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Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) heeft in opdracht van de gemeente 
Oss in plangebied ’t Reut een archeologisch inventariserend verkennend 
onderzoek (IVO) uitgevoerd door middel van proefsleuven. Aanleiding voor het 
onderzoek waren de bouwplannen van een woonwijk met een totale 
oppervlakte van 11 ha. De aanleg daarvan betekende een zekere vernietiging 
van alle mogelijk aanwezige archeologische waarden in het te bebouwen deel 
van het plangebied. 

Het IVO bestaat uit twee fasen. Een eerste fase van onderzoek is reeds uitgevoerd 
(november-december 2005) en ook gerapporteerd (Archol-rapport 65). Ruim 7 
ha van het plangebied is toen onderzocht. Hierbij zijn een laatmiddeleeuwse 
ontginningshoeve en de bijbehorende percelering ontdekt. 
De noordoosthoek van het plangebied was tijdens de eerste fase niet 
toegankelijk. Historisch kaartmateriaal gaf aanleiding om hier langs de westzijde 
van de Julianastraat sporen van een landweer te verwachten. Mogelijk bevonden 
zich hier ook vervolgsporen van de voornoemde percelering en 
bewoningssporen uit de pre- en protohistorie en de late middeleeuwen. Tijdens 
de tweede fase van het IVO in augustus 2007 zijn hier daarom alsnog 
proefsleuven gegraven. 

De resultaten van de tweede fase van het IVO wijzen uit dat de hoge 
verwachtingen bijgesteld moeten worden. De bodemopbouw is namelijk 
verstoord; onder de bouwvoor bevindt zich direct het gele zand van de 
C-horizont. Sporen van afgravingen en de algehele lage ligging van het terrein 
wijzen erop dat de noordoosthoek van het plangebied in een recent verleden 
(vorige eeuw) op grote schaal is verstoord. Mogelijk verklaart dit de afwezigheid 
van nederzettingssporen, zoals paalkuilen, uit de pre-, protohistorie en 
middeleeuwen. 
Tussen de verstoringen zijn uiteindelijk toch enkele archeologische waarden 
aangetroffen: het blijkt te gaan om het verwachte vervolg van de 
laatmiddeleeuwse perceleringsgreppels. Dergelijke lineaire sporen hebben nu 
eenmaal een grotere trefkans tussen de grote verstoringen. De afwezigheid van 
de verwachte landweer, doorgaans een verzameling sporen van parallelle 
greppels en banen met paalkuilen, is daarom toch significant. Mogelijk moeten 
we de historische landweer onder de huidige Julianastraat of verder oostelijk 
situeren. 
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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) heeft in opdracht van de 
gemeente Oss in plangebied ’t Reut een archeologisch inventariserend 
verkennend onderzoek (IVO) uitgevoerd door middel van proefsleuven.1

Aanleiding voor het onderzoek waren de bouwplannen van een woonwijk 
met een totale oppervlakte van vrijwel 11 ha. De aanleg betekent een zekere 
vernietiging van alle mogelijk aanwezige archeologische waarden in het te 
bebouwen deel van het plangebied (figuur 1.1). 

Het IVO bestaat uit twee fasen. Een eerste fase van onderzoek is reeds 
uitgevoerd: van 21 november t/m 1 december 2005 is ruim 7 ha van het 
plangebied onderzocht. Hierbij zijn een laatmiddeleeuwse ontginnings-
hoeve en het aangrenzende buitengebied met percelering ontdekt. De 
bevindingen van dit onderzoek zijn reeds gerapporteerd.2 Conform het 
advies van Archol heeft de gemeente inmiddels de opdracht gegeven om een 
opgraving uit te voeren van de ontginningshoeve (figuur 1.2).3

Tijdens de eerste fase van het onderzoek ontbrak nog de betredingstoe-
stemming voor een aantal terreinen. Hier zijn toen geen proefsleuven 
gegraven. Bevindingen van aangrenzende percelen (zoals grootschalige 
verstoringen) gaven desondanks in enkele gevallen toch al aanleiding om 
verder onderzoek uit te sluiten. Een uitzondering gold voor een terrein in de 
noordoosthoek van het plangebied. Historisch kaartmateriaal gaf aanleiding 
om hier langs de westzijde van de Julianastraat de sporen van een landweer 

1 Conform het Programma van Eisen (Jansen en Fokkens 2004).
2 Van Hoof 2006.
3 Uitvoering opgraving door Archol begin 2008.

Figuur 1.1 
Locatie plangebied Berghem-‘t Reut



6 BERGHEM 'T REUT

te verwachten. Conform het advies van Archol heeft de gemeente opdracht 
gegeven hier nog proefsleuven te graven. Deze sleuven uit de tweede fase 
van het IVO zijn uitgevoerd op 7 augustus 2007. De bevindingen van dit 
onderzoek zijn in het onderhavige rapport vastgelegd.

Eerst wordt kort ingegaan op de landschappelijke ligging van de onder-
zoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden het archeologisch en historisch 
kader en de gehanteerde veldmethodiek besproken (hoofdstuk 3 en 
4). Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 5). Een conclusie met waardering en aanbevelingen zal het 
geheel afsluiten (hoofdstuk 6).
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vindplaats 1 
(erf 14  eeuw)

advies : 
vervolg proefsleuven

vindplaats 2 
(greppels late middeleeuwen)

e

Figuur 1.2 
Advies vervolgonderzoek op grond van
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel
Veldwerk IVO-fase 2: augustus 2007
Uitwerking/rapportage: januari 2008

Opdrachtgever Gemeente Oss

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Bevoegd gezag Gemeente Oss

Locatie
Gemeente: Oss
Plaats: Berghem
Toponiem: ’t Reut

Coördinaten onderzochte gebied 
   NO 167.275 / 420.564
   NW167.151 / 420.552
   ZW 167.152 / 420.446
   ZO 167.226 / 420.458

Archis-meldingsnummer 23990

Geomorfologie terrasvlakte met nauwelijks reliëf, bedekt door 
   dekzand (2M18a)

Bodem hoge zwarte enkeerdgrond op leemarm en 
   zwak lemig fijn zand, grondwater 40-80 cm 
   (zEZ21 VI-VII)

2 Landschappelijk kader

2.1 Maasland

Het onderzoeksgebied ‘t Reut is gelegen in het Maasland, in het 
noordoosten van Noord-Brabant. Dit gebied kenmerkt zich door twee 
landschapstypen: het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de 
Maaskant) en het daaraan grenzende dekzandgebied (de Heikant).

2.1.1 Geologie en geomorfologie

Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd (120.000 - 10.000 vóór Chr.), zette 
de Maas grof, grindrijk zand af. Onder invloed van het smeltwater werden 
grote hoeveelheden sediment door de rivier verplaatst. Rivierbeddingen 
raakten hierdoor snel opgevuld waardoor een vlechtend rivierensysteem 
ontstond, met verschillende, tijdelijke stroomgeulen met een hoge 
piekafvoer. Gedurende droge perioden in het laat-Weichselien ontstonden 
door opwaaiing van fijner zand rivierduinen tussen de vele rivierbeddingen. 
De rivierbeddingen uit het Weichselien worden tegenwoordig bedekt door 
dikke pakketten veen en klei, alleen de toppen van sommige rivierduinen, 

Tabel 1.1
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek Berghem-’t Reut
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de zogenaamde donken, steken daar nog bovenuit. Ze zijn in het landschap 
soms zichtbaar als (geringe) verhogingen. De opwaartse tektoniek van 
de Peelhorst zorgde ervoor dat de Maas langzaam in noordelijke richting 
afgleed naar zijn huidige bedding.
Direct ten zuiden van de huidige Maas werden in deze periode over 
grote oppervlakken eolische afzettingen afgezet. Dit zijn de zogenoemde 
dekzanden die kenmerkend zijn voor het gehele Maas - Demer - 
Scheldegebied. In dikte variërend van enkele decimeters tot enkele meters 
dekken zij de fluviatiele, Pleistocene afzettingen af. Deze laat-Pleistocene 
afzettingen liggen tegenwoordig op veel plaatsen nog aan of direct onder 
het oppervlak. Deze zandgronden vormen de noordelijke uitloper van een 
uitgestrekt dekzandgebied tussen de rivieren de Maas, de Demer en de 
Schelde. Berghem ligt ook op een uitloper van dit dekzandgebied (figuur 
2.1).4

Een laatste belangrijke ‘afzetting’ in het gebied heeft een antropogeen 
karakter. Vanaf de late Middeleeuwen worden de leemarme zandgronden 
jaarlijks vruchtbaar gemaakt door de inhoud van de potstal, bestaande 

4 Naar Van der Graaf et al. 1991, Verbraeck 1984 en Berendsen 1997.

Figuur 2.1 
Bodemkaart van de omgeving van Berghem,
met de locatie van plangebied ’t Reut
(uit Stiboka 1976)
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uit een mengsel van stalmest, huisafval en bosstrooisel of heideplaggen, 
over de akkers uit te spreiden. Het resultaat van een eeuwenlange 
(plaggen)bemesting en beploeging van akkergronden, sommige akkers 
waren meer dan duizend jaar in cultuur, is een kunstmatige ophoging: 
een esdek.5 Deze zogenoemde ‘esdekken’ kunnen pakketten vormen met 
een dikte van enkele decimeters tot ruim een meter. Grote delen van de 
zandgronden in de Heikant zijn afgedekt met een dergelijk antropogeen 
pakket: de enkeerdgronden.

