten het plangebied die aan de vindplaatsen 
binnen het plangebied gerelateerd kunnen worden.

Met betrekking tot de bodemopbouw en gaafheid:

- Hoe ziet de bodemkundige en geologische opbouw van het plangebied er uit?

De geologische opbouw bestaat uit een drietal noord-zuid gerichte ruggen 
met laagtes ertussen. De ondergrond bestaat uit grove Maasafzettingen uit het 
pleistoceen, waarop m.n. op de oostelijke rug een pakket dekzand aanwezig is. 
Op de andere ruggen zijn slechts incidenteel resten dekzand bewaard.
Op de hoge delen van de ruggen zijn moderpodzolen aanwezig, resulterend 
in verbruiningshorizonten. Op de lagere delen zijn dikke uitspoelingsniveaus 
en ijzerinspoelingsniveaus aanwezig, met resten van een haarpodzol.

- In welke mate is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verstoring?

Met name in deelgebied 4 is sprake van een grootschalige aftopping van 
het bodemprofiel op de top van de rug. Ook in deelgebied 1 is sprake van 
een zekere verstoring van het bodemprofiel door afgraving van het terrein. 
Eveneens in deelgebied 1 is langs het Hogepad sprake van een diepere 
verstoringszone. In de rest van het plangebied zijn de verstoringen beperkt. 
In deelgebied 3 is sprake van een smalle strook langs de noordelijke 
perceelsgrens waar tot grote diepte ontgraven is. Hetzelfde geldt voor het 
paardenweitje in het zuidwesten van deelgebied 2. In deelgebied 2 is verder 
sprake van een beperkte strook met ontzandingskuilen in het oostelijke 
uiteinde van put 6. Tenslotte is in deelgebied 8 sprake van een ontgraven 
zone op de kop van de rug (vergelijk figuur 2.7).



UDEN-NOORD    93

- Wat is de invloed hiervan op de gaafheid van de archeologische sporen en 

vondstspreiding (horizontaal en verticaal)?

De invloed van deze verstoringen is relatief gering omdat de grootschalige 
verstoringen in deelgebied 1 en 4 niet door de aangetroffen vindplaatsen 
lopen. De verstoringen in deelgebied 2 zijn zeer beperkt, maar kunnen 
wel een klein deel van de nederzetting aangetast hebben. In deelgebied 3 
is mogelijk een beperkt deel van de rand van de Romeinse nederzetting 
vergraven. Alleen in deelgebied 8 is sprake van een verstoring die een groter 
deel centraal in de voorlopernederzetting verstoord lijkt te hebben.

-Vanaf welk niveau zijn sporen waarneembaar?

Sporen zijn zichtbaar vanaf een niveau in de verbruiningshorizont, 
regelmatig zelfs pas daaronder. Dit is in zoverre een complicerende factor, 
dat hierdoor sommige sporen al eerder herkenbaar zijn dan andere. Dit is 
uiteraard lastig bij vlakaanleg aangezien er regelmatig een keuze gemaakt 
zal moeten worden tussen het goed zichtbaar zijn van alle sporen en het zo 
weinig mogelijk weghalen van de sporen bij vlakaanleg.

Specifieke vragen met betrekking tot de resultaten van het vooronderzoek:

- kan aannemelijk worden gemaakt wanneer de aanleg van de esdekken binnen 

het plangebied is begonnen?

De meeste vondsten uit het esdek dateren vanaf de 17e/18e eeuw. Een 
enkele vondst zou ook al in de 16e eeuw kunnen dateren. Veel vroeger lijkt 
het esdek niet terug te gaan, tenzij een bijzonder gewicht wordt toegekend 
aan de twee scherven Elmpter aardewerk in deelgebied 8.

- Is er sprake van een fasering binnen de aanleg en/of het gebruik van de 

esdekken?

