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1  Inleiding

1.1 Aanleiding 

Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de toekomstige 

bodemingrepen in Oss-Horzak West. In het gebied zal op termijn, in navolging van 

het reeds ontwikkelde Oss-Horzak Oost, nieuwbouw worden gerealiseerd. Een eerste 

fase van de nieuwbouw betreft het uitgraven van wegcunetten. De cunetten, de 

toekomstige straten van de wijk, zullen worden aangewend als werkwegen tijdens de 

nieuwbouw. De daarvoor benodigde werkzaamheden vormen een bedreiging voor het 

bodemarchief. 

De afgelopen jaren (periode 1997 tot 2008) is omvangrijk archeologisch onderzoek 

uitgevoerd in het aangrenzende gebied, Oss-Horzak Oost (zie ook figuur 1.2). Deze 

onderzoeken hebben aangetoond dat het onderzoeksgebied Horzak in vroeger tijden 

intensief bewoond is geweest. Naast bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en de late middeleeuwen, is een Romeins grafveld aangetroffen. 

Als onderdeel van dit cultuurlandschap heeft het gebied Horzak West een zeer hoge 

archeologische waarde. Directe doel van het archeologisch onderzoek is het verkrijgen 

van (aanvullende) inzicht(en) in de prehistorische, Romeinse en laatmiddeleeuwse 

bewoning van het plangebied. De resultaten dienen te worden ingepast in een (micro-)

regionale en landschappelijke context.
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Figuur 1.1 
Locatie Horzak West.
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Het veldonderzoek bestond uit een combinatie van een inventariserend, verkennend 

en waarderend onderzoek middels proefsleuven (IVO-p), en een definitieve opgraving 

(DO). De definitieve opgraving richtte zich op de tracés van de aan te leggen 

wegcunetten. Het veldonderzoek is uitgevoerd en afgerond in september 2011.

1.2 Onderzoeksgebied

De wijk Horzak is gelegen in het noorden van Oss (zie figuur 1.1). Horzak West 

wordt begrensd door de Macharenseweg, de Horzakstraat en de nieuwbouwwijk 

die recentelijk in 2009 en 2010 is aangelegd. In het midden van de jaren ’80 is het 

zuid-westelijke gedeelte van de wijk al bebouwd (ten zuiden van de Horzakstraat). 

Zoals opgemerkt maakt het plangebied deel uit van een groter onderzoeksgebied, 

bekend als de Horzak. Een groot deel van het onderzoeksgebied is opgegraven in de 

periode 1997 - 2008. 

Voor aanvang van het onderhavige onderzoek was het plangebied in gebruik als akkers 

en weilanden. Verspreid over het terrein bevonden zich huizen en boerderijen met 

aanverwante stallen. Op deze locatie kunnen verstoringen worden verwacht als gevolg 

van sloopwerkzaamheden. 

1.3 Beleidskader

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast 

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Binnen het IVO 

ziet deze aanpak er als volgt uit. De verkennende fase richt zich op het begrenzen 

van kansrijke en kansarme zones. In de karterende fase wordt in de kansrijke zones 

gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: grondsporen 

en vondstmateriaal. De waarderende fase heeft als doel de omvang, aard, datering 

en fysieke kwaliteit van de aangetroffen vindplaatsen vast te stellen teneinde aan te 

geven of al dan niet sprake is van een behoudenswaardige vindplaats.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het selectiebesluit) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden 

omgegaan. Als er geen archeologische waarden zijn aangetroffen of zijn te verwachten 

kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt 

dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, 

die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan kan de initiatiefnemer verplicht 

worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden 

(behoud in-situ), of tot een archeologische opgraving (behoud ex-situ).
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1.4 Rapportage- en onderzoeksopzet

Het hier gepresenteerde onderzoek is een verslag van een combinatie van een 

archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) en een definitieve 

opgraving (DO). Als geheel is het onderzoek benaderd als een waarderende 

verkenning van het plangebied. De extra inzichten die zijn vergaard als gevolg van 

de definitieve opgraving hebben bijgedragen aan een gedetailleerdere beeldvorming 

van de archeologische context. Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek is 

voorafgaand een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.1

In dit rapport worden veelvuldig geologische en archeologische perioden genoemd. Ter 

verduidelijking is vooraan het rapport een tijdstabel bijgevoegd, waarin alle gebruikte 

periodetermen terug te vinden zijn. De toegepaste methodische aspecten van het 

onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4  wordt het landschappelijke, 

archeologische en historische kader van het onderzoeksgebied de Horzak beschreven. 

In de daarop volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek per 

periode gepresenteerd. De sporenclusters, inclusief structuren en vondsten worden 

hier specifiek uitgelicht. Aan de hand van deze data worden de onderzoeksresul-

taten geanalyseerd. In het laatste hoofdstuk worden de archeologische waarden 

gewaardeerd en de onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord. De verworven kennis 

vormt tot slot de basis voor de aanbevelingen die zijn opgesteld voor de omgang met 

de aanwezige archeologische waarden in Oss-Horzak West. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 3.2). Het bevoegd gezag wordt vertegen-

woordigd door drs. R. Jansen, gemeentelijk archeoloog Oss. De opdrachtgever is de 

gemeente Oss. De heer B. Kamink fungeert als contactpersoon.

1  Jansen 2011.
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Administratieve gegevens

Datum veldwerk:  5 september 2011 tot en met 16 

  september 2011

 

Opdrachtgever: Gemeente Oss (contactpersoon: B. Kamink)

Uitvoerder:                                     Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

 

Bevoegd gezag:                             R. Jansen, gemeente Oss

Gemeente: Oss

Plaats: Oss

Provincie: Noord-Brabant

Toponiem: Horzak West

Coördinaten vindplaats: 164933/ 421116

   165279/ 421061

   164938/ 420960

   165206/ 420906

 

Geomorfologie: Rand dekzandvlakte met terrasvlakte. 

Bodem: Hoge bruine enkeerdgronden (bEZ21).

Beheer van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Noord-Brabant

ARCHOL-code: OHW1314

Archis-OMnr.: 47772 
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Figuur 1.2 
Het plangebied Horzak West ten opzichte van 
Oss-Horzak Oost.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1  Inleiding

Ten behoeve van de uitvoering van het archeologisch onderzoek in plangebied 

Oss-Horzak West is vooraf een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.2 Op grond van 

de resultaten van naburige archeologische onderzoeken en de daarop gebaseerde 

archeologische verwachtingen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. 

Daarnaast zijn in het PvE voorwaarden gesteld aan het methodische aspect van het 

archeologische veldwerk. 

2.2  Doelstelling

Als eerste heeft het onderzoek de vaststelling en waardering van eventueel aanwezige 

archeologische resten tot doel. De resultaten van het onderzoeksgebied Horzak West 

2011 moeten vervolgens, gezien de directe relatie, worden geïnterpreteerd op basis van 

(en geïntegreerd met) de resultaten van Oss-Horzak Oost. De specifieke vraagstelling 

die hierbij wordt gesteld is: Hoe passen de resultaten van het onderzoek Horzak West in 

het algemene beeld van het verleden in de microregio Horzak?

2.3  Vraagstellingen

Landschap
Een eerste aspect van het onderzoek Horzak West omvat een beperkte bestudering van 

het landschappelijke context van de vindplaats. Dit leidt tot de volgende vraag: Hoe is 

de archeologische relevante geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw 

van de ondergrond in het onderzoeksgebied?

Archeologie
De doelstelling van het onderzoek is het onderzoeken van de bewoningsgeschiede-

nis en landschapsgebruik en -inrichting, diachroon en synchroon voor de betreffende 

perioden van het onderzoeksgebied Oss-Horzak (1997-2008). Met deze doelstelling 

worden belangrijke onderzoeksthema’s omvat die staan beschreven in de NOaA.3 Van 

het voorgaande onderzoek zijn vraagstellingen afgeleid, afgestemd op de beperkte 

omvang van het onderzoeksgebied en het karterende en waarderende karakter van het 

proefsleuvenonderzoek:

·	 In	het	onderzoeksgebied	Horzak	West	worden	erven	uit	de	bronstijd	en	m.n.	
de	ijzertijd	verwacht.	Liggen	er	(huis)plattegronden,	(paal)sporen,	kuilen	en/
of	waterputten	uit	deze	perioden	in	Horzak	West?	Is	er	sprake	van	clusters	van	
kuilen?	Liggen	er	ook	greppels	en/of	hekwerken	uit	deze	periode?	Zijn	er	'lege'	
gebieden	waar	sporen	uit	deze	periode	ontbreken?

·	 Zijn	eventuele	prehistorische	sporen	en/of	plattegronden	in	de	wegcunetten	
(en	proefsleuven)	gelijktijdig	met	de	erven	in	Horzak	Oost?	Of	is	er	sprake	van	
perioden	die	in	Horzak	Oost	ontbreken?

·	 Herbergt	Horzak	West	een	begrenzing	van	de	nederzettingssporen	uit	de	
ijzertijd?

·	 In	Horzak	Oost	is	een	bijzonder,	grotendeels	dubbel	greppel	systeem	uit	de	
late	ijzertijd	vastgesteld.	Wat	is	het	verloop	van	dit	greppel	systeem	in	Horzak	
West?	Loopt	deze	door	en	hoe	is	het	verloop	in	het	onderzoeksgebied?	Is	er	

2  Jansen 2011.
3  Gerritsen, Jongste & Theunissen 2006.
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een	opening?	Blijft	het	een	dubbele	greppel?	In	de	wegcunetten:	wat	is	de	
diepte,	vorm,	karakter	van	de	greppels,	zijn	ze	opnieuw	uitgegraven,	zijn	er	
aanwijzingen	voor	flankerende	wallen?

·	 Het	onderzoeksgebied	herbergt	(delen	van)	twee	(elkaar	opvolgende)	
nederzettingen	uit	de	Romeinse	tijd.	Van	beide	is	een	(groot)	deel	opgegraven.	
Hoe	ontwikkelt	de	bewoning	uit	de	Romeinse	tijd	zich	in	westelijke	richting?	
Kunnen	we	de	begrenzingen	van	de	Romeinse	bewoning	vaststellen?	Zijn	er	
aanwijzingen	voor	activiteiten	in	het	gebied	anders	dan	bewoning?

·	 Is	er	in	Horzak	West	sprake	van	een	continue	bewoning	in	de	ijzertijd	en	
Romeinse	tijd?

·	 Belangrijk	is	greep	te	krijgen	op	het	verloop	van	de	verschillende	Romeinse	
greppelsystemen	die	door	het	gebied	lopen.	Wat	is	het	(westelijke)	verloop	van	
het	greppelsysteem	uit	de	Romeinse	tijd?	Sluiten	greppels	uit	het	zuidelijke	
en	noordelijke	deel	op	elkaar	aan?	Liggen	in	Horzak	West	akkergronden	die	
begrensd	worden	door	greppels?	In	de	wegcunetten:	wat	is	de	diepte,	vorm,	
karakter	van	de	greppels,	zijn	ze	opnieuw	uitgegraven,	zijn	er	aanwijzingen	voor	
flankerende	wallen?

·	 Wat	is	de	inrichting	van	de	zone	tussen	de	Romeinse	bewoning	in	de	Horzak	
en	de	(vermoede)	Romeinse	bewoningssporen	die	zijn	aangetroffen	in	Horzak	
Zuid	waar	onder	ander	bronzen	vaatwerk	is	aangetroffen	in	een	waterput.	Zijn	
het	fysiek	gescheiden	nederzettingen	oftewel	ligt	er	in	de	Horzak	een	gebied	
zonder	sporen	uit	de	Romeinse	tijd?

·	 Het	gebied	herbergt	ook	bewoningssporen	uit	de	late	middeleeuwen.	Loopt	
deze	bewoning	door	in	Horzak	West?	Hoe	kunnen	eventuele	bewoningssporen	
worden	gekarakteriseerd?	Wat	is	de	datering	en	de	begrenzing	van	de	laatmid-
deleeuwse	nederzetting?

·	 Afgezet	tegen	de	hoeveelheid	bewoningssporen	zijn	er	relatief	weinig	
begravingen	gevonden	uit	de	verschillende	bewoningsperioden.	Is	er	sprake	van	
graven	of	grafveld(en)	in	het	westelijk	deel	van	het	plangebied?	Waar	liggen	
die,	uit	welke	periode(n)?

Begravingen
Indien grafmonumenten (graven en/of kringgreppels) worden aangetroffen :

·	 Is	er	sprake	van	losse	graven	of	een	grafveld?
·	 Zijn	de	randstructuren	van	de	graven	herkenbaar?	Wat	zijn	de	geschatte	

diameters	van	de	aangetroffen	grafmonumenten?
·	 Aan	welke	culturele	tradities(s)	kunnen	de	grondsporen	en	het	archeologisch	

materiaal	worden	toegeschreven	en	wat	zijn	de	argumenten?

Paleobotanie
Op basis van een uitgebreid paleobotanische onderzoek in Horzak Oost beperkt het zich 

hier tot de Romeinse tijd en de late middeleeuwen, met de volgende vraagstellingen:

•		 In	de	nabijgelegen	nederzetting	Oss-Westerveld	bevatten	verschillende	
waterputten	uit	de	Romeinse	tijd	restanten	van	door	Romeinen	
geïntroduceerde	kruiden	en	vruchten,	wijzend	op	een	‘romanisering	‘	van	
de	eetgewoonten.	Is	dat	in	de	Romeinse	bewoning	van	Horzak	ook	terug	te	
vinden?

•		 Uit	de	13e	tot	15e	eeuw	na	Chr.	is	weinig	bekend	over	met	name	de	vegetatie	
en	ook	de	gewassen	op	de	velden	en	in	de	tuinen.	Kunnen	sporen	behorende	
bij	de	aangetoondeerven in Horzak West uit deze periode daar verandering 

inbrengen?
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3  Methodiek en strategie

3.1  Algemeen

Het plangebied Oss-Horzak West heeft een totale omvang van 5,5 ha. Hiervan is ca. 

8000 m² (14,5 %) archeologisch onderzocht. Het onderzoek bestond uit twee fasen: het 

opgraven van wegcunetten en de aanleg van proefsleuven. Een aantal wegcunetten 

met een oppervlak van max. 5000 m² zijn vlakdekkend opgegraven als onderdeel 

van een DO. Het betreft een noord-zuid ontsluitingsweg en een aantal aansluitende 

woonstraten (put 100 t/m 109). De tweede fase bestond uit een proefsleuvenonder-

zoek van maximaal 3000 m² (put 1 t/m 15). De proefsleuven hebben een verkennend 

en waarderend karakter. Dit heeft geresulteerd in een puttenplan zoals aangegeven in 

figuur 3.1.  De proefsleuven hadden een breedte van 3 meter. De wegcunetten waren 

breder, namelijk 5 meter. De lengte varieerde per put. 
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Figuur 3.1 
Puttenkaart van Oss-Horzak West met profiel-
locaties.
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3.2  Methodiek veldwerk 

3.2.1 Meetsysteem

Voor aanvang van het veldwerk is een achttal vaste en gezekerde grondslagmeet-

punten langs de rand van het plangebied (rondom) uitzetten en voorzien van 

RD-coördinaten (x, y en z). Deze vaste punten dienden om de archeologische sporen in 

de putten te kunnen inmeten door middel van een Robotic Total-Station (RTS).

3.2.2 Vlakaanleg en couperen

Bij het aanleggen van het vlak is de recente bouwvoor en het esdek machinaal en 

schavenderwijs verwijderd tot aan het sporenvlak (de top van de C-horizont onder het 

esdek). De aanleg gebeurde onder begeleiding van een daartoe bevoegd archeoloog. 

Daarnaast is de onderste laag van het esdek en het opgravingsvlak gedurende de 

aanleg continu met een metaaldetector afgezocht. Per stratigrafische laag en in 

vakken van 5 bij 5 m (bij de aanleg van de wegcunetten) of vakken van 3 bij 5 m (bij 

de proefsleuven) is het vondstmateriaal verzameld. De uitgegraven grond is naast de 

sleuf in depot gezet. De gegraven proefsleuven zijn na afronding van het veldwerk 

weer gedicht. De uitgegraven grond van de wegcunetten is niet teruggestort. Deze 

grond is door de opdrachtgever in een later stadium afgevoerd. Het vlak is aangelegd 

op sporenniveau (top gele zand) en handmatig bijgeschaafd om een goed leesbaar en 

interpreteerbaar vlak te verkrijgen. Het vlak is vervolgens ingemeten met een RTS, en 

de sporen zijn per werkput opgetekend en beschreven. 

Bij het proefsleuvenonderzoek is, vanwege het waarderende karakter, slechts een 

deel van de sporen gecoupeerd. De sporen zijn niet afgewerkt. In de wegcunetten 

zijn alle grondsporen gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Verkavelingsloten 

uit de Nieuwe tijd, bekend van historische kaarten, zijn niet gecoupeerd maar 

wel opgetekend in het vlak. Documentatie van de grondsporen bestond uit een 

tekening (schaal 1:10 of 1:20 bij grote sporen) en een digitale foto van de doorsnede. 

Vondstmateriaal afkomstig uit sporen is verzameld per spoor en per vulling. 

Figuur 3.2 
Vlakaanleg.
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3.2.3 Profielopname

Omdat het plangebied in een relatief intensief onderzocht gebied ligt, mochten de 

bestaande gegevens als voldoende worden beschouwd. Het aandeel van fysische 

geografie binnen het project is daarom beperkt en vooral gericht op het beantwoorden 

van de vraagstellingen binnen het onderzoeksaspect “Landschap” (zie hoofdstuk 2).

Om tot een representatief doorlopend bodemprofiel te komen is een aantal 

profielopnames gedocumenteerd. In de aangelegde wegcunetten zijn een noord-zuid 

en een oost-west profiel opgetekend. Er zijn profielkolommen gezet van 1 meter breed 

met een onderlinge afstand van ca. 20 meter. De kolommen zijn aangelegd tot ca. 30 

cm onder het niveau van het sporenvlak. In enkele gevallen is de locatie van het profiel 

herzien of is een extra profiel gezet. In totaal zijn 24 profielen gedocumenteerd (zie 

figuur 3.1).

3.2.4 Monsters

Zoals gevraagd in het PvE4 is selectief bemonsterd, beantwoording van de onderzoeks-

vragen stond centraal in de beslissing wel of niet bemonsteren. Van drie sporen zijn 

van geschikte vullingen grondmonsters genomen. 

3.3  Afwijkingen op het Programma van Eisen 

Een deel van het gebied kon niet worden onderzocht vanwege een aantal obstakels. 

Het vooraf opgestelde puttenplan is daarom niet één op één uitgevoerd. Twee locaties 

waren afgezet vanwege de aanwezigheid van asbest. Hierdoor zijn put 10, 11 en 12 

korter geworden dan gepland. Put 8 en 9 zijn iets verschoven, omdat het begin of 

eind van deze putten binnen een afgezette locatie met asbest viel. Tevens bevond zich 

hier nog het restant van een niet gesloopte gierkelder. De gierkelder is ook de reden 

geweest om een deel van put 104 niet op te graven. Ook hier was een locatie afgezet 

vanwege de aanwezigheid van asbest. In het uiterste noorden van het plangebied was 

nog een proefsleuf gepland. Dit deel is echter al vlakdekkend opgegraven in 2007. 

De niet gegraven meters zijn in overleg met het bevoegd gezag en opdrachtgever 

opnieuw ingezet, zodat de gevraagde omvang van het op te graven oppervlak alsnog 

is gehaald. Een aantal aanvullende proefsleuven is aangelegd: put 13, 14 en 15. Put 13 is 

een extra proefsleuf voor een betere dekking in dat deel van het plangebied. Put 14 is 

ingezet om het verloop van een greppelsysteem uit de ijzertijd in kaart te brengen. Put 

15 is gegraven om een greppelsysteem uit de Romeinse tijd op te sporen. 

4  Jansen 2011.
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4  Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Inleiding

Het plangebied is gelegen aan de noordkant van Oss in een regio die bekend staat als 

het Maasland. Het gebied wordt gekenmerkt door twee verschillende landschappen: 

het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de Maaskant) en het daaraan grenzende, 

zuidelijker gelegen zandgebied (de Heikant). Op de overgang tussen deze zand- 

naar kleigebieden is de afwatering van de bodem bijzonder gunstig, waardoor men 

dit gebied van oudsher als zeer geschikte landbouwgronden zag.5  De voormalige 

bewoners van het plangebied hebben vermoedelijk van zowel zand- als kleigronden 

geprofiteerd, waarbij zij de hoge dekzandruggen gebruikten voor bewoning en 

akkerbouw en de kleigronden in drogere periodes als weidegronden.