2.1.2 Natuurlijke omgeving

De oorspronkelijke Holocene begroeiing van de relatief arme dekzanden 
in noordoostelijk Noord-Brabant bestond uit eikenberkenbossen.6 In de 
vochtige dalen kwamen elzenbossen voor. De vegetatieveranderingen 
ontstonden als gevolg van menselijk ingrijpen. Bossen verdwenen omdat 
de vraag naar brandstof, bouwmateriaal en ruimte voor akkers als gevolg 
van een toenemende bevolking groeide.7 Daarvoor in de plaats ontstonden 
uitgebreide heidevelden met een enkele berk. Deze bleven tot in de 18e en 
19e eeuw bestaan. Op sommige plaatsen leidde een intensief landgebruik 
tot verstuivingen waardoor stuifzandgebieden ontstonden. Verstuivingen 
ontstaan ook als gevolg van intensieve beakkering.
De zandgronden bieden goede mogelijkheden voor bewoning en (beperkte) 
beakkering. Het gebied vereist wel een gemengd landbouwbedrijf met een 
nadruk op extensieve veeteelt. Beakkering op de leemarme zandgronden is 
zonder bemesting slechts beperkt mogelijk. Een specifiek agrarisch systeem 
als de zogenoemde celtic fields moest dat ondervangen. Een beperkt deel 
van de akkers was hierbij in gebruik terwijl tegelijkertijd grote delen braak 
lagen.8 Het belang van bemesting lijkt pas vanaf de late ijzertijd / Romeinse 
tijd toe te nemen. Het langer worden van de staldelen van woonstalhuizen 
in deze periode kan daarmee in verband worden gebracht, evenals het 
voorkomen van potstallen in met name de Romeinse tijd.9

2.2 Plangebied ’t Reut –  algemene bodemopbouw 

Het gebied ‘t Reut  ligt aan de rand van een uitgestrekte terrasvlakte 
gevormd door de Maas, die bedekt is met genoemde dekzanden (figuur 2.1). 
Ook Berghem zelf ligt op deze met dekzanden bedekte terrasvlakte. Het 
zand is kalkloos en fijnkorrelig, leemarm en behoort tot de zogenaamde 
Twente Formatie.10 Geomorfologisch gezien ligt het gebied tegen 
de noordelijke rand van de Peelhorst, een als gevolg van tektonische 
bewegingen hoog gelegen gebied waar een relatief dunne laag dekzand is 
afgezet op Pleistocene afzettingen van rivierterrassen (de Veghel-formatie).11

Het is dus een overgangsgebied tussen de nattere zones langs de Maas in 
het noorden en de hoge en droge zandgronden van de dekzandruggen en 
de Peelhorst naar het zuiden. In noordelijke richting daalt het landschap, 
richting het rivierengebied tot aan 5 m + NAP. Naar het zuiden toe stijgt 
het langzaam, richting de Peelhorst tot een maximale hoogte van 40 m + 

5 Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave
1976.

6 Berendsen 1997.
7 Bakels 2002.
8 Zie o.a. Roymans en Gerritsen 2002.
9 Roymans en Gerritsen 2002.
10 Berendsen 1997.
11 Berendsen 1997.
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NAP in zuidoost-Brabant. In het dekzand heeft zich een (laar)podzolbodem 
ontwikkeld, een bodemtype kenmerkend voor arme gronden. Daarop 
is op het grootste deel van het terrein een esdek gevormd. Door de 
late ontginning van het gebied heeft dit esdek zich maar zeer beperkt 
kunnen ontwikkelen (het is relatief dun). Zowel van het esdek als van de 
bodemvorming is op grote delen van het terrein vanwege latere ingrepen in 
het landschap gekoppeld aan de landbouw – egalisatie, afgravingen, ploegen 
en diepwoelen - nauwelijks meer iets bewaard.
Het onderzoeksgebied ligt op een gemiddelde hoogte van 7,0 m +NAP 
in het noorden tot 7,5 m +NAP in het zuiden (figuur 2.2). De centrale 
donkergroene (lage), scherp afgebakende zone ten westen van het 
plangebied wijst op grootschalige afgravingen in een recent verleden. 

2.3 Plangebied ’t Reut –  bodemopbouw noordoosthoek (IVO-fase 2)

Zoals gesteld, is het onderzoeksgebied ‘t Reut geomorfologisch te 
kenmerken als een dekzandvlakte. Op deze dekzandvlakte is in de loop 
van de tijd, gerelateerd aan de akkerbouw, een esdek ontstaan. Deze 
enkeerdgronden liggen meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het 
landschap in de nabijheid van de oude bewoningskernen. Als gevolg van 
een late ontginning van het gebied ’t Reut is het esdek echter zeer beperkt 
in dikte en deels opgenomen in de huidige bouwvoor. Gezien de relatief 
lage ligging van de noordoosthoek van het plangebied aan de Julianastraat, 
werd ook bij aanvang van de tweede fase van het IVO rekening gehouden 
met een beperkte dikte van het esdek. Het veldwerk heeft echter uitgewezen 
dat er zelfs geen resten van dit esdek meer aanwezig zijn.  In het vlak waren 
recente, parallelle smalle banen herkenbaar en in de profielen bleek direct 
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Figuur 2.2 
Hoogtenkaart op basis van het AHN (ActueelActueel
Hoogtebestand Nederland) van plangebiedvan plangebied
en omgeving. Duidelijk zijn de ontgronde
(lage donkergroene zones) percelen zichtbaar.
Het terrein met sleuven van IVO-fase 2 is
blauw omkaderd
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Tabel 2: 
waardering vindplaats

onder de bouwvoor de gele C-horizont zichtbaar (figuur 2.3). Dit alles wijst 
er op dat het onderzochte plangebied in een recent verleden sterk verstoord 
is door  machinale afgravingen (ten behoeve van de zandwinning). Tijdens 
de eerste fase van het IVO zijn ook elders (met name het zuidwesten) 
binnen het plangebied sporen van afgravingen gevonden.12

3 Historisch en archeologisch kader

3.1 Archeologie in het Maasland

3.1.1 Inleiding

Het Maasland, het gebied ten zuiden van de Maas in het noordoosten van 
Brabant, herbergt een dynamisch landschap, bestaande uit oeverwallen 
en stroomruggen, komgebieden, zandopduikingen en een uitgestrekt 
dekzandplateau (figuur 3.1). Een landschap dat bij uitstek geschikt is voor 
prehistorische bewoning. De diversiteit van het landschap maakte het voor 
de prehistorische bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een 
klein areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jagers- als 
agrarische gemeenschappen aantrekkelijk geweest. Vondsten van lokale 
archeologen, opgravingen en een regionale inventarisatie van een deel 
van het Maasland laten zien dat het gebied rijk is aan archeologische 
vindplaatsen.
Grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd gedurende de laatste drie 
decennia op het maaslandse dekzandplateau, heeft een intensieve bewoning 
uit de late prehistorie en Romeinse tijd aangetoond.13 De opgravingen 
rondom Berghem hebben daarnaast een heel nieuw inzicht geboden in wat 
er allemaal rond een middeleeuwse dorpskern gebeurde. De vindplaatsen 
uit het ten noorden hiervan gelegen kleigebied zijn voornamelijk bekend 
van oppervlaktekarteringen uitgevoerd door lokale archeologen. Daaruit 
blijkt dat zowel de prehistorische als de historische bewoning zich langs nog 
bestaande of fossiele Maaslopen bevindt, veelal op de hogere locaties.14