Er is duidelijk sprake van verschillende opbouwfasen binnen het esdek 
(minimaal twee). Regelmatig lijkt het esdek doorgespit te zijn of met 
een grote hoeveelheid materiaal opgehoogd te zijn. Mogelijk is het esdek 
ten westen van het Hogepad jonger dan de esdekken ten oosten van het 
Hogepad. In de westelijke deelgebieden is namelijk nauwelijks ouder 
materiaal aanwezig dan 19e eeuws aardewerk. Ook lijkt de esdekvorming 
hier relatief snel te hebben plaatsgevonden aangezien de ontginningsgrep-
pels, e.d. hier nog zeer goed bewaard zijn en dus niet eerst steeds weer 
aangeploegd zijn bij een geleidelijke opbouw van het esdek.

- Wat is de datering van de door RAAP aangetoonde oude akkerlaag?

- Wat is de exacte aard van deze laag (celtic field, eerdere ontginningfase met 

opspit)?

Wanneer we de verspreiding van deze akkerlaag in de boringen van RAAP 
bekijken, kunnen we niet anders concluderen dan dat deze laag feitelijk de 
verbruiningshorizont is die in de deelgebieden 2, 5-6 en 8 is aangetroffen. 
Dit is geen antropogene laag, maar een natuurlijke verweringsbodem 
horend bij een moderpodzol. De aangetroffen scherven horen dan ook bij 
de Romeinse bewoning in het gebied, waarvan materiaal in deze laag is 
gekomen door latere verploeging en door opname van de bovenzijde van de 
Romeinse sporen in deze verbruiningslaag.
Wel is op enkele plekken in deelgebied 2 een mogelijke oude akkerlaag 
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aangetroffen. Deze is herkenbaar aan een licht verrommelde oude 
bodem. Hierdoor lijkt het te gaan om een kortstondig akkergebruik. Dit 
akkergebruik moet in ieder geval na de Romeinse bewoning van het gebied 
gedateerd worden. Waarschijnlijk gaat het om een eerste fase van post-
middeleeuwse beakkering, aan het begin van de ontwikkeling van het esdek. 

Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een celtic

field vervallen de betreffende vragen.

7.3 Aanbevelingen

7.3.1 Inleiding

Op basis van het proefsleuvenonderzoek kunnen grote delen van het 
onderzochte gebied afgeschreven worden voor verder archeologisch 
onderzoek. De deelgebieden 1, 4, 7 en de oostelijke helft van deelgebied 
3 hebben geen indicatoren voor menselijk gebruik van vóór de post-
middeleeuwse ontginning van die gebieden opgeleverd. Binnen de overige 
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delen van het plangebied zijn drie vindplaatsen aangetroffen. Hier zal kort 
een waardering van deze vindplaatsen volgen.

7.3.2 Vindplaats 1: een Romeinse nederzetting

Inleiding

De Romeinse nederzetting beslaat vrijwel het hele gebied tussen 
Erphoevenweg en Hogepad, op een strook langs het Hogepad en de 
oosthelft van deelgebied 3 na (figuur 7.2). Deze nederzetting krijgt een zeer 
hoge waardering op basis van verschillende argumenten. Allereerst is er 
sprake van een continue bewoning van zeker twee, mogelijk drie eeuwen 
die integraal onderzocht kan worden. Het feit dat de nederzetting zich 
geleidelijk verplaatst heeft, zorgt voor een vrij losse opbouw. Dit opent 
goede perspectieven voor het onderzoek naar erfopbouw, die vaak door 
de sterk geclusterde opbouw van de doorsnee Romeinse nederzetting 
bemoeilijkt wordt. De rol van het erf met het 30,5 m lange huis binnen 
de nederzetting zal daarbij speciale aandacht verdienen, evenals de 
chronologische ontwikkeling van de nederzetting. Tijdens het onderzoek 
zal ook aansluiting gezocht dienen te worden met het regionale onderzoek 
naar de Romeinse tijd in het noordoosten van Noord-Brabant als uitgevoerd 
door de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden en Archol bv. Ook 
het feit dat hier een randzone van de nederzetting onderzocht kan worden, 
waarin ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden is vrijwel uniek. In 
het voorgaande (paragraaf 7.1) is nog gewezen op enkele andere mogelijke 
onderzoeksvragen.

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 
(tabel 7.1).