4.2 Geologie en geomorfologie van het Maasland 

Tijdens de laatste koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien (115.000-10.000 

jaar geleden), zette de Maas grof, grindrijk zand af. Er ontstond een vlechtend 

rivierensysteem met verschillende tijdelijke stroomgeulen met een hoge piekafvoer. In 

dit vrijwel onbegroeide landschap trad in grote gebieden winderosie op. Zo ontstonden 

lokaal, tussen de vele rivierbeddingen (kleigebied), rivierduinen door de opwaaiing 

van fijn zand. Ook werd het opgewaaide zand elders over grotere afstanden in dikke 

pakketten dekzand afgezet (de Boxtelformatie). De dikte van deze afzettingen varieert 

5  Berendsen 2004.
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tegenwoordig sterk. Oss is voor het grootste deel gelegen op een zuidwest-noordoost 

georiënteerde dekzandrug op de noordgrens van het uitgestrekte Noord-Brabantse 

dekzandgebied. 

Het plangebied bevindt zich direct ten noorden van de dekzandrug waarop het huidige 

Oss gelegen is. Op basis van de geomorfologische kaart kan worden opgemaakt, 

dat de Horzak grotendeels op een terrasvlakte zou liggen, al dan niet bedekt met 

overstromingsmateriaal (kaarteenheden 2M18a en 2M18b, zie figuur 4.1).  Verspreid 

over het terras bevinden zich kleinere rugjes met eenzelfde oriëntatie als de grotere 

dekzandrug, waarop Oss gelegen is (kaarteenheden 3L5 en 3K14). De vindplaats 

ligt op de rand van een kleine dekzandrug (de Heikant) en vermoedelijk deels op de 

terrasvlakten met verspoeld zand, dat grenst aan het noordelijker gelegen kleigebied 

(de Maaskant). 

4.3 Bodemkunde

Na het Weichselien heeft zich in de hierboven beschreven terrasafzettingen of 

dekzanden een podzolbodem ontwikkeld. Podzolbodems zijn typerend voor de over-

gangsgebieden van zandgronden naar rivierkleigronden en kunnen beschreven worden 

als arme bodems.6 Hierop is vanaf de late middeleeuwen een esdek ontstaan.7 Op deze 

manier heeft zich ter plaatse een hoge bruine enkeerdgrond van leemarm en zwak 

lemig fijn zand ontwikkeld (kaarteenheid bEZ21 op de bodemkaart, zie figuur 4.2). De 

grondwatertrap is VI. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand altijd tussen de 40 

6  Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave 1976, 
99.

7  Spek 2004.
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en de 80 cm beneden het maaiveld ligt. Bij lage grondwaterstand ligt dit dieper dan 

120 cm.

Esdek
Vanaf de late middeleeuwen werden de leemarme zandgronden vruchtbaar gemaakt 

door de inhoud van zogenaamde potstallen over de akkers uit te spreiden. Deze 

bemesting bestond uit een mengsel van stalmest, huisafval en bosstrooisel of 

heideplaggen. 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. Deze grote open akkercomplexen van de 

pleistocene zandgronden werden deels gemeenschappelijk en deels individueel 

gebruikt door de bewoners van aanliggende boerderijen. Grote gebieden van de 

zandgronden in de ‘Heikant’ zijn afgedekt met een dergelijk antropogeen pakket. 

Verhoudingsgewijs hebben deze gebieden goed geconserveerde archeologische 

overblijfselen.8 Het eeuwenlange gebruik van het gebied in grote delen van de 

regio Oss als akkerland vóór het aanleggen van het esdek resulteerde echter wel in 

het verdwijnen van het oude loopniveau. Zeker 20-30 cm van het oorspronkelijke 

bodemprofiel is daarbij vergraven met als consequentie dat alleen de diepere 

sporen bewaard zijn gebleven.9 Ook is door ploegactiviteiten een deel van de sporen 

opgenomen in het afdekkende esdek.  

4.4  Archeologische context

4.4.1 Inleiding

Het archeologische onderzoek in Oss en omgeving is al sinds de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw onmiskenbaar verbonden met de Universiteit van Leiden  en wordt 

vandaag de dag gezien als één van de meest uitgebreide en bekendste archeologische 

onderzoeken van Nederland. 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.10 In 1933 werd het bekende vorstengraf van Oss 

ontdekt en gelicht. Halverwege 1933 deed het Rijksmuseum van Oudheden, onder 

leiding van ( J.H.) Holwerda en Bursch, nog een waarderend onderzoek.11 De eerste 

opgravingen door de Universiteit van Leiden begonnen in 1974 onder leiding van 

Verwers aan de IJsselstraat ten noordoosten van Oss. Al het onderzoek in Oss was naar 

aanleiding van geplande bouwprojecten. Grote woonwijken werden ontwikkeld in het 

noordwesten van de stad. Ondanks de grote druk die ontstond op de archeologische 

opgravingen, kon uiteindelijk toch een uitgebreid gebied onderzocht worden. Vanaf 

1976 begonnen zo de uitgebreide noodopgravingen in het onderzoeksgebied Ussen. 

In 1979 werd het zogenoemde Maaskant-project opgezet door Verwers. Verschillende 

universiteitsprojecten in de regio van Oss vielen voortaan onder deze noemer. In 

de daarop volgende jaren werden onderzoeksgebieden ten noorden van Ussen 

opgegraven zoals: Mikkeldonk, Schalkskamp, Mettegeupel en Almstein.12 Eind jaren 

‘90 begon het archeologische onderzoek te Oss-Horzak.

8  Deeben, Van Doesburg & Groenewoudt, 2007, 9-12.
9  Schinkel 1994, 12.
10  Jansen in prep.
11  O.a. Fokkens & Jansen 2004, 10-1, 37-8.
12  Fokkens en Jansen in prep.
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4.4.2 Oss-Horzak 1997-200813

Net als bij Ussen en de overige projecten in Oss-Noord, was Oss-Horzak een gebied 

dat ontwikkeld zou worden als nieuwbouwwijk. De eerste amateurvondsten zijn in dit 

gebied al gedaan in het einde van de jaren ‘80. Van Alphen en Hiep vonden toen bij de 

eerste bouwwerkzaamheden in Horzak Zuid drie bronzen voorwerpen dat behoorde 

tot Romeins tafelwaar.14 Naast deze vondsten toonde een proefsleuvencampagne 

in 1997 aan dat de Horzak aangemerkt kon worden als een gebied met een hoge 

archeologische waarde. In de eerste jaren werden het zuidwestelijke deel en een groot 

deel van het noordoostelijke gebied van de Horzak onderzocht. Hierbij werden de 

eerste nederzettingssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd ontdekt. Ook werd in het 

noordwestelijke deel van de Horzak een Romeins grafveld uit de 2e eeuw opgegraven.15 

Na een onderbreking in 2003 werden in 2004 de opgravingen hervat. Campagnes 

in de zomers van 2004 tot en met 2007, en in de eerste maand van 2008, leidden 

uiteindelijk tot het vlakdekkend opgraven van maar liefst 12,6 ha. Zo kon een uniek en 

gedetailleerd beeld worden gevormd van de bewoningsgeschiedenis van de Horzak. 

De resultaten van de opgravingen  droegen bij aan onderzoek naar nederzettingen 

uit de late prehistorie en Romeinse tijd, maar ook naar de inrichting van het gebied 

buiten de nederzettingen. Het opgegraven gebied staat bekend als Oss-Horzak Oost. 

Het plangebied, Horzak West, grenst direct aan dit deelgebied. Gezien het directe 

verband met Horzak West hebben de resultaten van het archeologisch onderzoek in 

Horzak Oost in grote mate de archeologische verwachting bepaald voor Horzak West. 

Hieronder volgt een korte indruk van de bekende gegevens.

13  De informatie is deels gebaseerd op nog nader uit te werken onderzoeksresultaten (Jansen in 
prep.). Voor overig zie Jansen en Fokkens 2002; Schamp 2001; Bruineberg 2004; Van der Linde 
2006; Pruijsen 2007; Van As 2009.

14  Van Alphen & Hiep 1989.
15  Bruineberg 2004.
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De bewoningsgeschiedenis van Horzak Oost begint in de bronstijd. In het gebied zijn 

verschillende sporen gevonden die in de bronstijd gedateerd kunnen worden - van 

de vroege- tot de late bronstijd. Specifieke palenconfiguraties uit deze periode zijn 

nauwelijks aangetroffen. Wel is in het noorden van Oss-Horzak Oost een cluster van 

bronstijd kuilen gevonden. Het karakter van de sporen op site niveau is erg divers. Dit 

beeld veranderde niet in de vroege ijzertijd. Enkele huizen en andere bewoningssporen 

uit deze periode bevinden zich verspreid over de site en zijn daarom ook in Horzak 

West te verwachten. 

In de midden-ijzertijd is een duidelijke toename van activiteit zichtbaar in het 

zuiden en zuidoosten van de Horzak. Hoewel geen enkel huis uit deze periode is 

aangetroffen, zijn wel een groot aantal kuilen, enkele spiekers, een veedrenkplaats en 

een greppelsysteem met aardewerkcomplexen uit de midden-ijzertijd teruggevonden. 

Voornamelijk de greppels tonen aan dat in de midden-ijzertijd al sprake was van 

een duidelijk ingericht landschap. In de late ijzertijd is een intensieve toename te 

zien van bewoning. Zo zijn verschillende clusters van bewoning te onderscheiden. 

Doordat enkele late ijzertijd erven in het noordwesten en westen van de site zijn 

teruggevonden, kunnen bewoningssporen uit deze periode ook in Horzak West 

worden verwacht. Het meest opmerkelijke fenomeen uit de late ijzertijd is een dubbel 

greppelsysteem dat door het hele onderzoeksgebied Horzak in een grove oost-west 

oriëntatie te volgen is. Deze greppels worden verwacht door te lopen in Horzak 

West. De precieze functie van het greppelsysteem is nog niet bekend. Een aantal 

interpretaties op een rij: een weg, verdedigingswerk, afwatering, landschapselement, 

rituele functie.    

In de vroeg-Romeinse tijd bevond de bewoning zich onder andere in het zuidwestelijke 

deel van de Horzak. In deze periode is over het gehele terrein een omvangrijk 

greppelsysteem waar te nemen, een duidelijke afbakening van de nederzetting uit 

deze periode. Ook dit greppelsysteem zal naar verwachting doorlopen in Horzak 

West. Of de vroeg-Romeinse bewoning zich ook buiten de nederzettingsgrep-

pels manifesteerde, was niet duidelijk, maar zeker niet uit te sluiten. De Romeinse 

bewoning schoof in Horzak Oost gedurende de Romeinse tijd meer naar het oosten, 

waar in de tweede eeuw een nieuw, rechthoekig greppelsysteem werd aangelegd rond 

de nederzetting. Ten tijde van de tweede eeuw was een grafveld in gebruik, waarvan 

een deel is teruggevonden in het noordoosten van de Horzak. Omstreeks het einde 

van de 2e eeuw en begin van de 3e eeuw n.Chr kwam er een einde aan de Romeinse 

bewoning van het gebied.

Enkele eeuwen later, in de 13e/14e eeuw, kwamen mensen weer terug naar de 

Horzak. Clusters middeleeuwse bewoningssporen zijn aangetroffen aan de randen 

van Oss-Horzak Oost. De meeste resten bevonden zich in het noordwesten, maar 

ook in het noordoosten en zuidwesten zijn overblijfselen van middeleeuwse 

nederzettingen ontdekt. Behalve bewoningssporen is ook een uitgebreid 

greppelsysteem aangetroffen. Langs delen van deze greppels bevonden zich diep 

gefundeerde paalzettingen. De greppels zijn geïnterpreteerd als onderdeel van een 

uitgestrekt netwerk van landweren, ofwel verdedigingslinies bestaande uit greppels 

en paalzettingen, soms met een wal en haag. Naast deze greppels zijn ook nog 

andere greppelsystemen uit dezelfde periode aangetroffen, vermoedelijk resten 

van erfgreppels of andere percelering. Vanaf de late middeleeuwen begon de eerste 

verkaveling, waarna de Horzak vooral als akkergebied werd gebruikt. Sporen uit de 

Nieuwe tijd zijn aanwezig in vorm van verkavelingsystemen. De oriëntaties van de 

oudere greppels zijn daarbij overgenomen binnen de nieuwe systemen. 
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4.4.3 Oss

De prehistorische en inheems-Romeinse nederzettingen van de Horzak zijn niet 

de enige nederzettingen in de regio van Oss. Bewoning uit deze perioden is ook 

aangetroffen in Ussen, Schalkskamp, Mikkeldonk, Mettegeupel en Almstein.16 Ook een 

kleinere opgraving als Oss-IJsselstraat17 kende zowel grafmonumenten uit de ijzertijd 

als bewoningssporen uit de Romeinse tijd. In Oss-Brabantstraat is een cultusplaats 

gevonden die in de overgangsperiode van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd wordt 

gedateerd.18 Ook zijn in Oss-Ussen meerdere (mogelijke) cultusplaatsen aangetroffen 

daterend uit de ijzertijd en Romeinse tijd.19 Op regionale schaal lijken er clusters van 

bewoning te bestaan, waartussen een relatief leeg archeologisch gebied ligt. Echter 

het archeologisch onderzoek in de regio heeft nog geen sluitend beeld kunnen 

leveren met betrekking tot de landschapsinrichting. Het bestaande beeld is dat van 

een omvangrijk planmatig ingericht cultuurlandschap,  waar een aantal uitgebreide 

greppelsystemen een significant onderdeel van uitmaken. Het dubbele greppelsysteem 

uit de late ijzertijd in Oss-Horzak en de greppels die vanaf de nederzetting van 

Westerveld ver door het landschap te volgen zijn, zijn hier duidelijke voorbeelden van.

4.5 Historisch kader

De opgravingcampagnes in Oss-Horzak Oost leverden een significante hoeveelheid 

sporen op uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Een aantal van deze sporen zijn te 

plaatsen binnen het historische kader van het gebied. Twee boerderijen zijn gevonden 

in het noordwestelijke deel van Horzak Oost. Beide huizen dateren in de 13e, of waar-

schijnlijker, de 14e eeuw. In deze periode krijgt het meer naar het zuiden gelegen dorp 

Oss steeds meer een centrumfunctie. De bebouwing van Oss is dan vermoedelijk 

al geconcentreerd ter plaatse van de huidige binnenstad.20 In 1410 werd de gracht 

van Oss versterkt met wallen en is een complete stadsverdediging gerealiseerd. Dit 

vormde uiteindelijk een abrupte overgang van stad naar het omringende platteland. Er 

ontstonden als het ware twee werelden met ieder een eigen leefwijze en bijbehorende 

gebruiken en gewoonten. Rondom de stad Oss, veelal langs de uitvalswegen, zijn bij 

meerdere opgravingen boerderijen uit de 13e/14e eeuw aangetroffen. De boerderijen 

met complete erven van de Horzak zijn daar een voorbeeld van. Aan de overzijde 

van de Macharenseweg, ter hoogte van de kruising Spitsbergerweg, wordt op basis 

van historische bronnen het versterkte Huize Spitsbergen vermoed.21 De boerderijen 

vormden vermoedelijk onderdeel van Huize Spitsbergen, als horige boerderijen. 

De eerder genoemde landweren vormden ook een onderdeel van een belangrijk 

stukje historie in dit gebied. Het agrarische dorp Oss ontwikkelde zich steeds meer 

tot een stedelijke nederzetting binnen het kwartier Maasland, dat deel uitmaakte van 

het Hertogdom Brabant. Oss had tijdens de conflicten tussen het Hertogdom Gelre 

en het Hertogdom Brabant sterk te lijden onder de plunderende Gelderse troepen. 

Johanna van Brabant beval dan ook om Oss en de regio te versterken. Waarschijnlijk 

dateert de Ossche stadslandweer uit deze periode.22 De landweren rond Oss vormden 

de buitenste, eerste linie van verdediging. Het Hertogdom van Brabant besloot tot de 

16  Fokkens en Jansen in prep.
17  Wesselingh 1993.
18  De Leeuwe 2011.
19  Zie o.a. Schinkel 1994; Wesselingh 2000.
20  Van Genabeek 2001, 8.
21  Jansen 2010, 18.
22  Van der Linde 2007, 350.
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aanleg met als voornaamste reden afweren van de Gelderse invallen.23 In Oss-Horzak 

Oost en Oss-De Geer zijn eenvoudige landweren opgegraven.24 Deze constructies zijn 

vermoedelijk aangelegd ter bescherming van de akkercomplexen, waarvan de (her)

ontginning waarschijnlijk aan het einde van de 13e of het begin van de 14e eeuw was 

begonnen. Mogelijk waren de structuren nog tot diep in de 16e eeuw (deels) in gebruik. 

Na de laatste invallen van Gelre in het begin van de 16e eeuw kon de stad even op 

adem komen, totdat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog uitbrak. Oss lag opnieuw in de 

frontlinie van de strijdende partijen.25 In de Horzak zijn verschillende musketkogels en 

zelfs een kanonskogel gevonden. Vooral de kanonskogel is een onmiskenbaar bewijs 

voor conflict in het gebied. Tot de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk in Horzak Oost 

heeft het gebied gedurende de nieuwe tijd een agrarische functie gehad. 

23  Van der Linde 2007, 339.
24  Jansen & Fokkens 2002; Jansen & Van Hoof 2003.
25  Van Meijel 2010, 20.
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5  Resultaten

5.1  Landschappelijke situatie 

Doel van het landschappelijke onderzoek is het vaststellen van de bodemkundige, 

geologische en geomorfologische opbouw van de ondergrond. Daarnaast is de vraag in 

hoeverre er sprake is van microreliëf binnen het plangebied.  

Tijdens het veldonderzoek zijn aan de bodemlagen specifieke nummers gegeven, 

zodat makkelijk naar aparte bodemlagen gerefereerd kan worden met betrekking tot 

bijvoorbeeld  vondstmateriaal. Hieronder zijn deze nummers benoemd en gekoppeld 

aan de gebruikte termen in de tekst.

5000 - Huidige bouwvoor, teelaarde

5010  - Esdek, ophogingsdek, plaggendek

5015 - Overgang esdek en C horizont, vermengde laag

5030 - C horizont, moedermateriaal, geel zand

De gedocumenteerde profielen hebben een uniform beeld opgeleverd. In figuur 5.1 

zijn representatieve bodemprofielen weergegeven. In het hele plangebied komen 

A-C profielen voor. De A horizont bestond soms alleen uit de bouwvoor (ca. 20 tot 

30 cm dik) en soms resteert een restant esdek (ca. 10 tot 20 cm dik). Het esdek is 

overwegend bruin. De bruine kleur van het esdek duidt op het gebruik van grasplaggen 

of bosstrooisel. Restanten van de oude podzolbodem zijn nergens aangetroffen. Wel 

is er een overgangsniveau zichtbaar tussen de A horizont en de C horizont. Deze laag 

kenmerkt zich als een licht verrommelde laag en is het gevolg van vermenging van de 

A en C horizont.

De profielwaarnemingen wijzen uit dat de oorspronkelijke bodem (podzolbodem) 

niet meer intact is. Er is sprake van een zogenaamd onthoofd bodemprofiel (een 

A-C profiel). Aan de basis van een podzolbodem bevindt zich het moedermateriaal, 

de C horizont, in dit geval geel zand. Door bodemprocessen vormen zich in de top 

van de bodem uitspoelingshorizonten (E horizont) en inspoelingshorizonten (B 

Figuur 5.1  
Representatieve bodemprofielen met 
laagindicatie: a. Profiel met een restant es-
dek; b. Profiel met de bouwvoor direct op 
het gele zand. 

5000 bouwvoor

5030

+5,13 m NAP

5000 bouwvoor
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5015

5030

+5,42 m NAP
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horizont). Binnen het plangebied zijn deze horizonten (E en B horizonten) nergens 

teruggevonden. De top van de oorspronkelijke bodem blijkt vergraven of opgenomen 

in het esdek. Gelijk aan de bodem zijn de archeologische sporen eveneens onthoofd. 

De aanwezigheid van een esdek sluit aan bij de verwachtte hoge bruine enkeerdgrond 

(zie hoofdstuk 4). Het esdek heeft alleen niet de voorgeschreven dikte van 50 cm of 

dikker. Daarnaast is niet in elk profiel een esdek waargenomen. Dit is een aanwijzing 

dat in jongere tijden, na vorming van het esdek, de bodem in het plangebied is 

afgegraven. Hierbij zijn delen van het esdek verdwenen. 