12 Van Hoof 2006.Van Hoof 2006.
13 Zie o.a.: Fokkens 1993; Schinkel 1998; Jansen en Fokkens 1999.
14 Ball en Schiltmans 1998. Hierin is voor het gebied ‘de Lage Maaskant’ een overzicht gemaakt

6,98m+NAP

Figuur 2.3 
Foto profielkolom. De opbouw (bouwvoor op
gele zand of C-horizont) wijst op verstoring



12 BERGHEM 'T REUT

3.1.2 Prehistorische bewoning

De oudste bewoningssporen in het Maasland dateren van circa 3000 
vóór Chr (figuur 3.2). Deze bewoning uit het Neolithicum (late steentijd) 
concentreert zich op de hogere zandkoppen in het oosten en op de 
oeverwallen op de rand van de hoge zandgronden. Eén van de meest 
aansprekende vondsten uit deze periode is een complete Vlaardingen-pot, 
aangetroffen ten noorden van Herpen.15 In de komkleigebieden zijn geen 
vindplaatsen bekend maar deze kunnen onzichtbaar zijn geworden door 
bedekking met pakketten klei. De grootschalige opgravingen op de hogere 
zandgronden hebben alleen ‘losse’ vondsten uit deze periode opgeleverd. 
Van de bronstijd (2000 - 800 vóór Chr.) kan in het algemeen worden 
gesteld dat men een voorkeur had voor dezelfde locaties als in voorgaande 
perioden. Uit de vroege bronstijd kennen we in ieder geval een vindplaats 
direct ten noorden van Oss, in de overgangszone tussen het dekzandplateau 
en het rivierengebied. De vondst van wikkeldraad-aardewerk aan het 
oppervlak en een booronderzoek tonen aan dat kleine zandkoppen langs 
een krekensysteem bewoond waren.16 In de midden-bronstijd lijkt er sprake 
van een toename van het aantal vindplaatsen. Uit deze periode dateren de 
eerste boerderijplattegronden, op de noordelijke rand van de zandgronden. 
De overige vindplaatsen bevinden zich voornamelijk in de overgangszone 
van deze gronden naar het oeverwallengebied, langs oude Maaslopen en 
-kreken. De schijnbare toename van vindplaatsen uit de midden-bronstijd 
kan echter verklaard worden door vertekenende processen. Onder andere 
de betere herkenbaarheid van het midden-bronstijdaardewerk speelt daarbij 
een rol, maar vermoedelijk ook het karakter van de nederzettingen in die 
periode: deze lieten waarschijnlijk meer sporen na dan nederzettingen uit 
het laat-neolithicum en de vroege bronstijd. Ook uit de late bronstijd zijn 

van alle bekende archeologische vindplaatsen.
15 Verwers en Beex 1978, 5-7 + Verwers 1981, errata.
16 Jansen, Van der Linde en Fokkens 1999.
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relatief weinig vindplaatsen bekend. Hier is echter sprake van een onder-
zoekslacune. Aardewerk uit de late bronstijd is nog slecht bekend, maar ook 
huisplattegronden zijn nog vrijwel onbekend.17

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

3.1.3. De (vroeg)historische tijd
Uit de Merovingische en Karolingische perioden zijn in het gebied slechts 
enkele vindplaatsen bekend, waarbij het uitsluitend gaat om oppervlakte-
vondsten. De vondst van een Merovingisch, vermoedelijk krijgergraf uit 
Macharen, gemeente Oss springt daarbij in het oog. Uit het opgeploegde 
graf werden een ijzeren zwaard met gedamasceerde knop, een Breitsax,
een ijzeren gordelgarnituur, twee bronzen gespjes, een bronzen riemtong, 
een ijzeren mesje en een ijzeren lanspunt opgeploegd. Recentelijk kon hier 
nog een ijzeren paardenbit aan toegevoegd worden.18 Ook de vondst van 
een bronzen vogelfibula lijkt te duiden op bewoning van het rivierengebied 
in de Merovingische periode.19 Wel is een duidelijke afname in bewo-
ningsintensiteit waarneembaar, een proces dat al vanaf de 3e eeuw na Chr. 
inzet, zowel op de zandgronden als in het rivierengebied. Vanaf de (vroege) 
middeleeuwen zijn bewoningssporen bekend uit de huidige woonkernen 
Oijen, Macharen, Teeffelen, Megen, Haren en Oss.20 In Oss-Arendsvlucht 
zijn enkele waterputten uit de 9e en 10e eeuw opgegraven.21 De dichtst-
bijzijnde Merovingische en Karolingische nederzettingsterreinen liggen in 
Herpen en Escharen.22

De grote opgravingscampagnes ten noorden van Oss, nu in totaal ruim 70 
ha vlakdekkend, hebben vrijwel geen vroegmiddeleeuwse sporen opgeleverd. 
Uit deze gegevens ontstaat het beeld dat het gebrek aan gegevens uit de 
Merovingische en Karolingische perioden in het Maasland niet alleen 
te verklaren is door de relatieve schaarste van nederzettingen. Zij zijn 
wel aanwezig, maar liggen waarschijnlijk vooral onder nu – nog steeds 
- bebouwde gebieden. Ook voor het eerste deel van de late middeleeuwen 
zijn we slecht geïnformeerd. Nederzettingsterreinen uit de 11e tot 13e eeuw, 
zoals we ze uit de Brabantse Kempen goed kennen, zijn in het Maasland pas 

17 Zie Van den Broeke 1991, Ball en Eimermann 2002, Van den Broeke 2002.
18 Gevonden door G. Smits.
19 Merovingisch graf: Verwers 1991, 147; fibula: Verwers en Kleij 1998, 47.
20 Ball en Schiltmans 1998, 23.
21 Van Genabeek 2001.
22 Herpen: Ball en Jansen 2002; Escharen: Verwers 1998-9, 284.
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recentelijk opgegraven.23 Voor deze periode geldt waarschijnlijk hetzelfde 
als voor de vroege middeleeuwen. Uit het centrum van Oss, namelijk de 
Eikenboomgaard, de Lievekamp en de Arendsvlucht en uit de Horzak, 
ten noorden daarvan, kennen we wel bewoningsporen uit de volle en late 
middeleeuwen. Het betreffen hier echter voornamelijk losse vondsten en 
sporen in bouwputten. Grote delen van nederzettingen uit deze periode 
zullen onder de huidige bewoningskernen liggen. Rondom Berghem kon 
de laatste jaren echter wel veel informatie verkregen worden over hoe het 
buitengebied van een grensplaats er in die tijd uitzag.

3.2 Archeologie in Berghem en omgeving

3.2.1 Vindplaatsen in Berghem en omgeving

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

Het best bekend is de al genoemde vindplaats Zevenbergen. Hier zijn 
in 1964 en 1965 en in 2004 grote delen van een grafveld opgegraven. 
Daarbij werden graven aangetroffen die dateren uit de vroege of het begin 
van de midden-bronstijd en de vroege ijzertijd.24 De heuvels behoren 
waarschijnlijk tot een uitgestrekt sacraal landschap waartoe ook het grafveld 
rond het vorstengraf van Oss behoort.25 In dit grafveld worden heuvels uit 
het laat-neolithicum en de bronstijd omgeven door kleine urnenveldjes 
uit de vroege ijzertijd. Aanwijzingen voor een urnenveld worden gevormd 
door de resultaten van de recente opgravingen rond het Vorstengraf en 
de Zevenbergen en door de vondsten van ‘voorhistorische lijkbussen’ in 
1837 en 1933 in het gebied.26 Tenslotte zijn in het gebied zowel tijdens 
de opgravingen op Zevenbergen als elders op twee locaties mesolithische 
artefacten aangetroffen.27

Een tweede strook van vindplaatsen loopt oost-west ter hoogte van 
de dorpskern van Berghem en is gerelateerd aan bouwactiviteiten en 
zandwinning. In het westen zijn voorafgaand aan de uitbreiding van het 
industrieterrein De Geer een tweetal Romeinse nederzettingen, een erf, 
een graf en enkele waterputten uit de midden-bronstijd en een tweetal 
ijzertijdgraven onderzocht.28 Rond de kerk en de sporthal zijn een urn en 