Fysieke kwaliteit

De gaafheid en conservering krijgen een hoge score. De afdekking van 
de bodems met een dik esdek zorgt voor een goede conservering van de 
aangetroffen archeologische waarden. Daarbij is nauwelijks sprake van 
verstoring van de nederzetting die vrijwel compleet binnen het plangebied 
ligt. Alleen de noordrand van de laatste fase van de nederzetting lijkt buiten 
het plangebied door te lopen. Doordat de nederzetting centraal op een rug 
ligt en de huidige erven allemaal langs de randen van die rug liggen, is de 
nederzetting nauwelijks door latere ingrepen aangetast (behalve ter plekke 
van het paardenweitje).
Een representatief aantal sporen is gecoupeerd, waarbij is gebleken dat 
paalsporen en kuilen zich duidelijk aftekenen. De conserveringsdiepte 
van paalsporen (meestal 10-20 cm, soms tot 40 cm diep) en vooral van 
middenstaanders van huizen (rond 1 meter diep) is goed te noemen. 

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 (tabel 
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7.1). De zeldzaamheid van de sporen is voor Romeinse sporen in het 
algemeen niet bijzonder hoog. De sporen in de randzone die mogelijk met 
ijzerproductie samenhangen, zijn daarentegen wel zeer zeldzaam. Hoewel 
de Romeinse bewoningssporen op zich niet zeldzaam zijn, krijgen ze een 
hoge informatieve ensemblewaarde op basis van een aantal argumenten. 
Als hiervoor aangegeven en ook in de NOaA opgenomen zijn integraal 
te onderzoeken Romeinse nederzettingen wel zeldzaam. Het feit dat 
de nederzetting zich geleidelijk heeft verplaatst, heeft er daarnaast voor 
gezorgd dat de kans groot is dat individuele erven en nederzettingsfases 
goed van elkaar gescheiden kunnen worden. Dit betekent dat het onderzoek 
naar erfopbouw en nederzettingsopbouw zowel per nederzettingsfase 
(synchroon) als door de gebruiksduur van de nederzetting heen (diachroon) 
zeer goede resultaten kan opleveren. Op grond van deze argumenten zijn de 
informatie- en ensemblewaarde hoog te noemen. De nederzetting kan ook 
representatief geacht worden voor Romeinse nederzettingen in een grotere 
regio ten zuiden van Oss en ten noorden van de Kempenregio, waarbinnen 
nog weinig onderzoek heeft plaatsgevonden. Alleen in verband met de 
aanleg van de A50 konden bij Nistelrode uitsnedes van twee Romeinse 
nederzettingen en een waarschijnlijk los erf onderzocht worden. 

Waarden Criteria Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid nvt

Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3

Op basis van bovengaande afweging (waarbij o.a. het speciale karakter (de 
verplaatsingen, de randzone) en de compleetheid van de nederzetting een 
belangrijke rol spelen) is de vindplaats behoudenswaardig. Vanwege het 
vergevorderde stadium van de plannen rond de bouw van het ziekenhuis 
lijkt in situ veilig stellen van de archeologische waarden niet meer tot de 
mogelijkheden te behoren. In dat geval wordt dan ook geadviseerd de 
nederzetting met haar randzone compleet op te graven en ex situ veilig te 
stellen.

7.3.3 Vindplaats 2: de inheemse voorloper van de Romeinse nederzetting

Inleiding

In deelgebied 8 is een mogelijke voorlopernederzetting van de Romeinse 
nederzetting aangetroffen. 

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 
(tabel 7.2).

Tabel 7.1 
Waardering vindplaats 1 n.a.v. het
proefsleuvenonderzoek
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Fysieke kwaliteit

Deze vindplaats wordt deels verstoord door een ontgrondingszone en 
mogelijk zijn de noordelijke en de zuidelijke rand van de vindplaats 
vergraven. Toch zijn grote delen van de nederzetting bewaard. Ook is bij 
het couperen gebleken dat paalsporen en kuilen goed bewaard zijn in de 
onverstoorde delen. Derhalve wordt deze vindplaats wat lager ingeschaald 
dan de Romeinse vindplaats.