Het ontbreken van de top van de oorspronkelijke podzolbodem maakt het onmogelijk 

het oorspronkelijk reliëf te reconstrueren. Dit heeft tevens gevolgen voor het bepalen 

van de geomorfologische opbouw. Het gele zandpakket strookt met de verwachting 

van een terrasvlakte, al dan niet bedekt met overstromingsmateriaal. Zonder inzage in 

het oorspronkelijke reliëf is echter niet nader te bepalen of het plangebied zich bevindt 

op een kleine dekzandrug of simpelweg een terrasvlakte. 

5.2  Sporen en structuren

5.2.1 Inleiding

Het plangebied is als één vindplaats beschouwd. Om een beeld te kunnen vormen 

van de bewoningsgeschiedenis van Horzak West richt de analyse zich vooral op 

sporenclusters en bijzondere sporen (sporen die een bijdrage leveren aan het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen). De clusters en bijzondere sporen zijn ter 

referentie voorzien van een structuur/complexnummer.26 Hiervoor is gekozen omdat 

bepaalde delen van het plangebied (put 100 t/m 109) definitief zijn opgegraven. Voor 

sommige sporen is daarom meer informatie beschikbaar dan normaliter het geval 

bij een uitsluitend inventariserend en waarderend veldonderzoek. De structuur/

complexnummers zijn tevens afgebeeld in het totaaloverzicht van figuur 5.2. De 

resultaten zijn verdeeld naar periode beginnend met de oudste sporen, tot en met het 

recente gebruik van het terrein. Een aantal complexen kon niet aan een tijdsperiode 

worden gekoppeld en is beschreven als aparte groep. Per tijdsvak wordt ingezoomd 

op de besproken archeologische sporen. Bij verwijzingen naar specifieke sporen staat 

het eerste nummer voor het putnummer, het tweede nummer voor het spoornummer, 

bijv.: spoor 1.3 staat voor put 1, spoor 3. 

Binnen Horzak West zijn sporen en vondsten aangetroffen die wijzen op bewoning 

in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. Verspreid over het plangebied zijn 

greppels, sloten, paalsporen, kuilen, karrensporen en één waterput aangetroffen 

(zie figuur 5.2). Het westelijk deel van het plangebied oogt vrij leeg op van één 

sporencluster (complex 6) na in het zuidwesten. De meeste sporen van bewoning 

bevonden zich in het noordelijk, centraal, oostelijk en zuidelijk deel van het terrein. 

Verschillende delen van het plangebied bleken verstoord. Vrijwel alle grondsporen27 

kwamen direct onder de bouwvoor of, indien aanwezig, het esdek tevoorschijn. 

De sporen tekenden zich af als verkleuringen in het gele zand en waren goed 

zichtbaar. De conservering van de sporen was redelijk tot goed. Ondanks dat het 

bodemprofiel niet meer intact is en de sporen zijn onthoofd, zijn er paalsporen van 

26  In deze context staat een complex voor een groep sporen die als samenhangend geheel 
wordt geïnterpreteerd. Een structuur bestaat uit meerdere, met elkaar in ruimte, tijd en func-
tioneel opzicht samenhangende sporen. 

27  Recente verstoringen, sloten en verkavelinggreppels uitgesloten.
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50 cm diep gevonden. Op basis van spreiding en uiterlijke kenmerken konden een 

aantal duidelijke sporenclusters worden aangewezen. Binnen het onderzoekskader 

zijn de onderscheiden sporenclusters van de meeste waarde; deze groepen sporen 

kunnen deel zijn van structuren en nederzettingsterreinen. In de sporen is weinig 

vondstmateriaal aangetroffen, wat het toekennen van dateringen bemoeilijkte. 

Een ander lastig aspect binnen het onderzoek was de aanwezigheid van één of meer 

omvangrijke verkavelingsystemen. Doorgaans dateren deze systemen in de Nieuwe 

tijd (zie ook paragraaf 5.2.6). Binnen het onderzoekskader spelen sporen uit de Nieuwe 

tijd geen rol van betekenis. Daarom is in de analyse minimale aandacht besteed aan 

reconstructie van de systemen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de verkave-

lingsystemen de beeldvorming voor de oudere perioden negatief heeft beïnvloed. 

Oudere greppelsystemen die specifiek worden benoemd in de onderzoeksvragen zijn 

uiteraard wel in detail geanalyseerd (structuur 7, 8 en 9). 

5.2.2  IJzertijd

Verspreiding en aard van de sporen
Op basis van het vondstmateriaal kunnen slechts drie sporen worden toegewezen aan 

de ijzertijd (zie paragraaf 5.3.2). Dit waren overigens te kleine materiaalcomplexen om 

tot een scherpere datering te komen dan ijzertijd. Op grond van uiterlijke kenmerken 

zijn meer sporen in de ijzertijd gedateerd. Een dubbel greppelsysteem (G00128) uit de 

late ijzertijd is teruggevonden in het centrale deel van het meest oostelijke wegcunet, 

en is richting het westen gevolgd. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied 

(put 10) is een los paalspoor gevonden met enkele ijzertijdscherven. In een straal 

van ongeveer 35 meter ten zuiden van dit spoor zijn enkele clusters van paalsporen 

gevonden (put 10 en 13). Concentraties van ijzertijd sporen liggen dus voornamelijk in 

het centrale en noordelijke deel van het onderzochte gebied. De ijzertijdsporen zijn 

goed herkenbaar door het contrast van de doorgaande donkergrijs/ grijs tot grijsbruine 

spoorvullingen met de gele C horizont (zie figuur 5.3). 

Structuur 7 - Greppelsysteem
In Horzak Oost liep centraal, van het uiterste oosten tot het uiterste westen over een 

lengte van ca. 300 meter, een systeem van twee parallel lopende greppels (G001). 

28  In de resultaten van Horzak Oost staat dit greppelsysteem bekend als Structuur G001.

N

Figuur 5.3 
Foto karakteristieke ijzertijdsporen in door-
snede en vlak; a: spoor 10.1, b: Complex 1 in 
vlak.

a b
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Het vervolg van deze greppels is aangesneden in het meest oostelijke wegcunet 

van Horzak West (put 101). Vanuit hier zijn de greppels gevolgd richting het oosten, 

door middel van enkele proefsleuven. Een vijftal proefsleuven, allen onder de 

noemer put 14, zijn gegraven om het einde van de greppel te vinden en daarmee 

het greppelsysteem te begrenzen. Zo is het greppelsysteem 85 meter te volgen in 

westelijke richting, waarna de greppels abrupt naar elkaar toebuigen en eindigen (zie 

figuur 5.7). Op dit deel worden de greppel deels oversneden door een verkaveling-

greppel/sloot. Mogelijk stond er een staander op de locatie waar de greppels bij elkaar 

komen (spoor 14.5). Dit spoor wordt ook deels oversneden door de sloot. Alleen het 

deel in put 101 bevond zich in een wegcunet en is dus volledig opgegraven. Het meest 

oostelijke deel van het systeem wordt eveneens oversneden door een perceleringsloot. 

De zuidelijke greppel is niet aangetroffen in put 1, terwijl deze hier wel zou moeten 

liggen. De noordelijke greppel is ter hoogte van put 1 in eerste instantie ook niet 

gevonden. Oorzaak bleek een dun stuifzandniveau, waardoor sporen pas op een iets 

dieper niveau zichtbaar werden.

Tussen de greppels zit een afstand van 4 tot 5 m. De zuidelijke greppel is op het 

breedste punt ca. 2,50 m, de noordelijke greppel meet op het breedste punt 2,15 m. De 

zuidelijke greppel heeft een minimale diepte van 72 cm, de noordelijke greppel heeft 

een minimale diepte van 64 cm. In de diepste vulling van de komvormige zuidelijke 

greppel zijn grijze verspoelde lagen zichtbaar, een indicatie dat er water in de greppel 

heeft gestaan (zie figuur 5.5). Overigens hoeft dit niets te maken te hebben met de 

functie van de greppel. Het kan simpelweg het gevolg zijn van een fluctuerend grond-

waterniveau. Naar boven toe is de greppel opgevuld met homogene lagen, waaronder 

een laag van stuifzand. Een dergelijke egale opvulling wijst op een natuurlijke, 

geleidelijke opvulling van de greppel. De greppel heeft dus na de gebruiksfase geruime 

tijd open gelegen. Dit is moeilijker aantoonbaar voor de ondiepere noordelijke greppel. 

Uit de coupe van dit spoor (zie figuur 5.5) is een tweede fase van gebruik af te leiden. 

De greppel is minimaal een keer opnieuw verdiept of verbreed terwijl de eerste fase 

nog deels open lag. Na de gebruiksfase is ook deze greppel geleidelijk opgevuld. De 

noordelijke greppel heeft een vlakkere onderkant dan de zuidelijke greppel.
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Structuur 7 - greppelsysteem uit de ijzertijd.
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Figuur 5.5 
Structuur 7 - a: doorsnede zuidelijke greppel; 
b: doorsnede noordelijke greppel.

Figuur 5.6 
Structuur 7 - Einde greppelsysteem in vlak.

a

b
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Bij het couperen in put 101 zijn twee ijzertijdscherven gevonden in de zuidelijke 

greppel, die niet verder gespecificeerd kunnen worden dan ijzertijd (zie paragraaf 

5.3.2). Een specifiekere datering kan worden ontleend aan de onderzoeksresultaten 

van Horzak Oost. In het verloop van de greppels zijn hier grote vondstcomplexen 

aangetroffen. De greppel moet een lange tijd open gelegen hebben gedurende de late 

ijzertijd en mogelijk zelfs nog in het begin van de Romeinse tijd. Dateringen van de 

complexen benadrukken fasen I tot K van de late ijzertijd (ongeveer 250 – 60 v. Chr.).29 

Complex 1: Sporencluster
Halverwege put 10, ten zuiden van enkele recente verstoringen van een pas gesloopt 

huis, is een cluster van 14 grijsbruine paalsporen aangetroffen (zie figuur 5.3 en 5.7). 

Deze paalsporen zijn in het veld als een mogelijke kopse kant van een oost-west 

29  Jansen in prep.; Van As 2010, 119; Van As 2008, 39 – 40.
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georiënteerd ijzertijdplattegrond geïnterpreteerd. Enige regelmaat in eventuele 

wandpalen zullen pas herkenbaar zijn in een bredere put. De sporen zijn op grond van 

uiterlijke kenmerken gekoppeld aan de ijzertijd.

Complex  4: Sporencluster 
Ongeveer 16 meter ten oosten van het sporencluster in put 10 is in put 13 een cluster 

van 5 paalsporen aangetroffen (zie figuur 5.7). De aard van deze sporen komt overeen 

met de cluster van complex 1. Bij de aanleg van het vlak is een scherf ijzertijdaar-

dewerk toegewezen aan paalspoor 13.6. Wederom is in dit cluster geen structuur 

herkend. Als de sporen deel uitmaken van een grotere structuur is deze deels verstoord 

door verkavelinggreppels. 

Structuur 3: Waterput
Spoor 106.1 bleek een waterput, gelegen aan de oostkant van Horzak West (zie figuur 

5.2). Het spoor bevond zich in een wegcunet en is daarom gecoupeerd en afgewerkt. 

In eerste instantie leek het spoor een simpele kuil met twee opvullingen (zie figuur 

5.8a). De onderste vulling is homogeen grijs en bevatte veel spoellaagjes. De bovenste 

vulling is eveneens homogeen van aard, maar wit van kleur. Uit de spoellaagjes in de 

onderste vulling is af te leiden dat er op enig moment water in de kuil heeft gestaan. 

De opvulling wijst op een langzame opvulling na de gebruiksfase. De kuil heeft dus 

na gebruik of ontmanteling geruime tijd opengelegen. Na documentatie van het 

profiel werd tijdens het afwerken van het spoor een diepere vulling aangesneden die 

eerder niet zichtbaar was in de doorsnede/coupe (zie figuur 5.8b). De vulling had een 

heterogeen karakter en bevatte nog wat restjes vlechtwerk, een aantal twijgen. De kuil 

Figuur 5.8 
Structuur 3 - a: doorsnede waterput; 
b: diepere vulling.

a

b
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bleek dus toch een waterput. Het spoor was minimaal 90 cm diep. Na de gebruiksfase 

is de constructie, bestaande uit een beschoeiing van vlechtwerk, ontmanteld/

uitgegraven. Het onderste deel van de waterput is daarna ingestort of dichtgegooid. 

Vervolgens is het spoor op natuurlijke wijze opgevuld geraakt met zand. 

Een directe datering voor de waterput is niet voorhanden. De enige vondst (op de 

beschoeiingresten na) was een grote kwartsrijke kwartsiet (steensoort). Op de steen 

zijn klopsporen zichtbaar (zie paragraaf 5.3.5). De steen is echter niet dateerbaar.  

De verzamelde twijgen waren niet geschikt voor verdere analyse, het hout was in te 

slechte staat. Uit één van de vullingen is een grondmonster verzameld, een waardering 

van het monster wees uit dat het sediment geen macroresten bevatte (zie paragraaf 

5.5). Zonder dateerbaar materiaal restten slechts vermoedens. Er wordt aangenomen 

dat de waterput deel uitmaakte van een erf. In de nabijheid van het spoor zijn zowel in 

Horzak West als Horzak Oost bewoningssporen uit de ijzertijd aangetroffen. In Horzak 

Oost betreft het complete huisplattegronden, in Horzak West worden ook huisplat-

tegronden vermoed in put 10 en 13 (zie cluster 1 en 10). De waterput wordt voorlopig 

gedateerd in de ijzertijd. 

Overige sporen
Ongeveer 35 meter ten noorden van de palenclusters is een enkel spoor (10.1) 

aangetroffen met negen fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd (zie 

figuur 5.3 en 5.7). Door de geringe omvang van het complex kan het spoor niet 

nauwkeuriger gedateerd worden dan ijzertijd (zie paragraaf 5.3.2). Het gaat hier 

om een paalspoor waarbij de oorspronkelijke paalkuil en het gat waar de paal in 

gezeten heeft nog beiden zichtbaar waren. Het spoor is aangetroffen in een relatief 

sterk verstoord gebied. Direct ten zuiden van deze locatie is een huis met een schuur 

gesloopt. Aan de zuidkant van deze uitgebreide verstoring zijn de eerder beschreven 

clusters paalsporen aangetroffen (complex 1 en 4). Mogelijk liggen ten noorden van 

deze sleuf meer ijzertijdsporen.

5.2.3 Romeinse tijd

Verspreiding en aard van de sporen
De Romeinse tijd is beperkt vertegenwoordigd binnen het plangebied. Een drietal 

structuren kan met enige kanttekeningen worden gedateerd in de Romeinse periode. 

Het betreffen fragmenten van een vroeg-Romeinse nederzettingsgreppel (structuur 

8),30 een gebouwplattegrond (structuur 2) en een mogelijke greppel (structuur 9). 

De sporen zijn goed te herkennen door het scherpe contrast van de doorgaands 

lichtgrijze/ grijze spoorvullingen met de gele C-horizont. Er zijn slechts twee scherven 

geïmporteerd Romeins aardewerk aangetroffen. Deze zijn gevonden bij de aanleg van 

het vlak in de zuidelijk gelegen put 3 en in een greppel van jongere datering als gevolg 

van opspit. 

Structuur 2: Gebouwplattegrond
In put 108 zijn de wandgreppels van een gebouw gevonden. Alleen de noordoostelijke 

hoek van de structuur is aangetroffen. Het gaat hier om twee zijden van wandgreppels 

(sporen 108.19, 108.23 en 108.26). Het zuidelijke deel is verstoord door een sloot. 

Het vlak is hier wel dieper aangelegd om te controleren of sporen onder de sloot nog 

bewaard zijn gebleven. Dit bleek niet het geval. Het westelijke deel van het gebouw 

30  In Horzak Oost is dit greppelsysteem bekend onder structuur nummer G004 (G004A en 
G004B); Jansen en Fokkens in prep.
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ligt buiten de put. In put 2, ca. 15 meter ten westen van put 109, zijn de wandgreppels 

niet meer aangetroffen. De structuur had vermoedelijk een oost-west oriëntatie, 

omdat anders een deel van de configuratie ten zuiden van de verstorende sloot nog 

zichtbaar had moeten zijn. Het gebouw heeft een maximale breedte van 7 meter 

en een maximale lengte van 20 meter. Binnen de wandgreppels lag spoor 108.24. 

Het spoor was opgevuld met donkergrijs tot zwart sediment en is geïnterpreteerd 

als mogelijke brandvlek. Het spoor was bij de aanleg van het vlak echter wel eerder 

zichtbaar dan de overige sporen en ter hoogte van het sporenvlak niet meer te zien. 

Het is twijfelachtig of het spoor onderdeel heeft uitgemaakt van de structuur. Spoor 

108.25 bevond zich ook binnen het huis op ca. 3 meter van de noordelijke wandgreppel 

en wel op een locatie waar een mogelijke middenstaander verwacht kan worden. 

Alle sporen zijn gecoupeerd en afgewerkt. De opbouw van de wandgreppels is 

opmerkelijk. Op de hoeken en de kopse kant van de plattegrond blijken de greppels 

beduidend dieper. Op deze plaatsen zijn delen van een constructie dieper ingegraven 

(zie figuur 5.10 en 5.11). In de wandgreppels zijn geen duidelijke paalsporen zichtbaar, 

de locatie waar vroeger palen hebben gestaan om de constructie te dragen. 

Alleen spoor 108.21 kan gezien zijn vorm en afmetingen als een paalkuil worden 

geïnterpreteerd. In het sporenvlak leek spoor 108.22 zich als een paalspoor in de 

wandgreppel af te tekenen. In de coupe is dit onderscheid niet zichtbaar. De sporen 

zijn opgevuld met homogeen grijs zand. Slechts de welvingen in de onderkant 

van de wandgreppels duidt op de vroegere locatie van paalsporen. Het gebouw is 
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Structuur 2: Gebouwplattegrond.
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vermoedelijk na de gebruiksfase ontmanteld, waarna de achtergebleven gaten open 

zijn gelaten. Delen van de constructie zijn uitgegraven, vandaar het grillige verloop 

in het sporenvlak van vooral de noordelijke wandgreppel. De sporen zijn vervolgens 

geleidelijk weer gevuld met zand, wat heeft geresulteerd in een homogene opvulling. 

Voorlopig wordt de structuur geïnterpreteerd als een gebouwplattegrond. Over de 

precieze functie blijft onduidelijkheid bestaan, totdat het aansluitende deel wordt 

onderzocht. De structuur kan een deel zijn geweest van een huisplattegrond of een 

bijgebouw. Helaas is er geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen die onderdeel 

zijn van de structuur. Van de mogelijke middenstaander (spoor 108.25) is nog een 

botanisch grondmonster genomen. Het grondmonster bleek echter niet voor verdere 

analyse geschikt en bood dus ook geen aanknopingspunt. Het gebouw kan slechts op 

uiterlijke kenmerken worden gedateerd. Rechthoekige structuren met wandgreppels 

en een breedte van ca. 7 meter zijn vooral bekend uit de Romeinse periode. Legio 

N

Figuur 5.10 
Overzichtsfoto structuur 2 in vlak.

Figuur 5.11 
Indruk sporen structuur 2. 
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voorbeelden zijn voorhanden in het aangrenzende Horzak Oost. Het blootgelegde 

deel van structuur 2 sluit typologisch aan bij de op basis van Oss-Ussen door Schinkel 

gedefinieerde types 7A (Figuur 5.12).31 Deze twee-beukige plattegronden zonder 

buitenstijlen worden voornamelijk in de Romeinse tijd gedateerd, maar er zijn ook 

enkele, die in de late ijzertijd geplaatst kunnen worden. 

 

Een indirecte aanwijzing voor een datering uit de Romeinse tijd bevindt zich 10 meter 

ten zuiden van de structuur. Hier is een (ontwatering)greppel aangetroffen (spoor 

108.21, zie figuur 5.9). Naast een groot middeleeuws vondstcomplex is uit het spoor 

een rand van een gladwandige kruik verzameld. De kruik (zie paragraaf 5.3.3) moet 

31  Schinkel 1998, 193-5.
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Figure 11a. Oss-Ussen typology of structures: house plans trom the Roman period (after Schinkel 1994).