23 Herpen: Ball en Jansen 2002; Uden: Van Hoof en Jansen 2002; Nistelrode: Jansen in voorb.;
Escharen: Verwers 1998-9.

24 Verwers 1966; Fokkens, Jansen en Van Wijk 2005.
25 Fokkens en Jansen 2004.
26 Hermans 1841, II 272; correspondentiearchief ROB map Berghem.
27 Vondsten gedaan door L.A. Ceelen en J.Vos uit Heesch. Jaarverslag ROB 1971, 106; Archeolo-

gisch nieuws 1971, 98; Archis-waarnemingnummers 14305 + 36034.
28 Jansen en Van Hoof 2003.
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een Romeins kruikje aangetroffen.29 Deze zouden wellicht kunnen wijzen 
op de aanwezigheid van één of meerdere grafvelden. In het oosten is 
behalve een melding van aardewerk uit de volle middeleeuwen, gerelateerd 
aan één van de oude kernen van Berghem,30 met name de zandwinning 
van de Waatselaar interessant. Bij de ontgronding van het terrein is door 
verschillende lokale archeologen uit Oss een grote hoeveelheid materiaal 
gevonden dat in ieder geval de periode midden-neolithicum (Vlaardingen-
cultuur) tot de Romeinse tijd omvat. Daarnaast is ook een enkele scherf uit 
de volle middeleeuwen aangetroffen.31 Verder wordt er uit Berghem een 6e-
eeuwse gouden solidus vermeld.32

In het noorden bevindt zich tenslotte een lint van vindplaatsen langs de 
Hertogswetering. De hier gelegen oeverwallen van de oude Maas, die in de 
Romeinse tijd nog actief was, blijken vanaf het neolithicum aantrekkelijk 
geweest te zijn voor bewoning, getuige onder andere de aangetroffen 

29 Correspondentiearchief ROB map Berghem; Verwers 1994, 33; Archis-waarnemingnummer
38241.

30 Van Nistelrooij 1999.
31 Verwers en Beex 1978, 5-7; Verwers 1981, errata; 1988, 24-25.Vondsten o.a. gedaan door G.

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

(meldingnr. 39246) worden coördinaten in de dorpskern gegeven die echter precies over-
eenkomen met een urn (meldingnr. 35984) die blijkens het correspondentie-archief van de
ROB van de Zevenbergen afkomstig is en derhalve zeker foutieve coördinaten heeft.
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vuurstenen bijlen. Verder dateren de oppervlaktevondsten met name 
uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.33 Dit ver-
spreidingsbeeld sluit naadloos aan op het patroon dat bekend is voor het 
noordelijke deel van de Maaskant ter hoogte van Oss (vergelijk paragraaf 
3.1). In de gehele Maaskant hebben echter nog maar weinig opgravingen 
plaatsgevonden. Daardoor is er helaas weinig bekend over de relaties 
tussen de relatief ‘rijke’ oppervlaktevindplaatsen tegen de Maas en de 
Hertogswetering en de goed onderzochte, ‘armere’ vindplaatsen op de 
zandplateaus. Locaties waar wel opgravingen hebben plaatsgevonden, 
zijn de Oijensche Hut tussen Oss en Lith, de Spaanse steeg bij Haren, 
het Avonduur tussen Herpen en Haren en de Lallenberg bij Berghem.34

Hoewel deze opgravingen meestal kleinschalig waren en onder tijdsdruk 
zijn uitgevoerd, hebben zij opvallende resultaten opgeleverd. Zo lijken de 
Oijensche hut en de Spaanse Steeg als lokale cultusplaatsen, waarschijnlijk 
behorend bij vlakbij gelegen nederzettingen, gezien te kunnen worden en 
leverde het Avonduur al in 1937 sporen van inheems-Romeinse bewoning 
op.

3.2.2 Vindplaatsen binnen plangebied ’t Reut ( IVO-fase 1)

Tijdens de eerste fase van het IVO zijn twee vindplaatsen aangetroffen: een 
14e-eeuws erf met huisplattegrond (vindplaats 1) in het noordwesten van 
het plangebied en sporen van een vermoedelijk gelijktijdig greppelsysteem 
(vindplaats 2) in het oosten. Verder is een groot aantal sporen aangetroffen, 
dat aan de 20e-eeuwse afgraving van delen van het onderzoeksgebied kan 
worden gerelateerd.

Vindplaats 1

Het erf bestaat uit een huisplaats en een aantal greppels met een palissade. 
De huisplattegrond is rechthoekig en vertoont in de opbouw duidelijk 
elementen van de voorafgaande bouwwijze van bootvormige huisplatte-
gronden. Het huis is door middel van een greppel en palissade verbonden 
met de Reutstraat. Aan de oostzijde vormt een met plaggen gevulde greppel 
mogelijk de grens van het erf. Aardewerkvondsten dateren het complex in 
de eerste helft van de 14e eeuw.

Vindplaats 2

Het greppelsysteem bestaat uit haaks op elkaar staande elementen, waarbij 
de oost-west lopende greppels de noord-zuid lopende doorbreken. Het 
geheel loopt tot zo’n 150 m ten oosten van de Julianastraat waar een bredere 
sloot het complex begrensd. Deze vindplaats kan als perceleringssysteem 
geïnterpreteerd worden dat in de 14e eeuw werd aangelegd. Waarschijnlijk 
werd het gebied toen als akkerland in gebruik genomen.

De conservering van de grondsporen is op beide vindplaatsen relatief goed. 
De ontgraving van het zuidelijk deel van het plangebied heeft mogelijk de 
zuidrand van het 14e-eeuwse erf aangetast en heeft zeker delen van het 

33 Archis-waarnemingnrs. 14240, 14241, 14405, 14444, 14447, 17847, 36999, 37176, 37868,
38004, 38005, 38018, 38055, 38072, 38109, 39232, 39865, 42277 en informatie G. Smits (Oss).

34 Oijensche Hut en Spaanse Steeg: Jansen, Fokkens en Van der Linde 2002; Avonduur:Tijd-
schrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 56 (1939), 721. In het
archief van het RMO worden publicatieklare tekeningen bewaard, de opgraving lijkt echter
niet gepubliceerd te zijn; Lallenberg: Beex 1955; Bogaers 1970.
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greppelsysteem vernietigd. Aardewerk en steenmateriaal zijn goed bewaard. 
Macromonsters uit de huisplattegrond en het perceleringssysteem hebben 
bij de waardering geen resten van zaden of vruchten opgeleverd. 

3.3 Geschiedenis van Berghem en omgeving

Het dorp Berghem, dat vroeger uit een Bergeind en een Duureind bestond, 
is gedurende haar hele geschiedenis sterk verbonden geweest met Oss. In 
1286 kregen de bewoners van Oss, Bergeind en Duureind van de hertog 
van Brabant rechten op de gemene gronden rond die plaatsen, die vanaf dat 
moment gezamenlijk bezit waren.35 Nog in 1773 moesten de schepenen van 
Berghem (dat wel al vanaf de 14e eeuw een eigen schepenbank had) een 
deel van de inkomsten afdragen aan Oss omdat het om gezamenlijk bezit 
ging.36 Het betrof inkomsten die verbonden waren aan het uitgeven van 
delen van de Gement als privé-grond (min of meer waar nu het industrieter-
rein De Geer ligt). De uitgifte door de hertog van Brabant van de gemene 
gronden bij Berghem en Oss was de eerste in een hele reeks uitgiftes tussen 
1286 en 1350. Deze waren ingegeven door de geldnood van de hertog, 
deels voortkomend uit de kosten van de verschillende gevoerde oorlogen, 
waarvan de Limburgse Successieoorlog op dat moment de belangrijkste 
was.37 Ook kerkelijk vormden Berghem en Oss lange tijd één parochie. De 
wortels van deze parochie moeten zeer oud zijn, en zij viel onder het beheer 
van het klooster Echternach, waar ook Willibrord zijn thuisbasis had. Het 
duurde tot 1677 voordat Berghem een eigen pastoor kreeg en daarmee een 
onafhankelijke parochie werd. Ondertussen waren Oss en Berghem echter 
deel uit gaan maken van Staats-Brabant, waar door de Staten-Generaal in 
Den Haag het katholicisme verboden was. Daarom moest de eerste pastoor 
van Berghem zijn missen opdragen in een schuilkerk in het Land van 
Ravenstein, dat geen onderdeel uitmaakte van de Republiek en waar het 
katholieke geloof daardoor wel openlijk beleden kon worden.38