Inhoudelijke kwaliteit

Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. De zeldzaamheid 
van de sporen is voor sporen uit de late ijzertijd in het algemeen niet 
bijzonder hoog. Wel krijgen ze een hoge informatieve ensemblewaarde op 
basis van een aantal argumenten. Aangezien het waarschijnlijk om een 
voorlopernederzetting van de Romeinse nederzetting (vindplaats 1) gaat, 
versterken beide vindplaatsen elkaars waarde. Vindplaats 2 maakt dan 
immers integraal onderdeel uit van de ontwikkeling van één nederzetting 
samen met vindplaats 1. Om een beter begrip te krijgen van het ontstaan 
van vindplaats 1 is een beter begrip van vindplaats 2 noodzakelijk: bestonden 
beide nederzettingen nog enige tijd naast elkaar, vond er een integrale 
verhuizing plaats of zien we eerst een aantal erven verplaatst worden en 
pas daarna de hele nederzetting, zijn er redenen voor deze verhuizing aan 
te wijzen, etc.? Al deze vragen kunnen alleen beantwoord worden door 
onderzoek op beide vindplaatsen te laten plaatsvinden.  

Waarden Criteria Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid nvt

Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

De ensemblewaarde tussen beide vindplaatsen, waarbij de vindplaats 
in deelgebied 8 waarschijnlijk de vroegste fase van één verschuivende 
nederzetting vormt, maakt ook deze vindplaats 2 behoudenswaardig. 
Gezien de vergevorderde planvorming betekent dat ook deze vindplaats in 
aanmerking komt om op te graven. Mogelijk kan hier wel gekozen worden 
voor een opgraving met beperkingen om zo wel de relatie tussen beide 
nederzettingen te bepalen, maar het onderzoek vanwege ook de aanwezige 
verstoringen minder intensief te maken.

7.3.4 Vindplaats 3: en post-middeleeuwse weg en akkergebied

Inleiding

Verspreid over het hele plangebied zijn post-middeleeuwse sporen 
aangetroffen die verband houden met de ontginning, beakkering en 
esdekvorming binnen het plangebied. Dergelijke sporen zullen dus ook bij 
een vervolgonderzoek op de voorgaande vindplaatsen aangetroffen worden 
en mee gedocumenteerd moeten worden. Binnen deze groep van post-

Tabel 7.2 
Waardering vindplaats 2 n.a.v. het proefsleuve-
nonderzoek
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middeleeuwse sporen verdient het karrenpad met langslopende greppel-
structuur aan de oostzijde van het Hogepad extra aandacht.

Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. Hierbij spelen het huidige 
wegennet dat een opvolger is van het aangetroffen karrenpad (waarbij vooral 
de rol van het Hogepad met de eraan gerelateerde bewoning belangrijk 
is) en het huidige akkersysteem een rol. De herinnering aan het agrarisch 
karakter van deze zone is hoger dan de schoonheid die juist door de 
moderne bebouwing langs het Hogepad is afgenomen. 

Fysieke kwaliteit

Deze vindplaats wordt waarschijnlijk deels verstoord door de huidige 
voortuinen en erven langs het Hogepad en het wegdek van het Hogepad.196

Toch zijn grote delen van de vindplaats bewaard. De diepte en conservering 
van de karrensporen is beperkt, maar de integrale gaafheid van het 
karrenpad met de bijbehorende greppels is hoog te noemen. 

Inhoudelijke kwaliteit

Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. De post-
middeleeuwse weg met greppels langs het Hogepad is in principe 
minder zeldzaam dan de aangetroffen nederzettingen. Lange tijd heeft 
de post-middeleeuwse periode echter nauwelijks aandacht gekregen in 
de archeologie buiten de stadskernen. Hoewel er dus vrijwel in iedere 
grootschalige opgraving in het esdekkenlandschap van Noord-Brabant 
post-middeleeuwse wegen en akkerstructuren worden aangetroffen, is 
de aandacht daarvoor beperkt tot een aantal grootschalige onderzoeken 
uitgevoerd in de regio Oss, de Kempen en Breda. Daarom worden informa-
tiewaarde en ensemblewaard wel hoog ingeschaald.