Figuur 5.12 
De Oss typologie (naar Wesselingh 2000).
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zijn opgespit bij de aanleg van de greppel en komt dus mogelijk van een nabijgelegen 

Romeins erf. De scherf dateert tussen 130 en 200 n.Chr.

Structuur 8a en 8b: Greppelsysteem32

In put 101 en 103 is het vervolg van een vroeg Romeins greppelsysteem aangesneden. 

De structuur is verdeeld naar 8a en 8b (zie figuur 5.13 en 5.14) en heeft een 

overwegende zuid-noord oriëntatie. Deel 8a kan met zekerheid worden gekoppeld aan 

het greppelsysteem van Horzak Oost. Voor deel 8b is een koppeling minder zeker en 

berust voornamelijk op vermoedens. De greppel is tussen de 70 cm en 140 cm breed en 

is maximaal 38 cm diep. De coupes vertonen een komvormige greppel, die op enkele 

locaties deels opnieuw is uitgegraven.

 

32  In Horzak Oost staat dit greppelsysteem bekend als G004, zie Jansen en Fokkens in prep.

Figuur 5.13 
Structuur 8a: Greppelsysteem.
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De zuidelijke helft van het greppelsysteem is aangetroffen in put 103 en 100. Spoor 

103.1 was in de campagne van Horzak Oost 2007 al grotendeels opgegraven. Spoor 

100.1 sloot hier direct op aan. Vanwege een aantal verstoringen en een recente haag 

is het greppelsysteem naar het noorden niet verder te volgen. Put 15 is aangelegd 

in een poging het greppelsysteem op te sporen buiten de invloed van de aanwezige 

verstoringen. 

Het noordelijke deel van het greppelsysteem is gereconstrueerd op basis van de grillige 

vorm van de greppel, overeenkomsten in opvulling en de ligging. Hiertoe behoren 

de sporen 106.2, 101.14, 102.2 en 104.1 (zie figuur 5.14) Tussen het zuidelijke en 
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Figuur 5.14 
Structuur 8b en 9: Greppelsystemen.
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noordelijke deel zit echter een afstand van 116 meter. Daarom kan niet met zekerheid 

worden gezegd dat het hier om hetzelfde systeem gaat. 

Dat 8b mogelijk een jongere datering kent dan 8a wordt ondersteund door een vondst 

uit spoor 101.14. Hier is een klein fragment middeleeuws aardewerk gevonden. De 

scherf kan tussen 1275 en 1325 worden gedateerd (zie paragraaf 5.3.3). Een andere 

vondst is afkomstig uit spoor 100.1, een handgevormde scherf die dateert uit de 

ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd (zie paragraaf 5.3.2).

Structuur 9: Greppelsysteem
In put 8 is een smalle greppel aangetroffen, met een noordwest-zuidoost orientatie 

(zie figuur 5.14). Aan de noordzijde liep de greppel de put uit. De put ten noorden van 

put 8 was geheel verstoord. Naar het zuiden verdween de greppel onder een aantal 

verkavelinggreppels. Een verder verloop was daardoor niet in kaart te brengen. In de 

greppel is een scherf gevonden (vondstnummer 14) die mogelijk uit de vroeg Romeinse 

tijd dateert (zie paragraaf 5.3.3). Mogelijk vormde de greppel een vertakking op een 

grotere omgreppeling, waar structuur 8 deel van is. Er kan echter niet uitgesloten 

worden dat de greppel een ontwateringgreppel betreft uit een jongere periode.

 5.2.4 Middeleeuwen

Verspreiding en aard van de sporen
Bewoningssporen uit de middeleeuwen zijn aangetroffen in het centrale en zuidelijke 

deel van het plangebied. Er zijn twee duidelijke clusters aan te wijzen, bestaande uit 

paalsporen en kuilen. Het scherpe contrast en de doorgaans donkere, grijze, licht 

kleiige opvulling maken de sporen goed herkenbaar in het vlak.   
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Complex 10: Sporencluster.
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Structuur 10: Sporencluster
Halverwege put 3 en put 109, in het zuidelijke deel van Horzak West, is een cluster 

van kuilen, paalsporen en greppels gevonden (figuur 5.15) waaruit een concentratie 

middeleeuws aardewerk is verzameld. De palen waren gefundeerd in diepe sporen, 

in de paalsporen was het onderscheid tussen paalkuil en paalgat nog zichtbaar (zie 

figuur 5.16). Het complex wordt geïnterpreteerd als een cluster nederzettingssporen 

en kan op basis van het vondstmateriaal in de late middeleeuwen worden gedateerd 

(1275-1475, zie ook paragraaf 5.3.4). Een duidelijke structuur is echter vooralsnog niet 

te herkennen in de configuratie. De greppels kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd 

als erfgreppels. Alternatieve verklaring is dat de greppels onderdeel vormden van een 

jonger verkavelingsysteem en middeleeuws aardewerk als gevolg van opspit in de 

greppels terecht is gekomen. Ten noorden van de cluster liepen een aantal verkaveling-

greppels, ten zuiden van de cluster is het plangebied ernstig verstoord.

Figuur 5.16 
Doorsneden sporen complex 10.
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Complex 11: Sporencluster
De sporencluster is aangetroffen in de zuidelijke helft van put 2. Er is eigenlijk sprake 

van twee clusters die van elkaar zijn gescheiden door een aantal recente verstoringen. 

Ten noorden van het complex bevonden zich eveneens verstoringen. De sporen waren 

grijs van kleur en licht kleiig. De sporen zijn geïnterpreteerd als nederzettingssporen.

Uit één van paalsporen (spoor 2.32) is een fragment middeleeuws aardewerk 

afkomstig. De scherf kan in de late middeleeuwen worden gedateerd (1300-1450, 

zie paragraaf 5.3.4). Daarnaast is er een ruimtelijke associatie met een andere 

sporencluster uit dezelfde tijdsperiode. Op korte afstand richting het zuidoosten 

bevindt zich namelijk complex 10. Beide clusters komen sterk overeen qua uiterlijke 

kenmerken.

5.2.5 Overige complexen

Verspreiding en aard van de sporen
Voor twee complexen blijft het onduidelijk tot welke specifieke tijdsperiode behoren. 

Op grond van ruimtelijke associatie en uiterlijke kenmerken zijn alleen vermoedens uit 

te spreken. De sporenclusters bevonden zich in het westelijke en noordelijke deel van 

het plangebied. De sporen waren opgevuld met grijs zand en vertoonden niet direct 

overeenkomsten met andere complexen/structuren. 

Complex 5: Sporencluster 
Complex 5 is aangetroffen in put 12, een proefsleuf in het noordelijke deel van het 

plangebied. De cluster bestaat uit een aantal paalsporen die mogelijk deel zijn van 

een structuur met een oost-west oriëntatie. De sporen hebben een overeenkomstige 

lichtgrijze opvulling (zie figuur 5.19). In enkele paalsporen is een donkere paalkern 

zichtbaar. De afstand tussen het meest noordelijke paalspoor en meest zuidelijke 

paalspoor is ongeveer 6,6 m. Ten zuiden van de sporencluster lag een recente 

verstoring, in het noorden een verkavelinggreppel.

Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen van complex 5. In ruimtelijk 

opzicht ligt de sporencluster in een zone met bewoningssporen uit de ijzertijd (complex 

1 en 4). De sporen van complex 5 wijken echter iets af in termen van opvulling (vergelijk 

figuur 5.3 met figuur 5.20). De paalsporen zijn tevens wat groter dan de ijzertijdsporen. 

Een jongere datering dan ijzertijd kan daarom zeker niet worden uitgesloten.  

Complex 6: Sporencluster
Deze cluster sporen is gevonden in het zuiden van put 6 aan de westzijde van het 

plangebied. In de cluster is vooralsnog geen structuur of oriëntatie ontdekt. Enkele 

sporen zijn gecoupeerd, maar er zijn geen vondsten aangetroffen. De doorsneden 

laten diepe paalsporen zien met een grijze opvulling (zie figuur 5.22). Het complex 

is geïnterpreteerd als een cluster bewoningssporen. De greppel kan deel hebben 

uitgemaakt van een begrenzing van een erf of het is een ontwateringgreppel.

De sporencluster is moeilijk in een tijdsperiode te plaatsen. Aanverwant 

vondstmateriaal is niet gevonden. Daarnaast is een ruimtelijke associatie niet mogelijk, 

complex 6 ligt vrij geïsoleerd. De dichtstbijzijnde sporencluster bevindt zich op meer 

dan 100 meter richting het oosten. 
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Figuur 5.17 
Complex 11: Sporencluster.

Figuur 5.18 
Doorsnede spoor van complex 11.
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Vondstmateriaal
Het overige vondstmateriaal dat uit de middeleeuwen dateert wordt hier expliciet 

genoemd vanwege de implicaties voor de beeldvorming van de bewoningsgeschiede-

nis in de middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het specialistische onderzoek met betrekking 

tot het middeleeuwse aardewerk komt aan bod in paragraaf 5.3.4. Hier worden de 

bevindingen van het onderzoek kort aangehaald. In het middeleeuwse vondstmateriaal 

is een component aanwezig die gedateerd kan worden in de volle middeleeuwen. Dit 

vondstmateriaal is uitsluitend afkomstig uit greppels. Veel van deze greppels kunnen 

aan grotere systemen worden gekoppeld met een jongere datering dan middeleeuwen 

(zie ook 5.2.6). Vermoedelijk is dan ook ouder vondstmateriaal bij de aanleg van de 

greppels opgespit. 
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Figuur 5.19 
Complex 5: Sporencluster.

Figuur 5.20 
Complex 5 in vlak.
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5.2.6 Nieuwe tijd

Verspreiding en aard van de sporen
Zoals opgemerkt in paragraaf 5.2.1 bleek binnen het plangebied minimaal twee ver-

kavelingsystemen aanwezig. In het programma van eisen is tevens vermeld dat een 

verkavelingsysteem uit de 18e/19e eeuw aanwezig is binnen het plangebied.33 Deze 

systemen bestonden uit een grid van greppels/sloten en verdeelden het gebied in 

percelen. Ten behoeve van de waterhuishouding zijn ontwateringgreppels gegraven, 

smallere greppels die aansluiten op de bredere greppels/sloten (zie figuur 5.23). 

Dergelijke greppels waren in het huidige landschap nog zichtbaar. Daarnaast zijn op 

een aantal locaties paalsporen langs de verkavelinggreppels aangetroffen die vroegere 

hekwerken of afrastering langs de greppels/sloten vormden. De verkavelingsystemen 

zijn overal in het plangebied aangetroffen en verstoren de oudere archeologische 

resten.   

Verkavelingsystemen
Op grond van oversnijdingen en uiterlijke kenmerken van de greppels leek sprake van 

minimaal twee verkavelingsystemen. Greppels behorende tot het jongste systeem 

waren in het algemeen opgevuld met donkergrijs tot zwart sediment. Greppels van 

een mogelijk ouder systeem hadden een lichtere opvulling, maar eveneens grijs. 

Vooralsnog zijn twee systemen gereconstrueerd op basis van de kadasterkaart uit de 

18e eeuw en vondstmateriaal wat verzameld is uit de greppels (zie figuur 5.24). 

Het jongste systeem is duidelijk terug te zien in de kadasterkaart uit 1800. Een aantal 

greppels is niet terug te vinden op deze kaart, maar wel verbonden met het jongste 

systeem. Deze sporen zijn vermoedelijk van nog jongere datering en als uitbreidingen 

of aanpassingen op het systeem gegraven. Het vondstmateriaal in de greppels 

behorende tot het jongste systeem heeft een brede dateringrange, 500 n.Chr. tot 

33  Jansen 2011.
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Figuur 5.21 
Complex 6: Sporencluster.
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1900. Hieruit blijkt meteen de problematiek aangaande de systemen. De greppels 

zijn door oudere bewoningssporen heen gegraven en zo is vondstmateriaal uit allerlei 

verschillende contexten in de greppels terechtgekomen. Daarnaast kunnen de greppels 

lange tijd in gebruik zijn geweest. Op de locatie van een aantal sloten afgebeeld op de 

kadasterkaart van 1800 is een haag gezet. 

Een ouder systeem onderscheidt zich van het jongste door de afwezigheid van 

vondsten uit de Nieuwe Tijd in de greppels. Fragmenten aardewerk uit deze greppels 

worden gedateerd van 1000 tot 1475. Ook hier mag worden verwacht dat de greppels 

oudere bewoningssporen hebben doorsneden waardoor ouder vondstmateriaal 

in de sporen terecht is gekomen. Wat opvalt is dat het oudere systeem dezelfde 

oriëntatie heeft als het jonge systeem. Het oudere systeem kan als voorloper van het 

jongere systeem worden geïnterpreteerd. De eerste verkaveling is naar verwachting 

te verbinden met de aanleg van het esdek en heeft vanaf de late middeleeuwen 

plaatsgevonden. In latere fases heeft de verkaveling zich verder ontwikkeld, nieuwe 

greppels zijn gegraven, perceelsgrenzen zijn verschoven, waarbij grotendeels de 

oriëntatie is aangehouden van voorgaande greppels. Wanneer dit precies is gebeurd en 

in hoeveel fasen kan niet worden achterhaald. 

5.2.7 Recent gebruik van het terrein

Recente topografische kaarten geven weer hoe het onderzoeksgebied recentelijk 

was ingericht. Enkele percelen werden tot voor kort gebruikt voor het verbouwen 

van gewassen. Langs de Macharenseweg en de Horzakstraat staat momenteel nog 

bebouwing. Enkele gebouwen uit de 20e eeuw zijn recentelijk gesloopt. Een aantal 

van deze gebouwen stonden op locaties waar de opgravingsputten zijn aangelegd (zie 

figuur 5.2). Tussen de Horzakstraat en een erf aan de Macharenseweg liep recentelijk 

een pad. Langs de randen van de verschillende percelen stonden bomen en struiken. 

Bij aanvang van het onderzoek was weinig over van deze inrichting (zie figuur 5.25). 

Het plangebied was grotendeels begroeid met hoog gras. Direct ten noorden van de 

putten 10 t/m 13 lag een perceel dat in gebruik was als paardenwei.

Figuur 5.22 
Doorsneden sporen van complex 6.
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Bij het aanleggen van de sleuven zijn voornamelijk sporen teruggevonden van sloop-

werkzaamheden. Het vlak is op de locaties van recente bebouwing in de meeste 

gevallen ernstig verstoord. Daarbij vallen zones op in de noordelijke en zuidelijke 

helft van het plangebied. Ter hoogte van put 3 is aan de zuidkant een betonnen vloer 

aangesneden (zie figuur 5.26). Volgens lokale bewoners hebben hier stallen gestaan 

en kunnen in dit gebied meer grote verstoringen worden verwacht. Put 3 onderschrijft 

deze verwachting. Praktisch de hele put is verstoord. Er is een smalle sleuf dwars op de 

put gegraven om de verstoring in breder perspectief te plaatsen. Het sleufje is geheel 

verstoord. De verstoringen aan de noordzijde van het terrein ter hoogte van de putten 

10 t/m 13 hangen samen met de locatie van gesloopte boerderijen met stallen. 

5.2.8 Conclusies

IJzertijd
Bewoningssporen uit de ijzertijd concentreren zich vooralsnog aan de noordzijde van 

het plangebied. Daarnaast bevindt zich in het centrale deel een greppelsysteem uit de 

late ijzertijd. De sporenclusters ter hoogte van put 10 en 13 wijzen op de aanwezigheid 

van minimaal één huisplaats met bijbehorende gebouwen. Uit de clusters konden geen 

structuren worden gereconstrueerd. Verkavelinggreppels en een recent gesloopte 

boerderij met stal verstoren het beeld enigszins. Ten noorden van put 10 t/m 12 is 

de verstoringgraad het hoogst. Een begrenzing van de ijzertijdbewoning is lastig te 

bepalen. Dit heeft deels te maken met het voorkomen van verspreide erven in deze 

Figuur 5.23 
Voorbeelden verkavelinggreppels met 
ontwateringgreppel.
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Figuur 5.24 
Reconstructie verkavelingsystemen met op de achtergrond de kadasterkaart uit 1800. Rood: jongste systeem, blauw: ouder systeem.
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Figuur 5.25 
Indruk terreininrichting voor aanvang 
archeologische werkzaamheden.

Figuur 5.26 
Indruk recente verstoringen: resten sloop-
werk, betonnen vloer in vlak ter hoogte van 
put 3.
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periode, de zogenaamde zwervende erven. Pas aan het einde van de late ijzertijd trad 

een clustering van huisplaatsen op. Verspreide erven zijn moeilijker te begrenzen in een 

proefsleuvenonderzoek dan een geclusterde nederzetting. 

Naar verwachting loopt de ijzertijdbewoning binnen het plangebied naar het westen 

door en bevinden zich hier meer erven. In dat opzicht is complex 5 in put 12 een 

interessant vraagteken. Gezien de locatie van de cluster kan het goed tot de ijzertijd-

bewoning gerekend worden. Ook de waterput kan deel uitmaken van een erf. Een 

paalspoor met ijzertijdaardewerk ten noorden van de gesloopte boerderij geeft echter 

aan dat bewoningssporen ook hier verwacht mogen worden tot aan de noordelijke 

begrenzing van het plangebied. Een zuidelijke begrenzing hangt mogelijk samen met 

het greppelsysteem (structuur 7). Ten zuiden van het greppelsysteem zijn namelijk 

geen directe aanwijzingen voor ijzertijdbewoning. Wel liggen hier paalsporen die (nog) 

niet aan een tijdsperiode gekoppeld konden worden. Het verloop van de greppels is 

gevolgd. Daarbij is geconstateerd dat de greppels naar elkaar buigen om vervolgens 

te stoppen. Deze nieuwe informatie is een welkome bijdrage met betrekking tot de 

functie van het systeem. Hoewel het eindigen van de greppels ongetwijfeld nieuwe 

vragen oproept, kunnen een aantal geopperde interpretaties worden losgelaten. De 

greppels vormden zeker geen weg. Een afvoer van water is eveneens onwaarschijnlijk, 

de noordelijke greppel  vertoonde immers geen aanwijzingen voor watervoering. De 

functie zal meer gezocht moeten worden in een landschappelijke inrichting. Over de 

vraag in hoeverre sprake is van een verdedigingswerk, rituele functie of eenvoudigweg 

een verdeling van een nederzettingsterrein, kon op basis van het uitgevoerde 

onderzoek nog geen aanvullende uitspraken worden gedaan.

Romeinse tijd
Nederzettingsresten uit de Romeinse tijd zijn nauwelijks gevonden. Het ontbreekt 

zowel aan sporen/ structuren als diagnostisch vondstmateriaal. De enige vier 

Romeinse scherven zijn niet in oorspronkelijke context aangetroffen. Indirecte 

aanwijzingen voor Romeinse bewoning zijn er wel. Structuur 2 is een gebouwplat-

tegrond die sterke gelijkenis vertoont met een Romeins wandgreppelhuis. Aan de 

oostzijde van het plangebied zijn een aantal greppels aangetroffen die aansluiten 

op een greppelsysteem van Horzak Oost. Structuur 9 is mogelijk een aftakking van 

ditzelfde systeem. Het verkavelingsysteem en recente verstoringen verstoren hier 

het beeld. Toch lijkt het plangebied gedurende de Romeinse tijd nauwelijks bewoond. 

Mogelijk vertegenwoordigd structuur 2 een Einzelhof, geïsoleerd van de omgreppelde 

gemeenschap. Een andere mogelijkheid is dat het plangebied in deze periode extensief 

werd gebruikt en deel uitmaakte van de nederzetting: structuur 2  houdt mogelijk 

verband met activiteiten buiten de nederzettingsgreppels van het inheems-Romeinse 

Oss-Horzak, zoals bijvoorbeeld landbouw.

Middeleeuwen
Een tweetal sporenclusters dateert in de late middeleeuwen. Een verzameling 

paalsporen, kuilen en greppels met geassocieerd vondstmateriaal duidt op de 

aanwezigheid van nederzettingsresten uit deze periode. Beide clusters kunnen 

ruimtelijk met elkaar worden verbonden. Structuren zijn niet herkend. Minimaal één 

erf wordt verwacht. De aangetroffen sporen kunnen deel zijn van een huisplattegrond 

en/of bijbehorende structuren. Een associatie met greppels blijft lastig, gezien 

dergelijke sporen moeilijk te dateren blijken. Onder invloed van een omvangrijk jonger 

verkavelingsysteem is middeleeuws vondstmateriaal uit context geraakt en zodoende 

wijd verspreid over het plangebied. Binnen het verspreidde vondstmateriaal is een 
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grote component, 79 aardewerk scherven, uit de volle middeleeuwen aanwezig. 