Berghem hoorde administratief onder het Kwartier van het Maasland 
waarvan Oss de hoofdplaats was. Dat maakte weer deel uit van de Meierij 
van Den Bosch dat een onderdeel was van het hertogdom Brabant. Berghem 
lag in de noordoosthoek van Brabant, omgeven door kleinere, min of meer 
onafhankelijke staatjes als het Land van Ravenstein (bestaande uit Herpen, 
Ravenstein en Uden met de omliggende kleinere dorpen en gehuchten), de 
vestingstad Grave en de kleine heerlijkheden langs de Maas zoals Megen en 
Oijen. Een groot deel van deze mini-staatjes kwam vanaf 1400 onder steeds 
sterkere Gelderse of Kleefse invloed, wat een steeds grotere dreiging voor de 
regio Oss-Berghem inhield. Die dreiging kwam zowel over de Maas als over 
de Peel aangezien het hertogdom Gelre niet alleen bestond uit het huidige 
Gelderland, maar ook uit grote delen van Noord- en Midden-Limburg en 
aangrenzend Duitsland (waar ook de naamgevende stad Geldern ligt). Bij de 
vele oorlogen tussen Brabant en Gelre werden Berghem en omgeving dan 
ook regelmatig geplunderd en platgebrand. Daarbij speelde de versterkte 
kerktoren een belangrijke rol als vluchtplaats, maar ook in de verdediging 
van het dorp.39 In die verdediging van het dorp en van de landsgrens met 
Ravenstein is de laatste jaren veel inzicht verkregen door onderzoek rond 

35 Van Asseldonk 2002, 173 + 201.
36 Buijks en Van den Heuvel 1987, 31 + 37.
37 Van Asseldonk 2002, 163-164.
38 Cunen 1932, 187; Van den Heuvel et al. 2001.
39 Van den Heuvel et al. 2001.
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Berghem. Hier is een landweer ten zuiden van het dorp (op de locatie 
Piekenhoef), op de grens tussen Berghem en Oss (Hoogen Heuvel) en 
tussen Berghem en Nistelrode op de landsgrens (op de locatie Zevenbergen) 
aangetroffen (figuur 3.4). Dergelijke dorpsverdedigingssystemen zijn 
nauwelijks onderzocht in Nederland. Zeer recent zijn echter ook rond 
Heesch resten van een dergelijke dorpsverdediging aangetoond.40

3.4 Archeologische verwachting binnen de noordoosthoek van ’t Reut

De locatie ’t Reut vormt een verbindingszone tussen de onderzoekslo-
caties De Geer en Piekenhoef (figuur 3.3). Wanneer de rijkdom van de 
vondstlocaties langs de noordrand van Oss (van Ussen over Horzak tot De 
Geer) in acht wordt genomen, is opvallend hoe leeg de locatie Piekenhoef is. 
’t Reut ligt – net als Piekenhoef - in een archeologisch ‘leeg gebied’, tussen 
de drie hierboven behandelde zones met vindplaatsen. Door de vondst 
van een Romeins kruikje ten westen van de Reutstraat werd echter wel 
een Romeins gebruik van deze locatie verwacht. Verder werd vanwege de 
nabijheid van de middeleeuwse kern van Berghem een hoge verwachting op 
middeleeuwse sporen uitgesproken. Ook het toponiem ’t Reut wijst op een 
laat-middeleeuwse ontginning met mogelijke ontginningshoeve ter plekke. 
Gehoopt werd op deze locatie meer inzicht te kunnen krijgen in de rand 
van het middeleeuwse dorp en mogelijk zelfs de landweer ten westen van 
Berghem te pakken.

4 Methodiek van het onderzoek

4.1 Inleiding

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

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

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk.

In het te ontwikkelen gebied Berghem-‘t Reut (totaal circa 11 ha groot) 
is door Archol bv een tweede fase van een verkennend en waarderend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden door middel 
van een proefsleuvenonderzoek. Het alternatief - een booronderzoek - geeft 
op enkeerdgronden, zoals recentelijk in verschillende onderzoeken is 
aangetoond,41 niet het gewenste resultaat.

40 Piekenhoef: Van Hoof en Jansen 2005; Hoogen Heuvel: De Leeuwe & Goossens 2006; Zeven-
bergen: Fokkens, Jansen en Van Wijk 2006; Heesch plangebied De Hoef: recent door Archol bv
uitgevoerd onderzoek.

41 O.a. Nistelrode – Zwarte Molen (Jansen in voorbereiding).
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Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek in het plangebied 
Berghem-‘t Reut is de aanleg van een nieuwe woonwijk met bijbehorende 
infrastructuur. Vanwege de archeologische verwachting van het gebied is een 
vlakdekkend inventariserend proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Ten tijde 
van de eerste fase van het IVO was niet het hele plangebied beschikbaar voor 
archeologisch onderzoek. Dit geldt voor drie zones: de meest noordoostelijke 
akker van het plangebied, een smalle zone in het zuiden en tenslotte de 
noordwesthoek waar nog twee hoveniersbedrijven zijn gevestigd (figuur 
4.1). Voor de uitvoering van het bestemmingsplan moeten beide hoveniers-
bedrijven nog worden verplaatst. Na verplaatsing is de vrijkomende grond 
beschikbaar voor verder archeologisch onderzoek. 
In overleg met de gemeente is inmiddels besloten om proefsleuvenonder-
zoek in het noordwesten te combineren met de uitvoering van de opgraving 
van vindplaats 1. Verder is uit de bevindingen van de eerste fase van het 
IVO gebleken dat de archeologische verwachting voor de zuidelijke, smalle 
zone laag is. Hier is dan ook geen vervolgonderzoek nodig geacht. De 
noordoostelijke zone kwam wel nog in aanmerking voor een proefsleuvenon-
derzoek. Hier kunnen sporen uit de pre-, protohistorie en de middeleeuwen 
aanwezig zijn. Uit de bestudering van historische kaarten blijkt bijvoorbeeld 
dat er langs de Julianastraat mogelijk sporen van een landweer aanwezig 
zijn. Verder kan hier ook de aansluiting op de sporen van vindplaats 
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Figuur 4.1 
Overzicht plangebied met proefsleuven
inclusief IVO-fase 2 (sleuven 30-31),
onbeschikbare percelen en verstoorde
zones
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2 onderzocht worden. Tenslotte kunnen hier archeologische waarden 
schuilgaan die niet onder de twee aangetroffen vindplaatsen van IVO-fase 1 
vallen. De gemeente heeft uiteindelijk besloten om hier nog een proefsleu-
venonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek van de noordoostelijke zone 
staat centraal in de onderhavige rapportage. Er blijkt sprake van grootschalige 
verstoring (figuur 4.1)

4.2 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het onderzoek van IVO-fase 1 waren de volgende doel- en 
vraagstellingen geformuleerd:

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

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

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

4. Hoe is de archeologisch relevante geomorfologische, geologische en 
bodemkundige opbouw van het gebied?

5. Het komen tot een advies op basis van een aantal parameters: is er 
voorafgaand aan de bebouwing van het plangebied verder archeologisch 
onderzoek noodzakelijk?

6. Wat kunnen de eventuele vindplaatsen bijdragen aan de beeldvorming 
van het verleden in de grotere regio Maasland. Hierbij moet aansluiting 
worden gezocht bij het huidige Maasland-project van de Faculteit 
Archeologie van de Universiteit Leiden.

Na afronding van de eerste fase van het IVO konden hier de volgende 
specifieke vragen aan toe worden gevoegd voor IVO-fase 2 in de 
noordoostelijke zone van het plangebied:

7. Bevat dit terrein sporen die aansluiten op de laatmiddeleeuwse 
percelering van vindplaats 2 uit IVO-fase 1?

8. Bevat dit terrein andere sporen uit de late middeleeuwen of uit 
voorgaande perioden van de pre- en protohistorie? 

4.3 Methodiek

Bij de aanleg van de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd. 
Eventuele lagen esdek en/of podzolbodem daaronder worden ook machinaal, 
maar wel schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept. In de praktijk 
bleken deze lagen echter te ontbreken als gevolg van afgravingen uit een 
recent verleden. Na het handmatig bijschaven van het vlak worden de 
sporen op een vlaktekening opgetekend. Sporen laten zich in het algemeen 
herkennen als verkleuringen in de natuurlijke ondergrond. Het kunnen de 
restanten van ingegraven palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen, 
etc. In de sleuven worden naast de sporen het vondstmateriaal en het 
bodemprofiel gedocumenteerd. Vondsten worden, indien mogelijk, per spoor 
verzameld (bijlage 1). Vondstmateriaal zonder sporencontext wordt in vakken 
van 5 m lengte over de breedte van de sleuf verzameld. Bij de aanleg wordt 
het vlak onderzocht met een metaaldetector. 
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Het is de bedoeling om met een proefsleuvenonderzoek inzicht te krijgen 
in de verspreiding van de archeologische waarden in een gebied zonder dat 
daarbij direct grote vlakken worden uitgegraven. Een belangrijk kenmerk 
is dat bij deze vorm van onderzoek het bodemarchief wel wordt beroerd, 
maar niet opgegraven. Slechts een selectie van de sporen wordt via couperen 
nader onderzocht om uitspraken te kunnen doen over conservering, aard 
en datering van de vindplaats. Wanneer in overleg met opdrachtgever en 
bevoegd gezag blijkt dat de aangetroffen archeologica geen aanleiding geven 
tot verder onderzoek kan besloten worden alle sporen, of de sporen die bij 
structuren horen, wel compleet te onderzoeken. 
Om de verspreiding specifieker te karteren en te waarderen kunnen extra 
sleuven worden aangelegd of op strategische plaatsen sleuven worden 
verbreed om de aard en begrenzing van sporen(clusters) en eventueel 
aanwezige structuren te bepalen. De coupes van de sporen worden 
vervolgens getekend op een schaal van 1:10, of wanneer het grote sporen 
betreft, schaal 1:20. Ook worden de sporen en structuren gefotografeerd met 
een digitale camera. Met een Infrarood Theodoliet (IRT) worden alle sporen, 
putwanden, meetbuizen, vlakhoogtes en profielen ingemeten in het landelijk 
coördinatenstelsel.42

Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te kunnen 
leggen, worden er in principe om de twintig meter afstand profieltekeningen 
gemaakt. Deze zijn doorgaans één meter breed en worden getekend op een 
schaal van 1:20. Verder worden ze gefotografeerd. Aangezien grote delen van 
het onderzoeksgebied verstoord waren door ontgraving van het terrein, en 
er op die locaties dus feitelijk geen sprake meer was van een voor de land-
schapsreconstructie relevant bodemprofiel, zijn in de verstoorde delen slechts 
enkele representatieve doorlopende bodemprofielen gedocumenteerd. 

4.4 Onderzoeksstrategie

Het totale oppervlak van het terrein van deze tweede fase van het IVO 
bedraagt 9.500 m2. Voorafgaand aan het veldwerk waren vier parallelle, 
west-oost sleuven gepland, verdeeld over het gehele terrein. Deze oriëntatie 
levert namelijk de grootste kans op om eventuele sporen van de verwachte 
noord-zuid georiënteerde landweer aan te snijden. Uitgaande van dit plan 
van aanpak zou 750 m2, bijna 8% van het terrein, onderzocht worden.
Voorafgaand aan de start van het veldwerk gaf de gemeente echter te 
kennen dat de noordwesthoek van dit terrein aan de Julianastraat weliswaar 
binnen het plangebied ’t Reut valt, maar toch niet in aanmerking komt 
voor onderzoek (zie figuur 5.2 verderop). Dit perceel van ca. 1.500 m2 is 
momenteel namelijk in particulier bezit en zal dit ook blijven in de toekomst. 
Uitgaande van deze reductie van het totale terrein tot 8.000 m2 is het 
oppervlak te onderzoek vierkante meters (8%) beperkt tot 640 m2.
Gezien de beperkingen in het noorden, is besloten de aandacht eerst te 
richten op het zuidelijke terrein. In totaal zijn daar twee sleuven van 135,5 x 
3 m en 75,5 x 3 m aangelegd die samen (604 m2) al grotendeels het totaal te 
onderzoeken aantal vierkante meters bestrijken. 
De sleuven zijn west-oost en parallel aan elkaar aangelegd, beginnend vanaf 
de Julianastraat. Ter hoogte van de Julianastraat is een zone (ca. 4 m) met 
kabels en leidingen overgeslagen. De twee sleuven bleken sporen te bevatten 

42 Grondslagpunten als basis voor dit meetwerk zijn uitgezet door landmeters van Passe-Par-
tout bv.
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van grootschalige afgravingen. Alleen in het midden van sleuf 31 zijn deze 
individueel opgetekend. De rest van de beide sleuven vertonen echter 
hetzelfde verstoringsbeeld.
Deze verstoring en de relatief lage ligging van de desbetreffende percelen 
wijzen er op dat deze noordoosthoek van het plangebied in een recent 
verleden afgegraven moet zijn voor de zandwinning. Na documentatie van 
de eerste twee sleuven, is afgezien van de aanleg van twee nieuwe sleuven in 
de noordelijke helft. Ook hier moet sprake zijn van verstoring. 

5 Resultaten: sporen en vondsten

5.1 Inleiding

De sporen van de ontginningshoeve en de bijbehorende percelering 
(vindplaats 1 en 2) in de aangrenzende terreinen van het plangebied 
enerzijds en de nabijheid van de middeleeuwse kern van Berghem 
anderzijds gaven het noordoostelijk terrein een hoge verwachting van 
middeleeuwse sporen. Gehoopt werd op deze locatie meer inzicht te kunnen 
krijgen in de rand van het laatmiddeleeuwse dorp en mogelijk zelfs in de 
landweer ten westen van Berghem.
Bij de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek bleek al snel dat de hoge 
verwachtingen bijgesteld moeten worden. De bodemopbouw is namelijk 
verstoord. Onder de bouwvoor bevindt zich direct het gele zand van de 
C-horizont (figuur 2.3). Sporen van een enkeerdlaag (esdek) en A- en B-
horizonten daaronder te ontbreken. In het sporenvlak van de twee sleuven 
is de verklaring van deze verstoring gevonden: lange, smalle en parallelle 
stroken van scherp begrensde donkergrijsbruine sporen wijzen op de 
machinale afgraving van de ondergrond in het kader van zandwinning 
(figuur 5.1). Het vlak in de top van het gele zand schommelt tussen 6,2 en 
6,7 m + NAP. Ook tijdens de eerste fase van het IVO bleken grote delen 
(met name het zuidoosten) van het plangebied en daarbuiten afgegraven te 
zijn.

Figuur 5.1 
Vlak met sporen van recente verstoring
(afgraving)
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5.2 Greppels

Tussen de verstoringen zijn toch nog enkele sporen uit de oudheid ontdekt. 
Halverwege sleuf 30 (135,5 x 3 m) is het uiteinde van een donkergrijsbruine 
greppel aangesneden (bijlage 2). De boogvorm deed eerst vermoeden dat 
de greppel onderdeel uitmaakt van een structuur zoals een grafmonument 
of een hooimijt. Uitbreiding van de sleuf  in zuidelijke richting gaf al snel 
meer inzicht: het bleek niet om een dergelijk structuur te gaan, maar enkel 
om een lange, smalle (maximaal 0,5 m breedte) greppel met een oriëntatie 
noordwest-zuidoost (figuur 5.2). De greppel is over een lengte van ca. 10 m 
blootgelegd. Enkele fragmenten kogelpot-aardewerk uit de greppel en uit de 
omgevende verstoringen wijzen op een laatmiddeleeuwse ouderdom. 

Aan de zuidzijde van het onderzochte terrein zijn ook verstoringen 
aangetroffen in sleuf 31 (75,5 x 3 m). Hier lijken de verstoringen kleiner in 
aantal dan in sleuf 30, al geven de profielen hier hetzelfde beeld van een 
verstoorde bodemopbouw weer. 
Halverwege de sleuf bevonden zich enkele noord-zuid gerichte, donkergrijs-
bruine greppels. De greppels zijn maximaal 0,5 m breed. In sleuf 31 zijn 
geen vondsten gedaan voor datering. De sporen vertonen echter in vulling 
en de oriëntatie sterke overeenkomsten met de perceleringsgreppels uit de 
eerste fase van het IVO. Het ligt dan ook voor de hand dat ze tot hetzelfde 
laatmiddeleeuwse stelsel behoren (figuur 5.3). Dit geldt vermoedelijk ook 
voor de greppel uit sleuf 30, al vertoont deze een enigszins afwijkende 
oriëntatie.