Waarden Criteria Score

hoog matig laag

Beleving Schoonheid 2

Herinnering 3

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

Op basis van deze waardering is de vindplaats onderzoekswaardig, maar 
laag ingeschaald. Hierbij kan gedacht worden aan een relatief beperkt 
onderzoek, m.n. gericht op de vaststelling van het traject van de weg en een 
beter begrip van de opbouw van de greppel- en palenstructuren erlangs. 
Ook met het zicht op de randzone van de Romeinse nederzetting, kan bv. 
gekozen worden voor verschillende oost-west georiënteerde putten (dus 
geen vlakdekkende opgraving) die erop gericht zijn zowel deze vragen 
rond de post-middeleeuwse vindplaats op te lossen, als de begrenzing en 

196 Juist in deze delen heeft geen onderzoek kunnen plaatsvinden, zodat de verstoringsgraad
onbekend is.

Tabel 7.3 
Waardering vindplaats 3 n.a.v. het
proefsleuvenonderzoek
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randzone van de Romeinse nederzetting aan de westzijde beter in kaart te 
brengen. Indien er plannen bestaan het Hogepad open te breken, verdient 
het aanbeveling op dat moment een dwarsdoorsnede (zowel horizontaal 
als verticaal) van de weg en direct aangrenzende zones te kunnen maken 
om zo de breedte en fasering van het karrenpad vast te kunnen stellen. Het 
verdient tevens aanbeveling vast te stellen of dit pad aan de westzijde ook 
door een greppelstructuur begeleid wordt.

7.3.5 Een paleolithische vindplaats?

Tenslotte dient vermeld te worden dat het in deze fase van het onderzoek 
niet mogelijk was het meest noordoostelijke perceel van het plangebied te 
betrekken binnen het IVO. Direct buiten het plangebied is hier een midden-
paleolithisch artefact gevonden, hetgeen een zeer grote zeldzaamheid is 
in Noord-Brabant (en geheel Nederland). Tijdens het booronderzoek is 
vastgesteld dat de bodemopbouw langs deze rand goed geconserveerd is. 
Daarom verdient het aanbeveling in deze randzone zo weinig mogelijk 
bodemingrepen te laten plaatsvinden (een inrichting als groene randzone 
van het plangebied zou ideaal zijn). Wanneer er toch bodemingrepen gaan 
plaatsvinden die tot op / in het pleistocene Maasgrind zouden gaan, dient er 
in ieder geval een bodemkundig profiel gedocumenteerd te kunnen worden 
om de context van het artefact beter te kunnen begrijpen. Ook zou hier dan 
bv. door middel van een intensief boorgrid kunnen worden gekeken of er 
vuursteenvindplaatsen in de te verstoren delen aanwezig zijn (proefsleuven 
zijn weer minder geschikt voor het vinden van vuursteenvindplaatsen, ook 
doordat het aanleggen van een proefsleuf een grotere verstorende werking 
heeft op een vuursteenvindplaats dan het zetten van boringen).
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type diepte in cm

4 1 10 KUIL 40

4 1 12 KUIL 20

4 1 13 PAALKUIL 20

4 1 21 KUIL 38

4 1 16 PAALGAT 19

4 1 1 PAALKUIL 15

5 1 3 PAALKUIL 36

5 1 13 PAALKUIL 10

5 1 23 KUIL 11

10 1 14 PAALKUIL 15

8 1 42 PAALGATKUIL 102

21 1 2 GREPPEL 18

21 1 3 GREPPEL 37

24 1 1 GREPPEL 4

24 1 2 GREPPEL 8

24 1 3 PAALGAT 7

28 1 2 KUIL 60

28 1 4 KUIL 20

28 1 1 PAALKUIL 30

29 1 2 GREPPEL 2

29 1 3 GREPPEL 2

30 1 1 KUIL 11

29 1 1 PAALGAT 12

31 1 1 KUIL 20

31 1 2 PAALGAT 11

31 1 13 PAALGATKUIL 21

33 1 2 GREPPEL 6

33 1 3 KUIL 25

33 1 3 KUIL 25

33 1 4 PAALKUIL 33

32 1 1 KUIL 37

50 1 16 KUIL 40

50 1 16 KUIL 40

50 1 9 PAALGAT 5

50 1 5 PAALGATKUIL 12

52 1 5 PAALKUIL 22

51 1 6 PAALGATKUIL 20

51 1 4 PAALGAT 10

55 1 22 WORTEL

55 1 16 PAALKUIL 20

55 1 24 PAALKUIL 34

54 1 7 PAALKUIL 66
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal
gewicht
in g

opmerking

1 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 4 5015 3 57,1

2 IJZER 4 1 10 1 1 8 166,6 nat gewogen

3 IJZER 4 1 10 1 1 1 87,3 nat gewogen

4 IJZER 4 1 10 1 2 6 138,6 nat gewogen

5 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 10 1 1 3 10,7

6 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 9 5015 1 4,5

7 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 18 5020 1 34,6 TS

8 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 19 5020 3 252,8

9 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 19 5015 1 7,8 TS

10 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 18 1 3 56,9 TS, wrijfschaal