Dit materiaal, zelfs indien het opspit betreft, moet van bewoningsactiviteiten zijn 

gekomen. Vermoedelijk bevinden de bewoningssporen uit de volle middeleeuwen zich 

net buiten de grenzen van het plangebied. Het ontbreken van sporenclusters voor deze 

periode wijst in ieder geval uit dat het plangebied in gebruik was nabij de nederzetting. 

Wat betreft de begrenzing van de nederzettingsresten uit de late middeleeuwen 

zijn de aangetroffen sporenclusters met geassocieerd vondstmateriaal leidend. 

De bewoningssporen beperken zich vooralsnog tot het zuidelijke deel van het 

plangebied. Een grote verstoring begrenst de sporenclusters aan de zuidkant. Overige 

begrenzingen zijn op basis van het veldonderzoek niet met zekerheid te trekken.

Nieuwe tijd tot heden
Sporen uit de Nieuwe Tijd zijn in alle gevallen te herleiden tot een verkavelingsysteem. 

In aanvulling op verkavelinggreppels/sloten zijn ontwateringgreppels gegraven en 

afrasteringen geplaatst. Als gevolg van de opzet van het puttenplan, verspreidde 

putten, is het beeld van deze groep sporen versnipperd. De verkavelinggreppels/

sloten zijn moeilijk te plaatsen in de tijd vanwege de doorgaans lange periode dat deze 

sporen in gebruik zijn geweest en ouder vondstmateriaal wat in de sporen terecht 

is gekomen. Naar verwachting is vanaf de late middeleeuwen het plangebied voor 

de eerste keer verkaveld. Vanaf dat moment is het systeem regelmatig uitgebreid 

en verplaatst. De versnippering van het verkavelingsysteem heeft wel bijgedragen 

aan een ruis in het sporenbeeld met betrekking tot oudere perioden. Vooral het 

ruimtelijk inzicht in het sporenbeeld is aangetast. Vondstloze sporen die niet in een 

duidelijke cluster lagen, konden niet aan een tijdsperiode worden gekoppeld. Vooral 

voor smallere greppels was het soms (nog) onmogelijk te bepalen of het een ontwa-

teringgreppel of toch een oudere greppel betrof. Logischerwijs zijn oudere perioden 

daardoor tevens lastiger te begrenzen. Een positief punt is wel dat de grotere greppels/

sloten over lange afstanden zijn gegraven en daardoor over het algemeen goed te 

lokaliseren zijn.  

Van een andere orde zijn de verstoringen in de vorm van sporen van sloopwerkzaam-

heden. Verschillende huizen en boerderijen uit de 19e en 20e eeuw zijn recentelijk 

afgebroken. De grootste verstoringen binnen het plangebied bevinden zich aan de 

zuidkant ter hoogte van put 3 en een strook aan de noordzijde ter hoogte van put 8 t/m 

13. De overige verstoringen zijn kleiner van omvang en soms te relateren aan bekende 

locaties van voormalige huizen en boerderijen.

5.3 Specialistische onderzoeken

5.3.1 Inleiding

Horzak West heeft in totaal 128 vondsten opgeleverd met een totaal gewicht van 

4266,8 g (zie tabel 5.1). Van deze vondsten is aardewerk verreweg de grootste 

materiaalcategorie. In de volgende paragrafen worden de analyseresultaten van het 

aardewerk (prehistorisch, Romeins, middeleeuws en Nieuwe tijd) en steen (natuursteen 

en vuursteen) gepresenteerd. De overige categorieën kwamen niet in aanmerking voor 

specialistisch onderzoek op grond van hun geringe informatiewaarde.34    

34  De selectie voor specialistisch onderzoek is beargumenteerd in het evaluatieverslag en 
goedgekeurd door het bevoegd gezag en opdrachtgever.
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vondstcategorie aantal gewicht (g)

prehistorisch aardewerk 19 209.2

Romeins aardewerk 4 17.8

middeleeuws aardewerk 79 2254.8

Nieuwe tijd aardewerk 5 38.6

aardewerk indet. 7 26.6

baksteen 3 60.3

lood 1 8.6

metaal indet. 3 76

tefriet 4 463.6

vuursteen 1 15.9

steen 1 1077.4

leem/ verbrand klei 1 18

totaal 128 4266.8

totaal aardewerk 114 2547

Naast voorgenoemde materiaalcategorieën is ook een aantal grondmonsters 

genomen en is hout verzameld uit de waterput (structuur 3). Het hout betrof een 

geringe hoeveelheid en was te ver vergaan om een zinvolle bijdrage te leveren aan 

het onderzoek. De botanische grondmonsters zijn gewaardeerd. Op grond van de 

waardering is bepaald dat verdere analyse niet mogelijk of noodzakelijk was.35

5.3.2 Prehistorisch handgevormd aardewerk36

Stijn van As

Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 19 fragmenten prehistorisch aardewerk 

aangetroffen. Alle fragmenten zijn bekeken en beschreven. 

Werkwijze
Het prehistorische aardewerk is op basis van chronologische sequenties van aardewerk 

types te determineren op basis van de karaktereigenschappen van het aardewerk 

binnen een complex.37 Dit kan voor de ijzertijd in Zuid-Nederland worden gedaan 

aan de hand van tabellen gebaseerd op aardewerk uit Oss-Ussen. Het aardewerk dat 

gevonden is in Oss-Ussen omvatte de gehele ijzertijd en een deel van de Romeinse 

tijd. De complexen aardewerk zijn te dateren op basis van vier variabelen: afwerking 

van de buitenkant, ontwerp van het bovenste deel van de pot, vorm van de pot en 

de gebruikte techniek om de potwand te versieren.38 De omvang van de complexen 

hebben over het algemeen invloed op de betrouwbaarheid van de datering. Bij kleinere 

complexen (n < 100 ) is vaak slechts een vermoeden uit te spreken. Het prehistorische 

aardewerk van Horzak West is per complex bekeken. Hierbij worden potdeel, baksel, 

magering en eventuele versiering besproken.

35  Een verslag van de waardering is bijgevoegd (zie paragraaf 5.3.6).  
36  Analyse is uitgevoerd in overleg met en onder toezicht van L. Meurkens – senior specialist 

prehistorisch aardewerk. 
37  In dit geval verwijst een complex naar een groep scherven uit samenhangende context. Dit 

kan een cluster sporen zijn, een structuur, een enkel spoor of een site in zijn totaliteit.
38  Van den Broeke 1987.

Tabel 5.1 
Vondstoverzicht van Oss-Horzak West.
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Resultaten

Structuur 7
Uit spoor 101.4 van het grote greppelsysteem (structuur 7) kwam een klein fragment 

handgevormd aardewerk.39 Het is niet mogelijk een specifiek potdeel te herkennen 

in de scherf. De rode kleur van de buiten- en binnenwand en de zwarte kleur van de 

breuklijn duidt op een oxiderend-reduceren-oxiderend baksel. De scherf is gemagerd 

met potgruis en zand. Uit hetzelfde spoor kwam een wandfragment handgevormd 

aardewerk,40 met een oxiderend gebakken buitenwand, en sterk gereduceerde 

binnenwand. De scherf is sterk geërodeerd en is gemagerd met potgruis. De 

binnenwand vertoont lichte secundaire brandsporen. De scherven dateren uit de 

ijzertijd. Uit het noordelijke deel van hetzelfde greppelsysteem (spoor 14.1) zijn zeven 

scherven van handgevormd aardewerk verzameld.41 Alle scherven waren oxiderend-

reducerend-oxiderend gebakken en gemagerd met potgruis. Twee scherven waren 

besmeten. Eén scherf betreft de rand van een gesloten pot met een kort uitstaande 

rand. De rand is onversierd. De scherven als geheel bezien kunnen niet nauwkeuriger 

worden gedateerd dan ijzertijd. In de context van de rest van het greppelsysteem in 

Horzak Oost is het aardewerk zeer waarschijnlijk in de late ijzertijd te plaatsen.42

Spoor 10.1
Tien wandscherven zijn afkomstig uit een paalspoor in het noorden van Horzak 

West, ongeveer 30 meter ten noorden van de sporencluster complex 1.43 Gezien het 

overeenkomende type baksel behoren de scherven zeer mogelijk tot één pot. Het 

aardewerk is met potgruis gemagerd. Op de scherven zit veel aangekoekt ijzer en 

vertonen een oxiderend-reducerend baksel. Bij enkele scherven zijn echter (lichte) 

secundaire brandsporen te ontdekken, wat vooral te zien is aan de breuklijnen. 

Vanwege de geringe omvang van het complex kunnen de scherven niet scherper 

worden gedateerd dan ijzertijd.

Complex 4
In een spoor van sporencluster complex 4 is een enkele scherf gevonden. Het gaat 

hier om een wandfragment handgevormd aardewerk, geheel reducerend gebakken. 

Het aardewerk is met zand en potgruis gemagerd. De scherf is vrij klein (ongeveer 2 

cm²), maar vertoont een aanzet tot een besmeten wand. De scherf kan niet specifieker 

worden gedateerd dan in de ijzertijd. 

Conclusie
In totaal zijn 19 scherven ijzertijdaardewerk verzameld uit vier verschillende sporen. In 

alle gevallen zijn de complexen niet nauwkeuriger te dateren dan uit de ijzertijd. 

39  Vondstnummer 18.
40  Vondstnummer 60.
41  Vondstnummer 59.
42  Van As 2008; het complex van het greppelsysteem is in Horzak Oost is mede bekeken door 

aardewerk specialist van den Broeke.
43  Vondstnummer 30 en 106.
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5.3.3 Aardewerk uit de Romeinse tijd

Stijn van As

Inleiding
In totaal zijn vier fragmenten aardewerk te dateren in de Romeinse tijd. Binnen het 

aardewerk uit Horzak West vormt dit de kleinste vondstcategorie. De scherven zijn 

allen bekeken en beschreven.  

Werkwijze
Het inheems-Romeinse aardewerk is een ‘moeilijke’ vondstcategorie. Het lokaal 

vervaardigde handgevormde aardewerk komt ook in de vroeg-Romeinse tijd nog 

voor. Gedurende de eerste eeuw na.Chr. neemt het gebruik sterk af en halverwege 

de tweede eeuw lijkt het geheel in onbruik te zijn geraakt.44 Het aardewerk vertoont 

vaak sterke gelijkenissen met het aardewerk uit de late ijzertijd. Vaak zijn de scherven 

echter toch te interpreteren als inheems handgevormd aardewerk op basis van andere 

vondsten of de spoorcontext waaruit de vondsten afkomstig zijn. 

Resultaten

Vondsten uit bodemlagen
Bij het aanleggen van put 3 is net boven de C horizont een bodemfragment gedraaid 

aardewerk aangetroffen.45 Het betreft wit aardewerk, dat geverfd is met een rode 

deklaag (Brunsting, techniek A). De aanzet naar de rest van de pot is nog maar net te 

waar te nemen aan de rand van de bodem. Het fragment heeft een holle kant naar 

beneden en een kleine omvang. Vermoedelijk betreft het de bodem van een bekertje. 

De groefjes in de bodem wijzen op een type Stuart 1. Dit type aardewerk dateert 

tussen 40-110 na Chr.46

Spoor 108.21
Een randfragment gedraaid aardewerk is aangetroffen in spoor 108.21.47 Het gaat hier 

om de rand van een gladwandige kruik. De kruik had een sterk ontwikkelde bovenlip 

met een slanke hals. De aanzet naar een enkel oor was afgebroken. De lip van de rand 

hangt omlaag, waardoor de kruik als een type Stuart 110b beschreven wordt. Deze 

kruiken dateren in de 2e eeuw, ca. 130-200 na Chr.48 De vondst is gevonden in een 

greppel waarin verder alleen middeleeuws vondstmateriaal is gevonden. De Romeinse 

scherf is dus als gevolg van opspit in de greppel terecht gekomen. 

Structuur 8a
Uit spoor 100.1  kwam een wandfragment handgevormd aardewerk49 met een licht 

oxiderend gebakken wandoppervlakte en reducerend aan de binnenkant. De scherf 

is gemagerd met zand en potgruis. Het spoor waarin de scherf is gevonden, sluit aan 

op de vroeg Romeinse greppel G004 van Horzak Oost. De vondst kan daarom in deze 

context gecategoriseerd worden als inheems Romeins handgevormd aardewerk.

44  Van den Broeke 1987, 101.
45  Vondstnummer 36.
46  Hiddink 2010, 92-93; Stuart 1976, 40; Haalebos 1990, 138.
47  Vondstnummer 39.
48  Hiddink 2010, 124-125; Stuart 1962, 44-45.
49  Vondstnummer 16.
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Structuur 9
Uit deze smalle greppel, spoor 8.3, is een fragment afkomstig die gedetermineerd 

kan worden als een handgevormde randscherf.50 Qua vorm en baksel doet het 

fragment noch ijzertijd noch middeleeuws aan. Het aardewerk was van een vrij hard 

handgevormd en oxiderend baksel, gemagerd met grof zand en potgruis. Hierom is de 

scherf gedetermineerd als handgevormd inheems Romeins aardewerk.

Conclusie
Het onderzoek heeft nauwelijks aardewerk uit de Romeinse tijd opgeleverd. Twee 

vondsten zijn met zekerheid te koppelen aan de Romeinse tijd. Juist deze twee 

scherven bevonden zich ex situ, namelijk in een bodemlaag en in een verkaveling-

greppel. De vondsten dateren in de eerste tot tweede eeuw n.Chr. De twee andere 

fragmenten die waarschijnlijk Romeins zijn, zijn handgevormde scherven en hebben 

een beperkte dateerbare waarde.

5.3.4 Middeleeuws en nieuwe tijd aardewerk

Michiel Goddijn

Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek is een kleine hoeveelheid middeleeuws aardewerk 

gevonden. In totaal gaat het om 76 scherven. In het programma van eisen zijn geen 

specifieke vragen gesteld wat betreft deze aardewerkcategorie. De scherven zijn 

allemaal gescand waarbij gelet is op type aardewerk, mogelijke vorm en datering. In 

bijlage 3 zijn de resultaten van de analyse in tabelvorm opgenomen.

Werkwijze
Het middeleeuwse aardewerk is vrij goed te determineren op basis van uiterlijke 

kenmerken. Het aardewerk is onderverdeeld op basis van baksel. Waar mogelijk is 

geprobeerd het type vast te stellen voor een nauwkeurige datering. De datering en 

spreiding van het aardewerk is gekoppeld aan de sporen en lagen. Op die manier 

kunnen uitspraken gedaan worden over dateringen en faseringen. De bakselcoderin-

gen zijn aangehouden zoals beschreven in het Deventersysteem.51

Resultaten
Complete vormen of archeologisch complete potten zijn niet aangetroffen, het 

scherfmateriaal is redelijk gefragmenteerd waardoor het waarschijnlijk alleen om 

nederzettingsafval gaat. Het aardewerk is niet of nauwelijks verweerd waardoor 

de conclusie getrokken moet worden dat het materiaal niet lang aan het oppervlak 

gelegen heeft. 

Vondsten uit bodemlagen
Verreweg het grootste deel van de scherven is afkomstig uit sporen, slechts veertien 

scherven zijn verzameld tijdens de vlakaanleg  (tabel 1). Deze scherven zijn in twaalf 

gevallen afkomstig uit het esdek, één scherf is afkomstig uit het overgangsniveau 

tussen het esdek en de C horizont. De andere scherf is afkomstig uit de C horizont. 

50  Vondstnummer 14.
51  Ostkamp en Jaspers 2011.
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Het scherfmateriaal die uit de lagen afkomstig zijn, kunnen allemaal in de late 

middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd gedateerd worden. 

Vondsten uit sporen
De meest vroege component wordt gevormd door twee scherven: een Merovingische 

ruwwandige scherf uit S106.22 en een Karolingische Mayen scherf uit S101.13. Tijdens 

het onderzoek zijn geen andere scherven gevonden met een dergelijk vroege datering. 

De ruwwandige Merovingische scherf betreft een oorfragment van een kan die niet 

nader te dateren is dan de Merovingische periode. De Mayen-scherf is afkomstig van 

een bolpot, type WIIIA, welke tussen 725 en 900 dateert.52 Aangezien geen andere 

scherven zijn aangetroffen lijkt de kans op bewoning op het terrein zeer klein. Uit 

greppels in put 10, 11 en 13 komt Paffrath materiaal, dat in Brabant voornamelijk in de 

11e en 12e eeuw voorkwam. Voor al het vondstmateriaal geldt dat het afkomstig is uit 

greppels en daardoor als gevolg van opspit in de sporen terecht kan zijn gekomen. 

In put  109 ligt een sporencluster, complex 10, dat in de 14e of het begin van de 15e 

eeuw te dateren is. Het is opvallend dat het aardewerk uit dit sporencluster vooral uit 

steengoed bestaat. Het cluster in put 109 omvat enkele paalkuilen, mogelijk bevind 

zich hier een huisplattegrond uit deze periode. Uit een andere sporencluster, complex 

11, is een fragment afkomstig wat in de 13e tot 14e eeuw kan worden gedateerd. 

Vermoedelijk ligt hier ook een huisplaats uit de late middeleeuwen. Voor het overige 

materiaal geldt dat het uit greppels afkomstig is. De greppels kunnen gedurende 

langere periode in gebruik zijn geweest als deel van verkavelingsystemen.  S108.27 

heeft bijvoorbeeld een uiteenlopende datering, dit spoor heeft mogelijk vrij lang open 

gelegen of het oude scherfmateriaal is door opspit in de greppel beland. Ook in de 

putten 1 t/m5 zijn greppels aanwezig met een vergelijkbare datering als in put 108 en 

109. 

Conclusie
Het terrein werd in de middeleeuwen vanaf de 11e of 12e eeuw gebruikt. Mogelijk 

bevind zich een Merovingische of Karolingische component op het terrein, maar dit 

is op basis van één vondst lastig te zeggen. De vondst is daarbij afkomstig uit een 

greppel en vermoedelijk als opspit te interpreteren. Het meeste aardewerk dateert 

in de late middeleeuwen, ongeveer de 14e en 15e eeuw. Dit materiaal is afkomstig uit 

enkele greppelsystemen en mogelijke huisplaatsen in put 2 en 109, die misschien met 

elkaar in verband kunnen worden gebracht. Opvallend genoeg bevind zich zeer weinig 

aardewerk uit de Nieuwe Tijd tussen het vondstmateriaal. Het terrein lijkt in deze 

periode niet bewoond, waarschijnlijk is het alleen in gebruik als akkerland.

5.3.5 Vuursteen en natuursteen53 

Stijn van As

Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn slechts vier stenen gevonden. In twee van de 

vier gevallen gaat het om fragmenten tefriet. Twee andere fragmenten (kwartsiet en 

vuursteen) vertoonden sporen van menselijke activiteit. 

52  Van Es en Verwers 1979.
53  Onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van S. Knippenberg – senior specialist natuur- en 

vuursteen.
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Resultaten

Vondstmateriaal uit bodemlagen
Bij de aanleg van put 5 is in de top van de C horizont een losse vuursteenvondst 

gedaan.54 De steen heeft aan een zijde een gepatineerde laag. De andere zijde lijkt vier 

negatieven van een afslagvlak te hebben. Dit is echter toe te schrijven aan natuurlijke 

processen. Ook op twee korte zijden zit nog cortex waarbij één snijvlak te herkennen is 

met retouche.55 Waarschijnlijk is dit deels pseudo-artefact door natuurlijke processen 

opportunistisch gevormd, waarna het is opgeraapt, bewerkt en gebruikt als schraper of 

krabber. Dergelijke werktuigen zijn niet scherper te dateren dan late prehistorie. 

Structuur 3
Uit spoor 106.1 kwam een groot stuk kwartsrijke kwartsiet van 1077,4 g.56 De steen 

komt uit de bovenste vulling van een waterput. De steen heeft klopsporen. Een deel 

van de steen is afgebroken, waarna de steen opnieuw is gebruikt als klopsteen.57  

De steen is te groot en te log voor vuursteenbewerking. Naast de klopsporen lijken 

meerdere fragmenten van de steen afgesprongen te zijn. Er kan geen datering 

toegekend worden aan de steen.