5.3 Overige sporen

Nederzettingssporen uit de pre- en protohistorie ontbreken binnen 
de sleuven. Dit beeld kan uiteraard bepaald zijn door de grootschalige 
verstoring binnen het gebied. Zo kunnen paalkuilsporen van gebouwen, 
zoals boerderijen of spiekers uit de metaaltijden, verdwenen zijn onder 
de sporen van de machines van de zandwinning. Lineaire sporen zoals de 
aangetroffen greppels, maar ook palenrijen en landweren maken onder deze 
omstandigheden een grotere kans om ontdekt te worden. De afwezigheid 
van dergelijke sporen - buiten de voornoemde greppels - wijst er dan ook op 
dat de vooraf verwachte landweer niet direct ten westen van de Julianastraat 
heeft gelegen. De landweer die op de historische kaarten is weergegeven 
moet wellicht verder oostelijk gezocht worden; mogelijk zijn sporen hiervan 
verdwenen bij de aanleg van de (huidige) Julianastraat. 

5.4 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek heeft alleen enkele sporen van laatmiddel-
eeuwse verkavelingsgreppels opgeleverd. Ze vormen een vervolg op de 
percelering die tijdens de eerste fase van het IVO al grotendeels in kaart was 
gebracht. De rest van de sporen bestaan hoofdzakelijk uit afgravingsstroken 
die wijzen op een grootschalige zandwinning.
Sporen van grootschalige verstoring in combinatie met de relatief lage 
ligging wijzen er op dat het gehele noordoostelijke terrein in een recent 
verleden afgegraven moet zijn voor de zandwinning (figuur 2.2, 4.1 en 
5.3). Na aanleg van de eerste twee sleuven is dan ook besloten dat verdere 
uitbreiding van de proefsleuven overbodig is.
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Figuur 5.2 
Proefsleuven met sporenoverzicht (IVO-fase
2) en ontoegankelijke zone (particulier bezit)
binnen noordoosthoek van het plangebied
(blauwe kader). Voor legenda zie ook figuur
5.3
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6 Conclusies, waardering en aanbevelingen

6.1 Conclusies 

Voorafgaand aan de tweede fase van het IVO waren de verwachtingen 
hoog: naast een vervolg van de sporen van de laatmiddeleeuwse percelering  
(vindplaats 2 uit IVO-fase 1) werd rekening gehouden met sporen van een 
landweer en eventuele bewoningssporen uit de pre- en protohistorie en de 
middeleeuwen.
Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat deze verwachtingen 
deels bijgesteld dienen te worden. Sporen van afgravingen en de algehele 
lage ligging van het terrein wijzen er op dat de noordoosthoek van het 
plangebied in een recent verleden (vorige eeuw) op grote schaal is verstoord. 
Mogelijk verklaart dit de afwezigheid van nederzettingssporen, zoals 
paalkuilen, uit de pre-, protohistorie en middeleeuwen. 
Tussen de verstoringen zijn uiteindelijk toch enkele archeologische waarden 
aangetroffen: het blijkt te gaan om het verwachte vervolg van de laatmid-
deleeuwse vindplaats 2: smalle greppels die noord-zuid zijn georiënteerd. 
Dergelijke lineaire sporen hebben nu eenmaal een grotere trefkans 
tussen de grote verstoringen. De afwezigheid van de verwachte landweer, 
doorgaans een verzameling sporen van parallelle greppels en banen met 
paalkuilen, is daarom toch significant. Mogelijk moeten we de historische 
landweer onder de huidige Julianastraat of verder oostelijk situeren. 

Figuur 5.3 
Overzicht ontginningshoeve en verkaveling uit
de 14e eeuw met integratie van alle sporen en
structuren uit IVO-fase 1 en 2 (blauw kader)



BERGHEM 'T REUT    27

6.2 Waardering en aanbevelingen

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

Binnen het onderzochte terrein is het vervolg van vindplaats 2 ontdekt in de 
vorm van smalle noord-zuid gerichte verkavelingsgreppels. 

Beleving

De vindplaats scoort laag op het terrein van beleving vanwege het ontbreken 
van bovengrondse of visueel grijpende relicten. De oude percelering is niet 
meer te herkennen in het stelsel van kavelsloten en –greppels binnen het 
huidige landschap.

Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit van de vindplaats scoort laag op gaafheid en 
conservering: door afgraving en zandwinning heeft aantasting van de 
grondsporen plaatsgevonden. De beschermende lagen die doorgaans 
aanwezig zijn op de zandgronden, zoals een enkeerdlaag (esdek), zijn 
ook al verdwenen. De relatief lage ligging van de noordoosthoek van het 
plangebied wijst bovendien uit dat niet alleen de onderzochte sleuven, maar 
ook het omringende terrein verstoord is. 
Zoals gebruikelijk op de zandgronden zijn organische materiaalcategorieën, 
zoals dierlijk bot, niet (goed) geconserveerd; anorganische vondsten zoals 
aardewerk en steen zijn dat wel. De verwachting van de vindplaats voor deze 
laatste materiaalcategorieën is echter toch ook laag: buitengebieden met 
percelering bevatten doorgaans nauwelijks vondstmateriaal om een goed 
beeld te vormen van haar gebruikers, de bewoners van de aangrenzende 
nederzetting.

Inhoudelijke kwaliteit 

Gezien de lage score op de fysieke kwaliteit, zou de vindplaats alleen 
nog behoudenswaardig aan te merken zijn op inhoudelijke gronden. Dit 
blijkt echter niet het geval. De percelering  van vindplaats 2 is namelijk 
al uitgebreid in kaart gebracht tijdens de eerste fase van het IVO. Toen 
is al inzicht gekregen in het patroon van de percelering en in de relatie 
met de ontginningshoeve (vindplaats 1 uit IVO-fase 1) in het westen van 
het plangebied. De aanwezige ensemblewaarde van deze relatie en van de 
relatie tussen de ontginningshoeve en de nabije dorpskern van Berghem 
wordt bovendien binnenkort al onderwerpen aan een studie bij de geplande 
opgraving van de ontginningshoeve. We kunnen dan ook concluderen 
dat de ensemblewaarde en vooral de zeldzaamheid- en informatiewaarde 
van de perceleringsgreppels binnen het onderzochte terrein van IVO-fase 
2 laag zijn. Een aanvullende opgraving zou geen meerwaarde bieden, te 
meer daar het patroon van de percelering hier sterk is verstoord. Aangezien 
behoud geen optie is, is bepaling van de representativiteit dan ook niet van 
toepassing.
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid 0

0
Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 0

1
Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 0

1Informatiewaarde 0

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Vindplaats 2 wordt op grond van deze waardering niet behoudenswaardig 
geacht. Dit deel van het plangebied is hiermee voldoende onderzocht; op 
archeologisch gebied gelden dan ook geen verdere belemmeringen voor de 
realisering van de bouwplannen.

6.3 Antwoorden op de vraagstellingen uit het Programma van Eisen

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

1 Het vaststellen van de aan- of afwezigheid van vindplaatsen binnen het 
onderzoeksgebied;
Binnen  het onderzochte terrein is een vindplaats aangetroffen. De 
vindplaats bestaat uit een verzameling van greppels. Verder is een groot 
aantal sporen aangetroffen, dat aan de 20e-eeuwse afgraving van delen 
van het onderzoeksgebied kan worden gerelateerd. De afgravingen 
hebben mogelijk andere vindplaatsen met kleinere en minder opvallende 
bewoningssporen vernietigd. 
De afwezigheid van de verwachte historische landweer is wel significant. 
De voornoemde greppels tonen aan dat dergelijke lineaire, opvallende 
sporen toch te herkennen moeten zijn tussen de verstoringen. Wellicht 
impliceert dit dat de landweer elders, mogelijk verder oostelijk is te 
situeren. 

2 Het bepalen van de aard, omvang en datering van de vindplaats(en);
De greppels van de vindplaats bestaan uit smalle (maximaal 0,5 m 
breede), donkerbruine en noord-zuid gerichte greppels. Aardewerk 
uit de vulling plaatst de greppels in de late middeleeuwen. Gezien de 
overeenkomst in de aard, oriëntatie en datering kunnen we ze als een 
vervolg beschouwen van vindplaats 2 uit de eerste fase van het IVO: 
een percelering die de gehele oostelijke helft van het totale plangebied 
bestrijkt en die tot een 14e-eeuws erf in het noordwesten behoort. De 
percelering bestaat uit haaks op elkaar staande elementen, waarbij de 
oost-west lopende greppels de noord-zuid lopende doorsnijden. Het 
geheel loopt tot zo’n 150 m ten westen van de Julianastraat waar een 
bredere sloot het complex begrenst. Deze percelering lijkt terug te gaan 
te gaan tot de 14e eeuw, toen het gebied waarschijnlijk  als akkerland in 
gebruik is genomen.