11 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 19 1 2 163,2

11 ZANDSTEEN 4 1 19 1 1 254,9

12 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 19 1 6 338,3

13 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 20 5020 1 39

14 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 21 5020 1 20,7

15 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 22 5020 3 167,6

16 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 23 5020 5 121,7

16 ZANDSTEEN 4 1 23 5020 1 112,7

17 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 27 1 1 18,8 TS

18 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 29 1 1 8,1 TS

19 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 7 5015 2 13,6

20 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 6 1 8 5015 2 22,9

21 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 6 1 13 5015 1 9,8
roodbakkend, gegla-
zuurd

22 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 6 1 14 5015 1 4,8
geglazuurd roodbak-
kend

22 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 14 5015 1 3,1

23 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 6 1 23 5015 1 6,1

24 AARDEWERK - ONBEPAALD 6 1 13 1 1 1,3

24 NATUURSTEEN 6 1 13 1 1 13,9

25
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

6 1 15 1 5 142

26 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 16 1 3 6,6

27 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 17 1 18 229,4

28 AARDEWERK - ONBEPAALD 6 1 26 5015 4 11,8

29 IJZER 6 1 28 5015 1 17,6

30 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 6 1 29 5015 1 6,7 geglazuurd

30 IJZER 6 1 29 5015 1 9

31 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 41 1 1 43,3

32 AARDEWERK - ONBEPAALD 6 1 45 1 1 8,8

33 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 51 1 1 105,8

33 HOUTSKOOL 6 1 51 1 1 2,4

34 IJZER 6 1 51 1 1 6,9 nat gewogen

35 IJZER 6 1 32 5015 1 49,5 nat gewogen

36 AARDEWERK-ROMEINS 6 1 5000 2 8,9

37 AARDEWERK - ONBEPAALD 8 1 1 1 1 1

38 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 2 1 2 47,3

39 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 3 1 1 5,4

39 HUTTENLEEM 8 1 3 1 1 6,4

39 METAAL - ONBEPAALD 8 1 3 1 1 1,3 muntje

40 BRONS 8 1 3 1 1 14,2 fibula, nat gewogen

41 IJZER 8 1 3 1 2 61 nat gewogen

42 AARDEWERK - ONBEPAALD 8 1 4 1 1 1,3

43 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 3 5015 1 3,8

44 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 4 5015 1 29,7

45 AARDEWERK - ONBEPAALD 8 1 9 5020 1 19,3

46
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

8 1 16 5020 1 6,6 kurkurn?

46 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 16 5020 1 6,6 kurkurn?

47 IJZER 8 1 16 5020 1 41,3 nat gewogen

48 IJZER 8 1 16 5020 1 7,2 nat gewogen

49 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 8 1 18 5015 1 17,6 geglazuurd
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal
gewicht
in g

opmerking

49 AARDEWERK - ONBEPAALD 8 1 18 5015 1 8,4

50 LOOD 8 1 18 5015 1 18,1

51 IJZER 8 1 19 5015 2 12,5

52 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 8 1 20 5015 1 44,9 steengoed