Overige sporen

Spoor 107.10

Uit een recente kuil, spoor 107.10, is een fragment tefriet verzameld van 420,8 g.58 

Deze steensoort, ook bekend als basaltlava, werd in het verleden vooral gebruikt voor 

maalstenen. Aanwijzing voor een dergelijke functie is de vlakke kant van één zijde 

van de steen. De vondst is waarschijnlijk vergraven en zo in de recente kuil terecht 

gekomen. Daarnaast zijn nog enkele kleine fragmenten tefriet gevonden in een 

greppel, spoor 106.3.59

Conclusie
Er is nauwelijks natuursteen en vuursteen gevonden. Slechts drie van de vier vondsten 

zijn aangetroffen in een gesloten context. De steenvondsten hebben verder geen 

dateerbare waarde. 

5.3.6 Botanie

E.E. van Hees (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Methodiek
Van drie verschillende grondmonsters is van elk één liter nat gezeefd met als kleinste 

fractie 0,25 mm. Na het drogen zijn de gezeefde residuen bekeken onder een stereo-

microscoop met opvallend licht. Doel van het onderzoek was het waarderen van de 

grondmonsters op geschiktheid voor verdere analyse.

54  Vondstnummer 12.
55  Mondelinge mededeling A. Verpoorte.
56  Vondstnummer 62.
57  Mondelinge mededeling A. Verbaas.
58  Vondstnummer 33.
59  Vondstnummer 63.
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Waardering

Put 101.5 vondstnummer 61
Het monster is afkomstig uit een van de ijzertijd greppels. In dit grondmonster 

bevinden zich veel verkoolde resten. Het grootste deel van deze resten zijn fragmenten 

van hout. Daarnaast zijn er verkoolde zaden aangetroffen van voedselgewassen als 

graan en erwt. Dit grondmonster is geschikt voor verdere analyse. 

Spoor 106.1 vondstnummer 58 
Dit grondmonster, afkomstig uit de ijzertijd waterput, bevat weinig zaden. Er lijkt 

selectieve corrosie te hebben plaatsgevonden. De resten die zijn aangetroffen, zijn 

afkomstig van stevige zaden zoals duizendknoop en framboos. Verder zijn er resten 

hout aangetroffen en sporadisch een fragment houtskool.

Spoor 108.25 vondstnummer 57
Dit betreft een zeer arm grondmonster met enkele houtskoolfragmenten uit een 

middeleeuwse kuil. De fragmenten lijken afkomstig te zijn van hout. Het grootste deel 

is kleiner dan 2 mm. 

Conclusie
Alleen het grondmonster met vondstnummer 61 uit put 101 is geschikt voor verder 

botanische analyse. Dit grondmonster is afkomstig uit het greppelsysteem uit de 

ijzertijd, structuur 7. De focus voor bemonstering ligt eigenlijk op de Romeinse tijd en 

de middeleeuwen. In overleg met bevoegd gezag is besloten om het grondmonster 

gezien de hoge analytische waarde te bewaren. Uit navraag is gebleken dat tot nu 

toe van het greppelsysteem geen monsters zijn geanalyseerd. Binnen toekomstig 

onderzoek kan het grondmonster mee worden genomen in de uitwerking.
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6  Synthese

6.1  Inleiding

Het archeologische veldonderzoek op Horzak West heeft een verscheidenheid aan 

antropogene sporen en relatief weinig vondsten opgeleverd. De archeologische 

resten duiden op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de ijzertijd, Romeinse 

tijd en late middeleeuwen. In dit hoofdstuk worden de resultaten kort samengevat 

en in een bredere context geplaatst. De bredere context betreft in eerste instantie 

het onderzoeksgebied Horzak. Delen van dit grotere gebied zijn in het verleden al 

intensief onderzocht, Horzak Oost en Horzak Zuid. Vooral het deelgebied Horzak Oost 

heeft een schat aan archeologische informatie opgeleverd. Het onderzoeksgebied de 

Horzak biedt beeldbepalende inzichten met betrekking tot nederzettingspatronen 

en landschapsinrichting uit verschillende tijdsperioden. Deze gegevens kunnen als 

representatief worden beschouwd voor vergelijkbare archeologische regio’s.

De archeologische verwachting voor Horzak West is logischerwijs grotendeels bepaald 

door de al bekende resultaten van de Horzak. Horzak West vormt het westelijke deel 

van een uitgestrekt cultuurlandschap met bewoningsactiviteit in de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en middeleeuwen. 

Naast het inkaderen van de resultaten zal er per archeologische tijdsperiode een 

waardering worden gegeven aan de archeologische resten op basis van de criteria 

die zijn opgesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).60 Hiervoor is 

gekozen omdat per tijdsperiode de inhoudelijke vraagstellingen kunnen verschillen. De 

Nieuwe Tijd speelt in het onderzoekskader geen rol van betekenis en is daarom niet als 

aparte periode meegewogen in de waardering. De sporen uit deze periode zijn wel van 

belang in relatie tot de conservering van de oudere archeologische resten. Gezien de 

aangrenzende omvangrijke archeologische context die voorhanden is, wordt Horzak 

West benaderd als één vindplaats. 

Het proces van waarderen van een vindplaats doorloopt een aantal stappen. Zo wordt 

eerst gekeken naar de belevingswaarde van een vindplaats. Dit is echter vooral van 

toepassing op zichtbare monumenten en binnen onderhavig onderzoek daarom niet 

van belang. De waardering van Horzak West vindt dan ook plaats op basis van fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit. De verschillende criteria kunnen een hoge (3), gemiddelde (2) 

of lage score (1) krijgen. Een vindplaats is in principe behoudenswaardig als de fysieke 

kwaliteit een bovengemiddelde score heeft (score van 5 of hoger). Bij een lagere score 

wordt er gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats. Wanneer hier een 

bovengemiddelde score wordt behaald dan is de vindplaats alsnog behoudenswaardig.

Op grond van de waardestelling zijn aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek 

opgesteld. Tot slot zijn de onderzoeksvragen beantwoord, zoals die zijn geformuleerd 

in het Programma van Eisen.61 

60  KNA versie 3.2, bijlage IV Waarderen van Vindplaatsen.
61  Jansen 2011.
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6.2 Resultaten en waardering per tijdsperiode

6.2.1 IJzertijd

In Horzak Oost zijn de sporen van erven uit de ijzertijd aangetroffen. 

Huisplattegronden en overige bewoningssporen uit de ijzertijd bevonden zich verspreid 

over het deelgebied Horzak Oost. Deze verspreiding past goed in het beeld van de 

‘zwervende’ erven. Aan de oostkant van Horzak Oost is een clustering van neder-

zettingssporen uit de late ijzertijd waargenomen.62 Een opmerkelijk verschijnsel is 

het west-oost georiënteerde greppelsysteem, bekend als G001 in Horzak Oost. Het 

greppelsysteem is in de late ijzertijd gedateerd en kent een verloop in Horzak West. 

Vraagstellingen met betrekking tot de late prehistorie zijn voornamelijk gericht op 

de aan- of afwezigheid van huisplaatsen en hoe deze zich verhouden tot de erven in 

Horzak Oost en het hierboven genoemde greppelsysteem G001. 

De resultaten van het onderzoek te Horzak-West hebben uitgewezen dat de ijzertijd-

bewoning, zoals die bekend is van Horzak Oost, doorloopt in Horzak West. Resten uit 

de bronstijd zijn niet aangetroffen. In figuur 6.1 zijn de resultaten van Oost en West 

naast elkaar gezet. Een vergelijking met Horzak Oost laat zien dat de resultaten van 

Horzak West vanuit ruimtelijk perspectief goed in het bestaande beeld passen en deze 

ook aanvullen. In Horzak West zijn twee sporenclusters aan te wijzen, complex 1 en 

4, die met zekerheid uit de ijzertijd dateren. Het aantal vondsten was helaas te klein 

om tot een specifiekere datering te komen dan ijzertijd. Complex 5 en structuur 3 

konden niet aan een specifieke tijdsperiode worden gekoppeld, maar worden vanwege 

hun ligging ten opzichte van de ijzertijdclusters tot de ijzertijdsporen gerekend. Het 

greppelsysteem uit de late ijzertijd kon worden vervolgd in Horzak West en bleek 

hier zelfs te eindigen. Complex 1 en 4 zijn vanuit Horzak Oost te interpreteren als 

een volgend erf met bijbehorende structuren. Gelet op de vele huisplaatsen in het 

noordelijk deel van Horzak Oost, mag eenzelfde verwachting worden uitgesproken 

voor het noordelijke gebied van Horzak West. Spoor 10.1 met ijzertijdaardewerk direct 

ten noorden van een grote verstoring ondersteunt deze aanname. Meer naar het 

westen kan complex 5 worden gezien als een volgende erf. Ten westen van complex 

5 zijn geen bewoningssporen meer aangetroffen. Uitgaande van oost-west gelegen 

lintbewoning  bevindt een volgende huisplaats naar het westen zich buiten de grenzen 

van het plangebied. Ook de waterput, structuur 3, past goed in de bekende resultaten. 

Andere waterputten uit de ijzertijd zijn in de nabijheid van het hier besproken onder-

zoeksgebied aangetroffen. Of de ijzertijdbewoning in Horzak West naar het westen en 

zuiden doorloopt, is uit het onderzoek (nog) niet duidelijk geworden. De ruimtelijke 

spreiding van de bewoningsporen uit de ijzertijd in Horzak Oost doen vermoeden dat 

ook in Horzak West ten zuiden van het greppelsysteem nog resten van ijzertijdbewo-

ning voorkomen. De functie van het greppelsysteem blijft onzeker. Indien de sporen 

binnen complex 1, 4 en 5 behoren tot structuren uit de late ijzertijd is mogelijk een 

verband te leggen tussen de structuren en het greppelsysteem. In dat opzicht zou 

het einde van het greppelsysteem een landschappelijke begrenzing vormen in breder 

perspectief. Los van de sporenclusters is het de vraag in hoeverre het greppelsysteem 

echt stopt of dat er sprake is van een tijdelijke onderbreking.        

62  De plattegronden dateren vermoedelijk uit de late ijzertijd tot in de vroeg-Romeinse tijd.
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Figuur 6.1 
Horzak – overzicht ijzertijdbewoning
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Waardering
De ijzertijdbewoning omvat complex 1 en 4, structuur 7 en mogelijk complex 5.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en 

conservering. Er zijn weliswaar grondsporen aanwezig, maar er is geen sprake meer 

van een intact bodemprofiel. Het bovenste deel van de oorspronkelijke bodem is 

opgenomen in de bouwvoor of het esdek. De top van de sporen is daardoor aangetast. 

De sporenclusters duiden echter op de aanwezigheid van structuren. Dit betekent dat 

niet alleen de diepe sporen bewaard zijn gebleven. Verder zijn er binnen het plangebied 

wel verstoringen aanwezig. Grootste storende factor is een verkavelingsysteem 

dat vanaf de late middeleeuwen in gebruik is genomen. Tussen de greppels/sloten 

bevinden zich wel onverstoorde zones.

Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en andere vondst-

categorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard gebleven. Organisch 

materiaal (resten hout) is onder grondwaterniveau aangetroffen in een waterput. De 

waardering van een grondmonster uit het greppelsysteem heeft aangetoond dat in 

humeuze vullingen macroresten bewaard zijn gebleven. In dit geval bevond de vulling 

zich tevens boven het huidige grondwaterpeil. 

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoger op inhoudelijke kwaliteit dan 

fysieke kwaliteit. Qua zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld. In de directe 

omgeving van het plangebied en in de regio Oss zijn op meerdere locaties vergelijkbare 

grondsporen en vondstmateriaal aangetroffen. Het greppelsysteem is echter een 

bijzonder element en past niet in het algemene beeld van zwervende erven in de 

ijzertijd. 

De informatiewaarde is gemiddeld. Bewoningsporen uit deze periode in de regio en 

de directe omgeving zijn goed onderzocht.  Er bevinden naar verwachting complete 

structuren binnen het plangebied. De vindplaats biedt de mogelijkheid om sporen 

van bewoning goed te onderzoeken.  De sporenclusters uit de ijzertijd zijn namelijk 

gemakkelijker interpreteerbaar door de afwezigheid van Romeinse sporenclusters op 

dezelfde locatie. Daarnaast is een opmerkelijk greppelsysteem aanwezig. Het systeem 

eindigt binnen de vindplaats en biedt daarmee nieuwe inzichten met betrekking tot 

het verloop en functie van de greppels. Vervuiling in de vorm van sporen uit andere 

periodes is wel aanwezig, maar beperkt tot grotendeels gelokaliseerde recente 

verstoringen en verkavelingsloten.

De ensemblewaarde is hoog. Het plangebied maakt deel uit van een groter onder-

zoeksgebied. Dit grotere gebied herbergt meerdere nederzettingsterreinen uit de 

ijzertijd, die een causaal verband vertonen en in samenhang met elkaar bestudeerd 

kunnen worden.63 Daarnaast zijn ook bewoningsresten van oudere en jongere perioden 

binnen het onderzoeksgebied voorhanden, waardoor de bewoningsgeschiedenis op 

lange termijn nader kan worden onderzocht.   

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2 7

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

63  Van halverwege de jaren 1970 tot nu zijn clusters van bewoningssporen uit de ijzertijd 
aangetroffen in onder andere Oss-Ussen, Oss-Mikkeldonk, Oss-Mettegeupel, Oss-Schalk-
skamp, Oss-Almstein en Oss-Horzak. Schinkel spreekt al van verschillende ijzertijd ‘nederzet-
tingen’ in Oss-Ussen (Schinkel 1994). 

Tabel 6.1 
Waardering Horzak West - ijzertijd.



Oss-HOrzak West    63

Conclusie
De sporenclusters zijn behoudenswaardig op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de 

bewoningsresten uit de ijzertijd. 

6.2.2 Romeinse tijd

Bewoningssporen uit de Romeinse tijd zijn bekend van Horzak Oost. Hier bevindt 

zich een omvangrijk nederzettingsterrein met talloze huisplaatsen, waterputten, 

bijgebouwen, kuilen en een klein grafveld. Dat de bewoners van de Horzak in de 

periode aandacht hadden voor landschapsinrichting is zichtbaar in een drietal 

greppelsystemen, die de nederzettingsterreinen in verschillende fasen hebben 

omsloten. De opzet van deze greppelsystemen deed vermoeden dat de Romeinse 

bewoning op de Horzak zich grotendeels heeft geconcentreerd binnen Horzak Oost. 

De verwachting voor Horzak West in deze periode was dat van een buitengebied, 

ingericht voor extensief gebruik, waar de westelijke rand van het grootste 

greppelsysteem is te vervolgen.

Figuur 6.2 bevestigd de verwachting van een extensief gebruikt gebied. In Horzak 

West zijn nauwelijks sporen en vondsten gevonden die met zekerheid aan de Romeinse 

periode gekoppeld kunnen worden. De spaarzame aanwijzingen voor Romeinse 

bewoning concentreren zich aan de randen van het plangebied, in het oosten, zuiden 

en zuidwesten. Het grote greppelsysteem, in Horzak Oost bekend als G004, is deels 

te vervolgen in Horzak West (structuur 8a en 8b). Richting het noorden is het verloop 

enigszins twijfelachtig en kan aanvullend onderzoek meer duidelijkheid geven. Het 

gebrek aan vondstmateriaal en de aanwezigheid van meerdere greppels uit andere 

perioden maakt het lastig het systeem te reconstrueren. Structuur 9 wordt gezien als 

een aftakking van het grote greppelsysteem. Voorbeelden hiervan zijn zichtbaar in het 

zuiden en noorden van Horzak Oost. Interessant, maar onduidelijk, zijn vooralsnog 

structuur 2 en complex 6. Eerstgenoemde heeft veel weg van een wandgreppelhuis 

en kan op die gronden uit de Romeinse tijd dateren. De sporencluster benoemd als 

complex 6 is op basis van de resultaten niet aan een tijdsperiode te koppelen. De 

clustering van enkele diepe paalsporen en kuilen zijn gezien als resten van bewoning. 

Deze bewoning kan ruimtelijk geassocieerd worden met Horzak Zuid. Hier is in een 

bouwput naast enkele vondstloze paalsporen een waterput gevonden met daarin 

bronzen vaatwerk. Het vaatwerk wordt in de Romeinse tijd gedateerd. De waterput 

impliceert de aanwezigheid van bewoning uit dezelfde periode. Mogelijk bevinden de 

bewoningssporen zich ten noorden van de waterput en het bronsdepot. Complex 6 kan 

in dat opzicht onderdeel zijn van een Romeins nederzettingsterrein in het zuidwesten 

van de Horzak. Dergelijke bevindingen hebben consequenties voor de beeldvorming 

van de Romeinse bewoning op grotere schaal. Is er sprake van aparte gefaseerde 

bewoningsclusters of een genuanceerder beeld van verspreidde erven met hier en daar 

een clustering van bewoning?

Waardering 
De Romeinse bewoning omvat zeker structuur 8a, en mogelijk complex 6, structuur 2, 

8b en 9.

Fysieke kwaliteit – De score voor fysieke kwaliteit is gelijk aan de score voor de 

prehistorische resten en volgt dezelfde redenatie. De oorspronkelijke bodem is niet 

meer intact. Naar verwachting is een deel van een wandgreppelhuis aangesneden 

tijdens het onderzoek (structuur 2). Zowel diepe als ondiepe sporen zijn overgebleven. 
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Horzak – overzicht bewoning in de Romeinse tijd
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De conservering van vondstmateriaal is lastig te bepalen, aangezien er weinig 

materiaal is gevonden wat aan de Romeinse periode kan worden toegeschreven. Deze 

afwezigheid is eerder het gevolg van een lage bewoningsactiviteit dan slechte conser-

veringsomstandigheden. 

Inhoudelijke kwaliteit – Romeinse nederzettingsresten zijn in de regio Oss in hoge 

mate voorhanden. Omvangrijke nederzettingsarealen zijn bekend van de Horzak, maar 

ook elkder in de regio Oss. Daarom scoort de vindplaats op zeldzaamheid laag. 

De informatiewaarde is echter hoog en hangt sterk samen met de ensemblewaarde. 

Hoewel relatief veel bekend is van de Romeinse bewoning op de Horzak, zijn er een 

aantal kennislacunes die de resultaten van Horzak West aan kunnen vullen. Allereerst 

is er het verloop van het grootste Romeinse greppelsysteem. Deze is in Horzak West 

aanwezig en mogelijk is er een aftakking in het noordelijk deel van het plangebied. 

Het nader in kaart brengen van het greppelsysteem levert informatie op over hoe 

het landschap was ingericht ten westen van de nederzettingen(en) op Horzak 

Oost. Daarnaast bestaat de kans om het systeem beter te dateren, en de fasering 

van de nederzetting duidelijker in kaart kan worden gebracht. Tot slot lijkt er een 

wandgreppelhuis te liggen in het zuidelijk deel van Horzak West. De zuidrand van de 

structuur is weliswaar verstoord, maar zal verder grotendeels intact zijn. De datering 

van de structuur levert belangrijke informatie op met betrekking tot de spreiding en 

inrichting van de Romeinse bewoning op grote schaal. Complex 6 sluit hierbij aan, 

indien de sporencluster aan de Romeinse periode toegeschreven kan worden.

Wat betreft de ensemblewaarde is er een directe link met de bewoning in Horzak 

Oost en Romeinse activiteit in Horzak Zuid. Zoals opgemerkt zal nadere typering 

en datering van complex 6 en structuur 2 leiden tot een beter inzicht in de spreiding 

van de Romeinse bewoning op de Horzak. Een stap groter kan de informatie worden 

aangewend om een beeld te vormen van de inrichting van het Romeinse landschap 

tussen de bewoningclusters Horzak en Westerveld. Zijn deze op enig moment in de 

Romeinse tijd onbewoond of blijft er gedurende de hele Romeinse tijd sprake van 

solitaire huisplaatsen over een groter gebied? Verder zijn ook bewoningsresten van 

oudere en jongere perioden binnen het onderzoeksgebied voorhanden, waardoor de 

analyse van de bewoningsgeschiedenis op lange termijn mogelijk is.   

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1 7

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Conclusie
Op grond van de inhoudelijke kwaliteit van de resten uit de Romeinse tijd zijn de 

besproken clusters en structuren behoudenswaardig. 