3  Het bepalen van de conservering en gaafheid van de vindplaatsen 
(grondsporen, de verschillende categorieën vondstmateriaal, botanische 
- en zoölogische resten);
De conservering van de anorganische vondsten zoals aardewerk binnen 
de greppels is goed; het aantal van dergelijke vondsten is echter laag, 

Tabel 6.1
Waardering vindplaats 2 (laatmiddeleeuwse
percelering)
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zoals te verwachten is bij greppels in een buitengebied. Macromonsters 
uit de eerste fase van het IVO hadden al uitgewezen dat de conservering 
van anorganische resten (granen etc.) in de ondiepe greppels, boven de 
grondwaterspiegel en het oxidatie-reductieniveau, laag is.43

De gaafheid van de vindplaats is ook laag. Het patroon van de greppels 
is sterk verstoord door recente afgravingen. Gezien de sterke versto-
ringsgraad is zelfs niet uit te sluiten, dat eventuele andere vindplaatsen 
met kleinere, minder opvallende sporen zoals paalkuilen en andere 
bewoningssporen uit de metaaltijden, zijn verdwenen.

4 Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw 
van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?
De vindplaats ligt op de overgang van de dekzandvlakte naar het Maasdal.
Het microreliëf is door het gebruik van het gebied als akkergrond en 
afgravingen volledig verdwenen. De geologische en bodemkundige 
opbouw van het plangebied is te karakteriseren als een dekzandgebied 
met podzolbodem en een enkeerdlaag. Op het onderzochte terrein 
van fase 2 blijkt de bodemopbouw dermate verstoord dat podzol- en 
enkeerdlagen zijn verdwenen door afgravingen. 

5 Het komen tot een advies: is er voorafgaand aan de bebouwing van het 
plangebied een opgraving van (een deel van) het terrein noodzakelijk? 
Komt (een deel van) het terrein in aanmerking voor bescherming? Kan 
volstaan worden met een adequate archeologische begeleiding van de 
graaf- en bouwwerkzaamheden? Of is verder archeologisch onderzoek 
noodzakelijk?
Vindplaats 2 is al uitgebreid onderzocht tijdens de eerste fase van het 
IVO. Gezien de resterende geringe inhoudelijke waarde en de sterke ver-
storingsgraad binnen de onderzochte noordoosthoek van het plangebied 
is geen aanvullend onderzoek meer nodig. 

 6 Wat kunnen de eventuele vindplaatsen bijdragen aan de beeldvorming 
van het verleden in de grotere regio Maasland? Hierbij moet aansluiting 
worden gezocht bij het huidige Maasland-project van de Faculteit 
Archeologie van de Universiteit Leiden.
Opgraving en nadere studie van de specifieke greppels binnen het 
onderzochte terrein kunnen geen bijdrage leveren aan de beeldvorming 
van het verleden van de omgeving en de regio Maasland. Dit geldt wel 
voor de geplande opgraving van de bijbehorende ontginningshoeve 
(vindplaats 1) in het westen van het plangebied. Deze opgraving kan 
inzicht geven in de relatie tussen hoeve en percelering, maar ook in de 
relatie tussen het platteland en de dorpskern van Berghem. Dit maakt 
vervolgens een vergelijking mogelijk binnen het regionale kader. De 
gegevens van ’t Reut laten zich op deze wijze inpassen in de inzichten die 
de laatste jaren zijn verkregen in de opbouw van het cultuurlandschap 
rond een laatmiddeleeuws / vroeg modern dorp.

7 Bevat dit terrein sporen die aansluiten op de laatmiddeleeuwse percelering 
van vindplaats 2 uit IVO-fase 1?
De greppelsporen op het terrein maken inderdaad onderdeel uit van 
vindplaats 2 (zie antwoord op vraag 2 voor argumentatie)

43 Zie de resultaten van het botanisch onderzoek van prof. dr. C.C. Bakels in Van hoof 2006, 26.
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8 Bevat dit terrein andere sporen uit de late middeleeuwen of uit 
voorgaande perioden van de pre- en protohistorie? 
Andere sporen ontbreken. De afwezigheid van landweersporen, 
doorgaans een brede opvallende strook met rijen van parallelle greppels 
en paalkuilen, is significant. Indien een landweer aanwezig zou zijn, 
zouden dergelijke sporen opgemerkt moeten zijn tussen de verstoringen. 
Deze verstoringen kunnen wel de afwezigheid van kleinere en minder 
opvallende bewoningssporen, zoals paalkuilen van boerderijen en 
spiekers, verklaren (zie ook antwoord vraag 1).

Figurenlijst

Figuur 1.1 Locatie plangebied Berghem-‘t Reut 
Figuur 1.2 Advies vervolgonderzoek op grond van IVO-fase 1 
Figuur 2.1 Bodemkaart van de omgeving van Berghem, met de locatie van 
plangebied ’t Reut 
Figuur 2.2 Hoogtenkaart op basis van het AHN van plangebied en 
omgeving. Duidelijk zijn de ontgronde (lage donkergroene zones) percelen 
zichtbaar. Het terrein met sleuven van IVO-fase 2 is paars omkaderd
  Figuur 2.3 Foto profielkolom. De opbouw (bouwvoor op gele zand of C-
horizont) wijst op verstoring
Figuur 3.1 Onderzoeksgebied Maasland
Figuur 3.2 Overzicht archeologische (links) en geologische (rechts) perioden
Figuur 3.3 Vondstmeldingen en onderzoeksterreinen in omgeving Berghem 
(1 = De Geer, 2 = ‘t Reut, 3 = Piekenhoef).
Figuur 3.4 Loop van landweren in de regio Oss-Berghem-Heesch 
Figuur 4.1 Overzicht plangebied met proefsleuven van IVO-fase 2, 
onbeschikbare percelen en verstoorde zones
Figuur 5.1 Vlak met sporen van recente verstoring (afgraving) 
Figuur 5.2 Proefsleuven met sporenoverzicht (IVO-fase 2) en 
ontoegankelijke zone (particulier bezit) binnen noordoosthoek van het 
plangebied (blauwe kader). Voor legenda zie ook figuur 5.3
Figuur 5.3 Overzicht ontginningshoeve en verkaveling uit de 14e eeuw met 
integratie van alle sporen en structuren uit IVO-fase 1 en 2
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vondst put vlak vak spoor categorie periode aantal gewicht (g) opmerking
1 1 1 11 5020 aardewerk Nieuwe tijd 1 56,9 bodem steengoed kruikje
2 1 1 19 5020 aardewerk Late Middeleeuwen 1 22,8
3 1 1 21 5020 aardewerk Nieuwe tijd 3 40,7
4 2 1 1 aardewerk Nieuwe tijd 1 4,9 roodbakkend geglazuurd
5 2 1 14 aardewerk Late Middeleeuwen 1 72,4
6 2 1 11 15 aardewerk Nieuwe tijd 1 69,8 bodem steengoed kan
7 2 1 13 15 aardewerk Late Middeleeuwen 4 82,8
8 2 1 14 15 aardewerk Nieuwe tijd 1 11,8
9 5 1 8 5010 aardewerk Nieuwe tijd 2 61,4 slibversierd roodbakkend bord

10 5 1 1 5020 aardewerk Nieuwe tijd 1 5,8 rand slibversierd bordje
11 6 1 12 5010 aardewerk Nieuwe tijd 1 17,2
12 7 1 4 5010 aardewerk Nieuwe tijd 1 90,3 oor roodbakkend geglazuurd
13 8 1 4 5020 aardewerk Nieuwe tijd 1 16,4
14 4 1 12 5020 aardewerk Nieuwe tijd 2 76,2 porcelein + vetvanger
15 1 1 9 aardewerk Late Middeleeuwen 1 35,9
16 1 1 28 25 aardewerk Late Middeleeuwen 5 287,7 Elmpter dolium
17 12 1 1 2 aardewerk Nieuwe tijd 2 13,4
18 1 1 24 5020 aardewerk Late Middeleeuwen 2 39
19 14 1 28 5010 aardewerk Nieuwe tijd 1 2,3

totaal 32 1007,7

Bijlage 1 Vondstenlijst

put vla k spoor type vorm contour datering structuur
30 1 1 sloot lineair scherp Nieuwe tijd
30 1 2 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering?
30 1 999 verstoring lineair scherp recent
31 1 1 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 2 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 3 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 4 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 5 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 6 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 7 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 8 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 9 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering
31 1 10 greppel lineair scherp Late Middeleeuwen percelering

Bijlage 2 Sporenlijst
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