53 METAAL - ONBEPAALD 8 1 21 5020 1 5,7

54 IJZER 8 1 37 1 1 19,4 spijker, nat gewogen

55 HUTTENLEEM 8 1 42 1 2 6,7

56 NATUURSTEEN 8 1 31 1 1 1963,2

56 IJZER 8 1 31 1 1 2,9

57 AARDEWERK - ONBEPAALD 8 1 9 1 1 14,9

58 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 10 5015 1 9,9

59 AARDEWERK-ROMEINS 8 1 2 1 1 17,4

60 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 12 5020 1 41,7

61 IJZER 10 1 12 5020 1 41,8

62 AARDEWERK - ONBEPAALD 10 1 20 5020 1 10,3

63 IJZER 10 1 20 5020 1 6,3 spijker

64 IJZER 10 1 21 5015 1 4,8

65 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 21 5020 2 22,4

66 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 22 5020 1 4,7

67 IJZER 10 1 23 5015 1 9,8 spijker

68 AARDEWERK - ONBEPAALD 10 1 23 5015 1 6

69 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 24 5020 1 49,6 TS

70 METAAL - ONBEPAALD 10 1 24 5020 2 9,8

71 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 25 5020 1 7,3

72 NATUURSTEEN 8 1 42 1 1 5,1

72
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

8 1 42 1 26 313,5

72 HUTTENLEEM 8 1 42 1 5 30,6

73 METAAL - ONBEPAALD 9 1 7 1 1 1,5 knoopje

74 AARDEWERK-ROMEINS 4 1 10 1 3 1 13

76 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 10 1 27 5015 1 12,5 steengoed

77 IJZER 10 1 29 5020 2 55,6 nat gewogen

78 AARDEWERK - ONBEPAALD 10 1 28 5015 2 7,3

79 AARDEWERK-ROMEINS 10 1 7 1 2 0,9 belgische waar?

80 IJZER 10 1 31 5020 1 28,1 nat gewogen

81 HUTTENLEEM 10 1 42 1 17 48,8

81 AARDEWERK - ONBEPAALD 10 1 42 1 1 3,7

82 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 21 1 5 5020 1 13,7
roodbakkend gegla-
zuurd

83 AARDEWERK - ONBEPAALD 24 1 1 1 2,5

84 AARDEWERK-ROMEINS 24 1 2 1 0,8

85 IJZER 28 1 3 5020 1 36,7 nat gewogen

86 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 28 1 4 5015 1 5,3 steengoed

87 METAAL - ONBEPAALD 28 1 5 5015 1 6,6 knoop

88 AARDEWERK - ONBEPAALD 26 1 5 5015 2 9

89 AARDEWERK - ONBEPAALD 21 1 3 1 1 8,7

89 BAKSTEEN 21 1 3 1 1 114,2

90 AARDEWERK-ROMEINS 29 1 12 5015 1 28,7

91 AARDEWERK-ROMEINS 28 1 2 1 1 36,5

95 METAAL - ONBEPAALD 28 1 2 1 1 13,4 nat gewogen

96 AARDEWERK - ONBEPAALD 31 1 1 1 1 4,9

97 AARDEWERK-ROMEINS 31 1 11 5020 1 48,2

98 HUTTENLEEM 31 1 12 5020 1 6

99 AARDEWERK - ONBEPAALD 31 1 3 1 1 16,9

100 AARDEWERK - ONBEPAALD 31 1 12 5020 2 20,2

101 AARDEWERK - ONBEPAALD 31 1 4 1 1 23,5

103 AARDEWERK-ROMEINS 31 1 5015 2 0,4

104 METAALSLAK 31 1 5015 1 78,8

104 AARDEWERK - ONBEPAALD 31 1 5015 1 0,8

104 IJZER 31 1 5015 1 9 spijker

105 AARDEWERK-ROMEINS 32 1 1 2 6 18,3

105 AARDEWERK - ONBEPAALD 32 1 1 2 4 38,2
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal
gewicht
in g

opmerking

106 AARDEWERK - ONBEPAALD 32 1 1 2 3 7,1

106 HUTTENLEEM 32 1 1 2 1 12,9

106 METAALSLAK 32 1 1 2 3 54,7

107 METAALSLAK 32 1 1 1 6 363,2

108
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

32 1 1 1 1 22,4

108 BRONS 32 1 1 1 1 8,5

109 METAALSLAK 32 1 1 2 9 300,2 ijzer

109 HUTTENLEEM 32 1 1 2 7 48,2

109 HOUTSKOOL 32 1 1 2 1 0,7

110 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 32 1 9 5015 6 230,9
roodbakkend, gegla-
zuurd

111 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 33 1 16 5015 1 8,6
roodbakkend, gegla-
zuurd