6.2.3 Middeleeuwen

Middeleeuwse nederzettingsresten zijn bekend van Horzak Oost. Bewoningssporen 

konden uitsluitend in de late middeleeuwen worden gedateerd. In het noordoosten 

en noordwesten zijn de restanten van meerdere structuren blootgelegd. Het 

betreffen huisplattegronden met aanverwante structuren. De bewoning bevindt 

zich overduidelijk aan de randen van Horzak Oost, langs een aantal uitvalswegen 

Tabel 6.2 
Waardering Horzak West - Romeinse tijd.
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van de stad Oss. In het uiterste zuiden van Horzak Oost zijn enkele losse kuilen met 

vondstmateriaal gevonden. Daarnaast is een aantal greppelsystemen gereconstrueerd. 

Naast percelering/erfgreppels is een landweer herkend. Het overgrote deel van Horzak 

Oost lijkt in de late middeleeuwen voor off-site activiteiten gebruikt, zoals agrarisch 

landgebruik. Aan de vroege en volle middeleeuwen konden geen sporen worden 

toegekend. Wel is opgespit vondstmateriaal aanwezig, afkomstig uit talloze greppels 

die deel uitmaakten van recentere verkavelingsystemen. 

Het onderzoek op Horzak West heeft een vergelijkbaar beeld opgeleverd. Twee 

sporenclusters, complex 10 en 11, konden op grond van aardewerkvondsten in de 

late middeleeuwen worden gedateerd. De sporenclusters worden geïnterpreteerd 

als één of twee gescheiden huisplaatsen met aanverwante structuren. Ook deze 

bewoningssporen liggen aan de rand van het plangebied. Gezien het historisch 

kader (zie hoofdstuk 4) is dit overigens niet verwonderlijk. Het verwachtingsbeeld 

voor de Horzak in de late middeleeuwen is een nederzettingspatroon van verspreide 

boerderijen langs uitvalswegen. De bewoningsresten zoals nu bekend van de Horzak 

bevinden zich nabij de oudste wegen in het gebied, de Macharenseweg in het 

westen, Achterschaijkstraat in het noorden, en de Horzakstraat in het zuiden. Ten 

noordwesten, nabij de Horzak, wordt de locatie vermoed van een versterkt huis, Huize 

Spitsbergen.64 De boerderijen in de omgeving waren mogelijk horigheid verschuldigd 

aan Huize Spitsbergen. Complex 6 kan op basis van het onderzoek niet aan een 

specifieke tijdsperiode worden gekoppeld. Vanuit ruimtelijk oogpunt, ligging nabij 

een oude uitvalsweg, kan deze sporencluster eveneens geïnterpreteerd worden als de 

resten van een huisplaats uit de late middeleeuwen. Grote vraag blijft of de Horzak in 

de volle middeleeuwen bewoond is geweest. Vondstmateriaal wijst wel op activiteit 

in deze periode. Het materiaal kon echter niet aan sporen worden gekoppeld en is 

uitsluitend in recentere verkavelinggreppels aangetroffen. Gelet op de omvang van de 

Horzak en het al vlakdekkend opgegraven areaal kan worden gesteld dat het gebied 

in de volle middeleeuwen extensief werd gebruikt. Een deel van de verkaveling is 

daarmee mogelijk al in de volle middeleeuwen aangelegd. Bewoning in deze periode 

bevindt zich meer richting het oude centrum van Oss. 

Waardering
Er zijn bewoningssporen gevonden uit de late middeleeuwen en vondstmateriaal uit 

alle perioden van de middeleeuwen. De nederzettingsresten betreffen zeker complex 

10 en 11, en mogelijk complex 6.

Fysieke kwaliteit – De score voor fysieke kwaliteit is gelijk aan de score voor de 

prehistorische en Romeinse resten. De oorspronkelijke bodem is onthoofd. Binnen 

de laatmiddeleeuwse sporenclusters bleken zich diepe paalsporen te bevinden. 

Naar verwachting zijn de paalsporen in breder perspectief te herleiden tot volledige 

structuren. De resten zullen deels zijn aangetast door jongere verkavelinggreppels en 

recente verstoringen. De verstoringgraad is echter goed te lokaliseren. Daartussen 

bevinden zich onverstoorde zones, met daarbinnen de sporenclusters. Niet alleen 

diepe sporen zijn bewaard gebleven. Daarom is een gemiddelde score toegekend. 

De conservering van het vondstmateriaal scoort ook gemiddeld. Het verzamelde 

vondstmateriaal beperkt zich tot aardewerk.

Inhoudelijke kwaliteit – Op zeldzaamheid scoren de middeleeuwse resten laag. 

64  Jansen 2010, 18.
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Figuur 6.3 
Horzak – overzicht bewoning in de middeleeuwen
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Historische bronnen en meerdere sites in de regio Oss zijn voorhanden voor een beeld 

van de bewoning in deze periode. 

Hoewel niet zeldzaam is wel sprake van een hoge informatiewaarde. De mogelijkheid 

bestaat complete structuren aan te treffen. Onderzoek op Horzak Oost heeft 

aangetoond dat sporen van erven bewaard zijn gebleven uit de late middeleeuwen. 

Op grond van nader onderzoek van de aangetroffen sporenclusters kan Horzak West 

archeologisch uitsluitsel bieden over de verspreiding en de aard van de plattelandsbe-

woning in de late middeleeuwen op de Horzak en de relatie daarvan met de stad Oss. 

De ensemblewaarde is dan ook als hoog gewaardeerd. Nader onderzoek kan de onder-

zoeksresultaten van Horzak Oost aanvullen, zodat een compleet beeld ontstaat voor 

het gebied de Horzak. Een gebied wat in vroeger tijden al was omsloten door nog 

bestaande uitvalswegen. Daarmee kan het als representatief worden beschouwd voor 

vergelijkbare landschappelijke/plattelandsgebieden binnen de regio Oss. Daarnaast 

is er wederom de mogelijkheid de bewoningsgeschiedenis op lange termijn te 

bestuderen in relatie tot oudere en jongere perioden. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1 7

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Conclusie
Op grond van de inhoudelijke kwaliteit van nederzettingsresten uit de middeleeuwen 

zijn de aangetroffen bewoningssporen behoudenswaardig. 

6.3  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Het onderzoek heeft aangetoond dat op Horzak West bewoningsresten uit de ijzertijd, 

Romeinse tijd en late middeleeuwen aanwezig zijn. De onderzoeksresultaten sluiten 

goed aan bij de vooraf gespecificeerde archeologische verwachtingen. In deze 

bevestiging van de verwachting ligt het belang van de archeologische resten. Deze 

kunnen nieuwe informatie opleveren voor het onderzoeksgebied Horzak. Op grond van 

de waardering is de vindplaats vanwege de inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig. 

Er wordt dan ook aanbevolen de vindplaats te behouden in situ. De bouwplannen voor 

Horzak West zijn echter al zo vergevorderd dat behoud in situ geen optie meer is. De 

archeologische waarden bevinden zich op ca. 30 tot 50 cm onder maaiveld. In geval 

van verstoring van het bodemarchief dieper dan 30 cm wordt dan ook geadviseerd de 

vindplaats op te graven. Niet het hele plangebied komt in aanmerking voor vervolgon-

derzoek. De specifieke aanbevelingen zijn verwerkt in figuur 6.4.

Binnen het plangebied zijn enkele verstoorde locaties aan te wijzen. Een zone in het 

noorden en een zone in het zuiden zijn diep verstoord als gevolg van sloopwerkzaam-

heden of vroegere aanwezigheid van een stallencomplex. Daarnaast is vervolgonder-

zoek in het noordwesten en westen van het plangebied niet noodzakelijk. Hier lopen 

meerdere verkavelinggreppels/sloten en verstoringen als gevolg van graafwerkzaam-

heden, waartussen weinig oudere sporen bewaard zullen zijn gebleven. Tevens zijn 

in deze hoek in de onverstoorde delen geen oude sporen aanwezig, complex 6 in het 

zuidwesten uitgezonderd. Tot slot behoeft het uiterste noorden van het plangebied 

geen nader onderzoek. Dit deel van het terrein is al opgegraven in 2007.

Het vervolgonderzoek kan zich, uitgaande van de vraagstellingen in het programma 

Tabel 6.3 
Waardering Horzak West - Middeleeuwen.
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van eisen, in eerste instantie richten op de gedefinieerde sporenclusters en structuren. 

Het algemene beeld is dat van een versnipperd bewoningsareaal. De meerwaarde 

van het onderzoek zit hem voornamelijk in het begrenzen, typeren/karakteriseren 

en dateren van de clusters en structuren. Dit is van belang voor het bepalen van het 

verspreidingsbeeld van de bewoning per tijdsperiode en de fasering hierbinnen van 

het gehele gebied Horzak. Deze informatie is vast te stellen door een zone rondom de 

aangetroffen clusters en structuren op te graven. De aangegeven zones voor vervolg-

onderzoek behelzen een totaal van ca. 17000 vierkante meter (paragraaf 6.4). 

Voor het greppelsysteem uit de ijzertijd (structuur 2) en het systeem uit de Romeinse 

tijd (structuur 8 en 9) wordt aanbevolen de greppels te volgen. Daarvan kan 

ongeveer 3000 vierkante meter voor de ijzertijdgreppels en directe omgeving worden 

gereserveerd (tabel 6.4). De Romeinse greppels en omliggend gebied (structuur 8 

en 9) behoeft maximaal 2300 vierkante meter onderzoeksgebied (tabel 6.4). Voor de 

ijzertijdgreppels is het van belang in het verlengde te zoeken naar een mogelijk vervolg 

en het tot nu verkende deel volledig op te graven. Zo kan de functie van het systeem 

nader worden bepaald. Bij het Romeinse systeem is het zaak zuid en noord met elkaar 

te verbinden en te onderzoeken in hoeverre structuur 9 een aftakking is of niet. De 

zone rondom de overige aangetroffen cluster en structuren bedraagt dan ongeveer 

11700 vierkante meter (tabel 6.4).

In aanvulling op deze zones wordt geadviseerd ca. 1700 vierkante meter (10% van het 

beoogde vervolgonderzoek) te reserveren voor aanvullende waarnemingen (tabel 6.4). 

Het is niet uit te sluiten dat structuren zijn gemist of (nog) niet zijn herkend als zodanig 

of dat sporenclusters toch groter uitvallen dan verwacht. Dit is vooral van toepassing 

op de ijzertijdbewoning. Op basis van onderhavig onderzoek kan geen zekere 

begrenzing worden aangegeven. De verwachting blijft gehandhaafd dat de bewoning 

naar het noorden, zuiden en westen doorloopt. Een westelijk verloop zal buiten het 

plangebied vallen. Een zuidelijke continuering wordt ondervangen door de op te 

graven zones ten zuiden van het greppelsysteem uit de ijzertijd. Voor het noorden 

wordt aanbevolen ten noorden van put 10 t/m 13 een proefsleuf van 4 bij 100 meter van 

zuidwest naar noordoost te trekken als aanvullende verkenning. Tijdens het onderzoek 

kon dit deel van het terrein niet worden onderzocht. Indien hier ijzertijdsporen liggen 

zoals verwacht, kan meteen een groter blok worden opgegraven.

Uiteraard hoeven bij een eventueel vervolgonderzoek de sporen uit put 100 t/m 109 

niet meer te worden gecoupeerd. Deze putten zijn al volledig opgegraven. 

Structuren en clusters Onderzoeksgebied in m²

Greppelsysteem uit de Late IJzertijd 3000

Greppelsysteem uit de Romeinse Tijd 2300

Overige clusters 11700

Totaal 17000

Aanvullende waarnemingen (10% van totaal) 1700

Tabel 6.4 
Afmetingen van het aanbevolen onderzoeks-
gebied.



70	 Oss-HOrzak West

4.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Landschap
Hoe is de archeologische relevante geologische, geomorfologische en bodemkundige 

opbouw van de ondergrond in het onderzoeksgebied?

Binnen het hele plangebied is de oude bodem niet meer intact. Er is sprake van een 

A-C profiel, een bruine enkeerdgrond. Een esdek is echter niet overal aangetroffen. 

Gezien het ontbreken van de oude bodem kan het oorspronkelijk reliëf niet worden 

bepaald. De geomorfologische opbouw blijft daardoor onduidelijk. Een onderscheid is 

niet te maken tussen een terrasvlakte en een kleine dekzandrug.
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Archeologie

• In het onderzoeksgebied Horzak West worden erven uit de bronstijd en m.n. 
de ijzertijd verwacht. Liggen er (huis)plattegronden, (paal)sporen, kuilen en/
of waterputten uit deze perioden in Horzak West? Is er sprake van clusters van 
kuilen? Liggen er ook greppels en/of hekwerken uit deze periode? Zijn er ‘lege’ 
gebieden waar sporen uit deze periode ontbreken?

Het veldonderzoek heeft twee sporenclusters opgeleverd en een aantal specifieke 

structuren die zeker aan de ijzertijd gekoppeld kunnen worden. Resten uit de bronstijd 

zijn niet aangetroffen. Met zekerheid is één erf aangesneden. De sporen konden nog 

niet herleid worden tot een structuur, maar de verwachting is dat de sporen deel 

uitmaken van een plattegrond. Clusters kuilen zijn niet gevonden. Het onderzoek 

heeft één waterput opgeleverd, die op basis van ruimtelijke associatie tot de ijzertijd-

bewoning wordt gerekend. Er is één greppelsysteem uit de late ijzertijd aanwezig. 

Dit greppelsysteem was al bekend van Horzak Oost, G001. Het systeem is gevolgd 

en na 85 meter buigen beide greppels naar elkaar toe, waarna de greppels stoppen. 

De ijzertijdresten concentreren zich tot het centrale en noordelijke deel van het 

plangebied. Ten zuiden en westen van het greppelsysteem zijn geen ijzertijdresten 

meer aangetroffen. Naar het noorden kunnen zeker meer sporen worden verwacht. 

Het westen is leeg te noemen. Naar het zuiden worden nog wel sporen verwacht in 

relatie tot de erven in het noorden of het greppelsysteem.

• Zijn eventuele prehistorische sporen en/of plattegronden in de wegcunetten 
(en proefsleuven) gelijktijdig met de erven in Horzak Oost? Of is er sprake van 
perioden die in Horzak Oost ontbreken?

In de gecoupeerde sporen bleek weinig vondstmateriaal aanwezig. Hierdoor was het 

niet mogelijk de sporenclusters nader te dateren dan ijzertijd. Ruimtelijk gezien passen 

de resultaten van Horzak West goed bij het bestaande beeld van Horzak Oost. 

• Herbergt Horzak West een begrenzing van de nederzettingssporen uit de 
ijzertijd?

Het karakter van de ijzertijdbewoning, zwervende erven, maakt het lastig om een 

begrenzing te bepalen. Zoals opgemerkt, naar het noorden zijn zeker meer erven 

te verwachten. De vergelijking met Oost laat zien dat de ijzertijdbewoning als een 

oost-west lint verspreid is door de Horzak. In dat opzicht kunnen in het westen meer 

erven worden verwacht, maar deze vallen buiten het plangebied. Een westelijke 

begrenzing valt mogelijk samen met het einde van het greppelsysteem uit de late 

ijzertijd.

• In Horzak Oost is een bijzonder, grotendeels dubbel greppelsysteem uit de 
late ijzertijd vastgesteld. Wat is het verloop van dit greppel systeem in Horzak 
West? Loopt deze door en hoe is het verloop in het onderzoeksgebied? Is er 
een opening? Blijft het een dubbele greppel? In de wegcunetten: wat is de 
diepte, vorm, karakter van de greppels, zijn ze opnieuw uitgegraven, zijn er 
aanwijzingen voor flankerende wallen?

Het greppelsysteem kon 85 meter worden vervolgt naar het westen. Op dit punt 

buigen beide greppels naar elkaar toe en stoppen. In het aangrenzende wegcunet is 

geen vervolg van greppels zichtbaar. Er is dus sprake van een gat van zeker zes meter. 

In de proefsleuven naar het westen zijn eveneens geen aanwijzingen voor een verder 

vervolg. In theorie kan deze wel zijn gemist. Beide greppels blijken komvormig en zijn 
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65 tot 70 cm diep. De noordelijke greppel vertoonde sporen van uitgraving en bestaat 

dan uit minimaal twee fasen. Dit is echter gebaseerd op één coupe. Beide greppels 

zijn gefaseerd opgevuld op natuurlijke wijze en zullen dus lang open hebben gelegen. 

Binnen het plangebied is de bodem onthoofd, waardoor het nagenoeg onmogelijk 

is de aanwezigheid van flankerende wallen aan te tonen. Het naar elkaar buigen en 

stoppen van de greppels sluit wel uit dat het systeem is gebruikt als weg. 

• Het onderzoeksgebied herbergt (delen van) twee (elkaar opvolgende) 
nederzettingen uit de Romeinse tijd. Van beide is een (groot) deel opgegraven. 
Hoe ontwikkelt de bewoning uit de Romeinse tijd zich in westelijke richting? 
Kunnen we de begrenzingen van de Romeinse bewoning vaststellen? Zijn er 
aanwijzingen voor activiteiten in het gebied anders dan bewoning?

Uit de onderzoeksresultaten spreekt het algemene beeld van een afnemende 

bewoningsintensiteit op Horzak West. Er zijn weinig Romeinse resten gevonden. 

Vondstmateriaal ontbreekt nagenoeg. Hoogstens bevinden er zich twee Romeinse 

erven in het plangebied. In het zuiden is een halve wandgreppelstructuur aangetroffen, 

die op grond van uiterlijke kenmerken in de Romeinse tijd wordt geplaatst. Tevens ligt 

er mogelijk een sporencluster in het zuidwesten van het plangebied, die te verbinden 

is met Romeinse activiteiten op Horzak Zuid. Het greppelsysteem bekend van Horzak 

Oost als G004 kon binnen Horzak West deels worden vervolgd en bevindt zich aan de 

oostkant. Het vervolg van het systeem wordt echter danig verstoord door aanwezige 

verkaveling. Structuur 9 kan een uitloper zijn van het Romeinse greppelsysteem. 

Directe aanwijzingen voor een extensief gebruik in de Romeinse tijd zijn er niet. 

Wel zou structuur 9 een groter gebied kunnen omsluiten en zo een terrein kunnen 

markeren buiten de geclusterde nederzettingen. 

• Is er in Horzak West sprake van een continue bewoning in de ijzertijd en 
Romeinse tijd?

Het onderzoek heeft te weinig vondstmateriaal opgeleverd om hier een uitspraak over 

te doen. 

• Belangrijk is greep te krijgen op het verloop van de verschillende Romeinse 
greppelsystemen die door het gebied lopen. Wat is het (westelijke) verloop van 
het greppelsysteem uit de Romeinse tijd? Sluiten greppels uit het zuidelijke 
en noordelijke deel op elkaar aan? Liggen in Horzak West akkergronden die 
begrensd worden door greppels? In de wegcunetten: wat is de diepte, vorm, 
karakter van de greppels, zijn ze opnieuw uitgegraven, zijn er aanwijzingen voor 
flankerende wallen?

Er zijn twee greppels aangewezen, structuur 8a en 8b, die tot het Romeinse systeem 

kunnen behoren. In het zuiden van het plangebied was het greppelsysteem direct 

te volgen, structuur 8a. Vanaf hier worden de greppels echter oversneden door een 

brede zuid-noord georiënteerde haag/sloot. Op deze haag/sloot zijn talloze oost-west 

lopende verkavelinggreppels aangesloten die de beeldvorming vertroebelen. 

Daarnaast viel het verloop van de greppel buiten het wegcunet. Pas ca. 100 meter 

verder naar het noorden zijn er aanwijzingen voor een systeem dat met het Romeinse 

greppelsysteem geassocieerd kan worden, structuur 8b. Nader onderzoek zal uitwijzen 

in hoeverre zuid en noord op elkaar aansluiten. Structuur 9 is mogelijk een uitbreiding 

op structuur 8b. Ook hier is nader onderzoek vereist om de relatie te achterhalen en 

het verdere verloop en functie van deze greppel. De greppels van structuur 8a en 8b 

zijn ca. 20 tot 35 cm diep, komvormig en op natuurlijke wijze opgevuld. 
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• Wat is de inrichting van de zone tussen de Romeinse bewoning in de Horzak en 
de (vermoede) Romeinse bewoningssporen die zijn aangetroffen in Horzak Zuid 
waar onder ander bronzen vaatwerk is aangetroffen in een waterput. Zijn het 
fysiek gescheiden nederzettingen oftewel ligt er in de Horzak een gebied zonder 
sporen uit de Romeinse tijd?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. In het zuidwesten van Horzak West 

ligt een sporencluster zonder vondstmateriaal. Op basis van ruimtelijke associatie 

kan een verband zijn met de sporen van Horzak Zuid. Daarnaast is er een halve wand-

greppelstructuur aangetroffen in het zuidoosten van Horzak West. Ook hier ontbrak 

het aan vondstmateriaal, waardoor een datering niet zeker is. Een algemene indruk 

bevestigt wel de verwachtte afname van bewoningsintensiteit in de Romeinse tijd. De 

verwachting is dat buiten de geclusterde bewoning van Horzak Oost er hoogstens een 

paar verspreidde huisplaatsen voorkomen in het westen. De Horzak als geheel bezien, 

zijn er geen Romeinse sporen aanwezig in het noordwesten van het onderzoeksgebied.