111 AARDEWERK - ONBEPAALD 33 1 16 5015 2 14,2

112 AARDEWERK-ROMEINS 32 1 1 2 2 1 36,9

112 METAALSLAK 32 1 1 2 2 1 34,7

112 HOUTSKOOL 32 1 1 2 2 1 1,1

113 METAALSLAK 32 1 1 2 1 2 12,8

113 HUTTENLEEM 32 1 1 2 1 1 2,5

113 NATUURSTEEN 32 1 1 2 1 1 4,6

113 HOUTSKOOL 32 1 1 2 1 2 1,1

114 METAALSLAK 32 1 1 3 1 1 16,6

114 AARDEWERK - ONBEPAALD 32 1 1 3 1 1 4,9

116 METAAL - ONBEPAALD 38 1 1 5015 1 5,4 munt

117 AARDEWERK - ONBEPAALD 50 1 16 1 6 8,6

117 AARDEWERK - ONBEPAALD 50 1 16 1 6 8,6

118 AARDEWERK - ONBEPAALD 50 1 10 1 1 13

119 AARDEWERK - ONBEPAALD 50 1 5 1 1 3,7

120
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

50 1 17 1 1 4,5

121
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

50 1 20 1 1 2,4

122
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

50 1 14 1 1 6,3

123 AARDEWERK - ONBEPAALD 50 1 7 5020 3 11,1

124
AARDEWERK -
HANDGEVORMD

50 1 5 5020 3 30,1

125 AARDEWERK - ONBEPAALD 51 1 4 1 1 32,4

126 AARDEWERK - ONBEPAALD 51 1 8 1 1 4,4

127 AARDEWERK - ONBEPAALD 51 1 10 1 1 33,8

128 DAKPAN 51 1 7 5020 1 25,1

129 AARDEWERK - ONBEPAALD 51 1 21 5015 1 10,2

130 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 51 1 22 5015 1 5,1
roodbakkend, gegla-
zuurd

131 AARDEWERK - ONBEPAALD 52 1 3 5015 1 7 gedraaid aw

132 AARDEWERK-ROMEINS 52 1 4 5015 2 30,4

133 AARDEWERK - ONBEPAALD 52 1 5 5015 1 2,8

134 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 52 1 6 5015 1 11,4
roodbakkend, gegla-
zuurd

135 AARDEWERK - ONBEPAALD 52 1 21 5021 1 6,3

136 AARDEWERK-ROMEINS 52 1 1 1 3,9

137 IJZER 52 1 22 5015 1 19

138 AARDEWERK - ONBEPAALD 52 1 20 1 5,5

139 AARDEWERK - ONBEPAALD 52 1 24 5020 3 27

140 METAAL - ONBEPAALD 52 1 24 5020 1 4,6

141 BRONS 52 1 2 1 0,8

142 AARDEWERK-ROMEINS 52 1 2 1 12,4

143 AARDEWERK - NIEUWE TIJD 53 1 5 5015 1 36,4
roodbakkend, gegla-
zuurd

144 AARDEWERK-ROMEINS 53 1 9 5015 1 31

145 HUTTENLEEM 50 1 1 1 1 3,5

146 IJZER 54 1 5 5018 1 9,7

147 AARDEWERK - ONBEPAALD 54 1 4 9020 1 9,6

148 AARDEWERK - ONBEPAALD 54 1 8 1 1 10,9

149 AARDEWERK-ROMEINS 54 1 11 1 1 2,3

150 AARDEWERK - ONBEPAALD 54 1 3 5015 1 30,1

151 AARDEWERK - ONBEPAALD 54 1 2 5020 1 5,2

152 HUTTENLEEM 54 1 1 5015 1 2,8
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal
gewicht
in g

opmerking

152 AARDEWERK-ROMEINS 54 1 1 5015 1 4,2

153 AARDEWERK - ONBEPAALD 55 1 1 1 2 118,1

154 AARDEWERK - ONBEPAALD 55 1 10 1 1 5,5

155 AARDEWERK - ONBEPAALD 55 1 6 5020 1 1 2,4

156 AARDEWERK - ONBEPAALD 53 1 18 5020 1 1,4

156 BOT 53 1 18 5020 2 0,3