• Het gebied herbergt ook bewoningssporen uit de late middeleeuwen. Loopt deze 
bewoning door in Horzak West? Hoe kunnen eventuele bewoningssporen worden 
gekarakteriseerd? Wat is de datering en de begrenzing van de laatmiddeleeuwse 
nederzetting?

Er zijn twee sporenclusters gevonden die uit de late middeleeuwen dateren, complex 

10 en 11. De clusters behoren tot minimaal één huisplaats in het zuiden van het 

plangebied. Hiermee wordt bevestigd dat de laatmiddeleeuwse bewoning doorloopt, 

maar zich wel aan de rand van het plangebied bevindt. De vergelijking met Horzak 

Oost schept een beeld van verspreidde laatmiddeleeuwse boerderijen gelegen 

langs uitvalswegen. Als zodanig is de bewoning niet zozeer te begrenzen. De sporen 

betreffen paalsporen , kuilen en mogelijk greppels. De paalsporen kunnen bij een 

breder inzicht herleid worden tot structuren, zoals plattegronden van boerderijen en 

bijgebouwen. De aangetroffen complexen dateren in de 13e tot 15e eeuw.

• Afgezet tegen de hoeveelheid bewoningssporen zijn er relatief weinig 
begravingen gevonden uit de verschillende bewoningsperioden. Is er sprake van 
graven of grafveld(en) in het westelijk deel van het plangebied? Waar liggen die, 
uit welke periode(n)?

Er zijn geen begravingen of aanwijzingen voor begravingen gevonden in het 

plangebied.  

Paleobotanie

• In de nabijgelegen nederzetting Oss-Westerveld bevatten verschillende 
waterputten uit de Romeinse tijd restanten van door Romeinen geïntroduceerde 
kruiden en vruchten, wijzend op een ‘romanisering ‘ van de eetgewoonten. Is dat 
in de Romeinse bewoning van Horzak ook terug te vinden?

Er zijn geen Romeinse waterputten gevonden in het plangebied. Wel heeft een 

grondmonster uit andere context, late ijzertijdgreppel, aangetoond dat macroresten 

bewaard kunnen zijn gebleven. De potentie voor botanisch onderzoek is dus wel 

aanwezig. Mogelijk dat bij een vervolgonderzoek wel een Romeinse waterput wordt 

aangetroffen.
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• Uit de 13e tot 15e eeuw na Chr. is weinig bekend over met name de vegetatie en 
ook de gewassen op de velden en in de tuinen. Kunnen sporen behorende bij de 
aangetoonde erven in Horzak West uit deze periode daar verandering inbrengen?

Zoals hierboven opgemerkt, een grondmonster uit een late ijzertijdgreppel heeft 

aangetoond dat macroresten bewaard kunnen zijn gebleven. Binnen de laatmiddel-

eeuwse clusters zijn nog geen sporen aangetroffen met opvullingen die in aanmerking 

kwamen voor zinvolle bemonstering. Bij een eventueel vervolgonderzoek kan hier 

rekening mee worden gehouden. Diepe sporen zoals kuilen of waterputten met 

humeuze opvullingen hebben de meeste potentie. Onder grondwaterniveau zullen de 

bewaarcondities voor macroresten het meest optimaal zijn geweest.
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put vlak spoor type

1 1 1 PK

1 1 2 PK

1 1 3 GR

1 1 4 PK

1 1 5 SL

1 1 6 GR

1 1 7 GR

1 1 8 PK

1 1 9 PK

1 1 10 PK

1 1 11 GR

1 1 12 PK

1 1 13 PK

1 1 14 PK

1 1 15 KL

1 1 16 GR

1 1 17 PK

1 1 18 GR

1 1 19 PK

1 1 20 GR

1 1 21 SL

1 1 22 GR

1 1 23 KS

1 1 24 PK

1 1 25 KS

1 1 26 KL

1 1 27 PK

1 1 28 PK

1 1 29 PK

1 1 999 REC

2 1 1 GR

2 1 2 GR

2 1 3 GR

2 1 4 GR

2 1 5 SL

2 1 6 PK

2 1 7 PK

2 1 8 PK

2 1 9 GR

2 1 10 PK

2 1 11 PK

2 1 12 KL

2 1 13 PK

2 1 14 PK

2 1 15 GR

2 1 16 PK

2 1 17 KL

put vlak spoor type

2 1 18 KL

2 1 19 PK

2 1 20 PK

2 1 21 PK

2 1 22 KL

2 1 23 PK

2 1 24 PK

2 1 25 PK

2 1 26 KL

2 1 27 KL

2 1 28 KL

2 1 29 KL

2 1 30 PK

2 1 31 GR

2 1 32 PK

2 1 33 PK

2 1 34 PK

2 1 35 PK

2 1 36 PK

2 1 999 REC

3 1 1 KL

3 1 2 PK

3 1 3 GR

3 1 4 PK

3 1 5 PK

3 1 6 GR

3 1 7 KL

3 1 8 PK

3 1 9 GR

3 1 10 PK

3 1 11 PK

3 1 12 GR

3 1 999 REC

4 1 1 GR

4 1 2 GR

4 1 3 KS

4 1 4 GR

4 1 5 NV

4 1 6 KS

4 1 7 SL

4 1 999 REC

5 1 1 PK

5 1 2 PK

5 1 3 PK

5 1 4 GR

5 1 5 GR

5 1 6 KL

put vlak spoor type

5 1 999 REC

6 1 1 PK

6 1 2 PGK

6 1 3 KL

6 1 4 PK

6 1 5 PK

6 1 6 PK

6 1 7 KL

6 1 8 PGK

6 1 9 PK

6 1 10 KL

6 1 11 KL

6 1 12 KL

6 1 13 GR

6 1 14 KL

6 1 15 PK

6 1 16 KL

6 1 17 PK

6 1 18 PK

6 1 19 PK

6 1 20 PK

6 1 21 PK

6 1 22 PK

6 1 23 PK

6 1 24 SL

6 1 25 GR

6 1 999 REC

7 1 1 GR

7 1 2 GR

7 1 3 GR

7 1 999 REC

8 1 1 SL

8 1 2 PK

8 1 3 GR

8 1 4 VL

8 1 5 VL

8 1 6 PK

8 1 7 PK

8 1 8 PK

8 1 9 GR

8 1 10 GR

8 1 11 GR

8 1 12 GR

8 1 13 GR

8 1 14 GR

8 1 15 GR

8 1 16 GR

Bijlage 1 Sporenlijst
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put vlak spoor type

8 1 17 GR

8 1 18 GR

8 1 999 REC

9 1 1 SL

9 1 2 KS

9 1 3 GR

9 1 4 SL

9 1 999 REC

10 1 1 PGK

10 1 2 SL

10 1 3 GR

10 1 4 SL

10 1 5 PK

10 1 6 PK

10 1 7 PK

10 1 8 PK

10 1 9 PK

10 1 10 PK

10 1 11 PK

10 1 12 PK

10 1 13 PK

10 1 14 PK

10 1 15 PK

10 1 16 PK

10 1 17 PK

10 1 18 PK

10 1 19 GR

10 1 20 PK

10 1 21 SL

10 1 22 KL

10 1 23 GR

10 1 24 GR

10 1 999 REC

11 1 1 SL

11 1 2 SL

11 1 3 GR

11 1 4 SL

11 1 5 GR

11 1 6 SL

11 1 7 SL

11 1 8 PGK

11 1 9 NV

11 1 10 SL

11 1 11 GR

11 1 999 REC

12 1 1 GR

12 1 2 PK

12 1 3 PK

12 1 4 SL

put vlak spoor type

12 1 5 GR

12 1 6 GR

12 1 7 PK

12 1 8 PGK

12 1 9 PK

12 1 10 PGK

12 1 11 PK

12 1 12 PGK

12 1 13 PK

12 1 14 PK

12 1 15 PK

12 1 16 PGK

12 1 17 GR

12 1 18 KL

12 1 19 KL

12 1 20 KL

12 1 21 GR

12 1 22 KL

12 1 23 SL

12 1 999 REC

13 1 1 GR

13 1 2 SL

13 1 3 PK

13 1 4 PK

13 1 5 GR

13 1 6 PK

13 1 7 PK

13 1 8 PK

13 1 9 GR

13 1 10 SL

13 1 11 PK

13 1 12 PK

13 1 13 PK

13 1 14 GR

13 1 15 SL

13 1 999 REC

14 1 1 GR

14 1 2 GR

14 1 3 SL

14 1 4 SL

14 1 5 PK

14 1 999 REC

15 1 1 SL

15 1 2 GR

15 1 3 GR

15 1 999 REC

100 1 1 GR

100 1 2 SL

100 1 3 GR

put vlak spoor type

100 1 4 GR

100 1 5 GR

100 1 6 VL

100 1 7 GR

100 1 8 GR

100 1 9 GR

100 1 999 REC

101 1 1 SL

101 1 2 GR

101 1 3 GR

101 1 4 GR

101 1 5 GR

101 1 6 GR

101 1 7 PK

101 1 8 NV

101 1 9 NV

101 1 10 GR

101 1 11 GR

101 1 12 GR

101 1 13 GR

101 1 14 GR

101 1 15 GR

101 1 16 GR

101 1 17 GR

101 1 18 GR

101 1 19 SL

101 1 20 PK

101 1 21 PK

101 1 22 NV

101 1 23 PK

101 1 24 GR

101 1 25 GR

101 1 26 GR

101 1 999 REC

102 1 1 SL

102 1 2 GR

102 1 3 GR

102 1 4 SL

102 1 5 NV

102 1 6 GR

102 1 7 VL

102 1 8 GR

102 1 9 KL

102 1 10 GR

102 1 11 GR

102 1 12 PK

102 1 13 SL

102 1 999 REC

103 1 1 GR
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put vlak spoor type

100 1 4 GR

100 1 5 GR

100 1 6 VL

100 1 7 GR

100 1 8 GR

100 1 9 GR

100 1 999 REC

101 1 1 SL

101 1 2 GR

101 1 3 GR

101 1 4 GR

101 1 5 GR

101 1 6 GR

101 1 7 PK

101 1 8 NV

101 1 9 NV

101 1 10 GR

101 1 11 GR

101 1 12 GR

101 1 13 GR

101 1 14 GR

101 1 15 GR

101 1 16 GR

101 1 17 GR

101 1 18 GR

101 1 19 SL

101 1 20 PK

101 1 21 PK

101 1 22 NV

101 1 23 PK

101 1 24 GR

101 1 25 GR

101 1 26 GR

101 1 999 REC

102 1 1 SL

102 1 2 GR

102 1 3 GR

102 1 4 SL

102 1 5 NV

102 1 6 GR

102 1 7 VL

102 1 8 GR

102 1 9 KL

102 1 10 GR

102 1 11 GR

102 1 12 PK

102 1 13 SL

102 1 999 REC

103 1 1 GR

put vlak spoor type

103 1 2 SL

103 1 999 REC

104 1 1 GR

104 1 999 REC

105 1 1 GR

105 1 2 SL

105 1 3 GR

105 1 4 GR

105 1 5 SL

105 1 6 GR

105 1 999 REC

106 1 1 WA

106 1 2 GR

106 1 3 GR

106 1 4 NV

106 1 5 NV

106 1 6 GR

106 1 7 GR

106 1 8 GR

106 1 9 GR

106 1 10 PK

106 1 11 PK

106 1 12 PK

106 1 13 PK

106 1 14 PGK

106 1 15 GR

106 1 16 GR

106 1 17 PK

106 1 18 PK

106 1 19 PK

106 1 20 PK

106 1 21 PK

106 1 22 SL

106 1 23 GR

106 1 24 PK

106 1 25 PK

106 1 26 PK

106 1 27 GR

106 1 28 GR

106 1 999 REC

107 1 1 SL

107 1 2 GR

107 1 3 GR

107 1 4 GR

107 1 5 GR

107 1 6 GR

107 1 7 GR

107 1 8 GR

107 1 9 REC

put vlak spoor type

107 1 10 REC

107 1 11 GR

107 1 12 KL

107 1 13 GR

107 1 14 GR

107 1 15 GR

107 1 16 VL

107 1 17 GR

107 1 18 VL

107 1 19 GR

107 1 20 GR

107 1 21 KL

107 1 22 GR

107 1 23 GR

107 1 24 PGK

107 1 25 GR

107 1 26 SL

107 1 27 REC

107 1 28 REC

107 1 29 REC

107 1 30 SL

107 1 31 SL

107 1 999 REC

108 1 1 SL

108 1 2 PK

108 1 3 KL

108 1 4 GR

108 1 5 GR

108 1 6 KL

108 1 7 GR

108 1 8 PK

108 1 9 NV

108 1 10 GR

108 1 11 PGK

108 1 12 PK

108 1 13 SL

108 1 14 NV

108 1 15 VL

108 1 16 PK

108 1 17 GR

108 1 18 PK

108 1 19 HG

108 1 20 KS

108 1 21 PK

108 1 22 HG

108 1 23 HG

108 1 24 VL

108 1 25 KL

108 1 26 HG

put vlak spoor type

108 1 27 SL

108 1 28 GR

108 1 29 PK

108 1 30 PK

108 1 31 PK

108 1 999 REC

109 1 1 REC

109 1 2 PK

109 1 3 GR

109 1 4 GR

109 1 5 GR

109 1 6 REC

109 1 7 KL

109 1 8 GR

109 1 9 PK

109 1 10 PK

109 1 11 NV

109 1 12 PGK

109 1 13 PK

109 1 14 PK

109 1 15 GR

109 1 16 GR

109 1 17 GR

109 1 18 PK

109 1 19 PK

109 1 20 PK

109 1 21 PK

109 1 22 NV

109 1 23 PK

109 1 24 KS

109 1 25 REC

109 1 26 PK

109 1 27 REC

109 1 28 PGK

109 1 29 PK

109 1 30 PK

109 1 31 PGK

109 1 32 PK

109 1 33 REC

109 1 34 SL

109 1 35 KL

109 1 36 KL

109 1 999 REC



82	 Oss-HOrzak West



Oss-HOrzak West    83

vondstnr put vlak vak spoor vulling segment categorie

1 1 1 11 2 MIX

2 1 1 6 1 MIX

3 2 1 5 KER

4 2 1 10 MIX

5 2 1 22 MIX

6 2 1 30 MIX

7 2 1 32 MIX

8 3 1 11 5015 KER

9 3 1 3 KER

10 4 1 2 5030 KER

11 5 1 4 MIX

12 5 1 7 5030 SVU

13 7 1 2 MIX

14 8 1 3 MIX

15 8 1 9 5015 MIX

16 100 1 1 1 1 KER

17 101 1 1 1 MIX

18 101 1 4 1 KER

19 101 1 5 4 KER

20 101 1 13 KER

21 101 1 14 KER

22 102 1 1 5010 KER

23 102 1 1 KER

24 104 1 2 5010 KER

25 101 1 24 1 KER

26 102 1 8 2 BKS

27 106 1 13 5010 KER

28 106 1 14 22 KER

29 106 1 19 KER

30 10 1 1 1 KER

31 106 1 21 22 KER

32 106 1 22 22 KER

33 107 1 10 MIX

34 107 1 9 MIX

35 3 1 1 KER

36 3 1 5 5015 KER

37 107 1 29 KER

vondstnr put vlak vak spoor vulling segment categorie

38 109 1 1 MIX

39 108 1 28 KER

40 108 1 27 KER

41 107 1 26 2 KER

42 107 1 26 MIX

43 108 1 17 KER

44 108 1 6 KER

45 108 1 5 5010 KER

46 109 1 5 5010 KER

47 109 1 4 MXX

48 109 1 17 KER

49 109 1 31 KER

50 109 1 15 MIX

51 109 1 13 MIX

52 13 1 1 5010 KER

53 13 1 2 KER

54 13 1 5 KER

55 13 1 6 KER

56 14 1 1 KER

57 108 1 25 2 MA

58 106 1 1 2 MA

59 106 1 1 3 HT

60 101 1 4 KER

61 101 1 5 4 MA

62 106 1 1 1 SXX

63 106 1 3 1 MIX

64 108 1 4 1 KER

65 109 1 35 1 KER

66 109 1 16 1 KER

101 12 1 17 MIX

102 11 1 1 MIX

103 11 1 2 MIX

104 11 1 3 MIX

105 10 1 3 MIX

106 10 1 1 MIX

107 106 1 3 KER

Bijlage 2 Vondstenlijst
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vondstnr put spoor aantal type aardewerk vorm fragment datering begin datering eind opmerkingen

1 1 11 1 s2 bf 1275 1475 langerwehe

3 2 5 1 bg bf 1175 1350

6 109 16 1 r wf 1500 1900

7 2 32 1 g wf 1300 1450

8 3 5015 1 s1 wf 1350 1500

9 3 3 1 s2 wf 1275 1475 langerwehe

10 4 5030 1 bg kogelpot rf 1175 1350

11 5 4 1 r wf 1500 1900

11 5 4 1 s2 wf 1600 1800

13 7 2 1 bg wf 1175 1350

15 8 5010 3 r bf 1300 1500

17 101 1 1 bg rf 950 1350

19 101 5 1 r wf 1300 1600

20 101 13 1 ma WIIIA rf 725 900 mayen

21 101 14 1 s4 wf 1275 1325

22 102 5010 1 bg wf 950 1350

23 102 1 1 r of 1300 1600

24 104 5010 1 bg wf 1175 1350

25 101 24 1 pa kogelpot wf 1000 1200

27 106 5010 1 bg of 1175 1350

28 106 22 1 bg wf 950 1350

29 106 19 1 pa kogelpot rf 1000 1200

31 106 22 1 mr kan of 500 750 merovingisch ruwwandig

32 106 22 1 bg bf 1175 1350

32 106 22 1 g of 1300 1450

34 107 9 2 pa kogelpot wf 1000 1200

35 3 1 1 wof s2 1400 1600

37 107 29 1 s2 wf 1400 1600

38 109 1 1 bg wf 650 1350

39 108 28 1 s2 bf 1275 1475 langewehe

39 108 28 1 bg kogelpot rf 1175 1350 elmpt

39 108 28 1 s1 wf 1350 1600

39 108 28 2 s2 wf 1350 1500

40 108 27 1 bg wf 1175 1400

40 108 27 2 bf r 1300 1600

40 108 27 1 wf s2 1500 1800

40 108 27 1 fb wf 1625 1800

41 107 26 1 r wf 1300 1900

42 107 26 1 bg wf 1175 1350

43 108 17 2 bg wf 1175 1350

44 108 6 3 wf bg 1175 1350

44 108 6 1 bg s2 1300 1450

45 108 5010 1 s2 wf 1275 1475 langerwehe

46 109 5010 1 s1 rf 1350 1500

46 109 5010 1 s1 wf 1350 1500

48 109 17 3 s2 wf 1275 1475 langerwehe

48 109 17 1 s2 rof 1275 1475 langerwehe

49 109 31 1 s4 wf 1275 1325

50 109 15 1 s4 wf 1275 1325

51 109 13 1 s4 wf 1275 1325

52 13 5010 2 bg wf 950 1350

53 13 3 1 s2 wf 1400 1600

54 13 5 1 pa kogelpot wf 1000 1200

63 106 3 1 pa kogelpot rf 1000 1200

64 108 4 1 bg wf 1175 1350

Bijlage 3  Determinatietabel middeleeuws en Nieuwe tijd aardewerk
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vondstnr put spoor aantal type aardewerk vorm fragment datering begin datering eind opmerkingen

65 109 35 1 s4 wf 1275 1325

101 12 17 1 bg wf 1175 1350

102 11 1 1 pa kogelpot wf 1000 1200

103 11 2 1 indet

103 11 2 1 bg bf 1175 1350

104 11 3 1 bg wf 1175 1350

105 10 3 1 pa kogelpot wf 1000 1200

107 106 3 1 pa kogelpot rf 1000 1200
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