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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de heer N. Rovers heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) 

een Inventariserend VeldOnderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd 

aan de Voortweg nummer 7 in Uden. Directe aanleiding voor het archeologisch 

onderzoek is de geplande bouw van een woning met een schuur. Uit bureauonderzoek 

en verkennend veldonderzoek door middel van boringen(uitgevoerd door Syntegra) 

is gebleken dat de archeologische verwachting in het gebied hoog is.1  Daarnaast 

heeft onderzoek in het nabij gelegen Uden-Noord2 aangetoond dat het onderzoeks-

gebied in de late prehistorie en Romeinse tijd intensief is bewoond. De geplande 

werkzaamheden vormden een bedreiging voor de eventueel aanwezige archeologische 

resten. 

Doel van het archeologisch onderzoek aan de Voorstraat was het toetsen van de 

gespecificeerde hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek met 

verkennende boringen. De aan- of afwezigheid van archeologische waarden dienden 

vastgesteld te worden.

Het archeologisch onderzoek is op 27 maart 2012 uitgevoerd conform de richtlijnen in 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 3.2). Het bevoegd gezag 

(Gemeente Uden) was vertegenwoordigd door Drs. M.H.J.M Kocken.

Datum veldwerk:  27 maart 2012

 

Opdrachtgever: dhr. N. Rovers

Uitvoerder:                                     Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Bevoegd gezag:                             gemeente Uden (contactpersoon: J. van  

  Beuningen)

Adviseur namens het bevoegd gezag: drs. M.H.J.M Kocken (M A R C erfgoed 

adviseurs)

Gemeente: Uden

Plaats: Uden

Provincie: Noord-Brabant

Toponiem: Voortweg 7

Centrumcoördinaten vindplaats: 170.220 / 409.830 (RD)

 

Geomorfologie: Plateau-achtige horst (4F2)

Bodem: Overgang podzolgronden (cY30) naar  

  zandgronden (zEZ21g). Grondwatertrap VII*

Beheer van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Noord-Brabant

ARCHOL-code: UVW1350

Archis-OMnr.: 51188 

1  Hagens et al. 2011.
2  Goossens 2013.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt langs de oostzijde van de Voortweg in Uden (fig. 1.1). Het 

gebied wordt aan de oostzijde begrensd door een ander perceel. Zowel aan de noord- 

als aan de zuidzijde begrenzen huizen het gebied. 

Voor aanvang van onderhavig onderzoek was het plangebied in gebruik als tuin, 

begroeid met gras.

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, 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 de 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 om 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 
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Figuur 1.1 
Locatie van het onderzoeksgebied Uden-
Voortweg. 
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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).

In het geval van dit onderzoek is sprake van een IVO waarderende fase.  Tijdens het 

Inventariserend VeldOnderzoek werd conform het PvE tevens rekening  gehouden 

met  een directe doorstart naar een definitieve opgraving (DO) bij het aantreffen van 

waardevolle archeologische resten, gezien de kleine omvang van het plangebied. 

Voorwaarde was dat het bevoegd gezag direct een selectiebesluit diende te nemen. 

Bij het aantreffen van behoudenswaardige archeologisch resten, behoren behoud  in 

situ (behoud van resten met aanpassing bouwplannen) en behoud ex situ (opgraven 

resten voorafgaand aan de bouw) doorgaans tot de mogelijkheden. Uitgaande van 

de ver gevorderde bouwplannen voor Uden-Voortweg diende men in geval van een 

behoudenswaardige vindplaats uit te gaan van ex situ behoud door middel van een 

opgraving. Het project werd echter direct afgerond na de uitvoering van het hier 

gepresenteerde Inventariserend Veldonderzoek; een definitieve opgraving bleek niet 

noodzakelijk.
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Doel- en vraagstellingen

2.1  Inleiding

Ten behoeve van de uitvoering van het archeologische onderzoek is vooraf een 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld.3 Op grond van de resultaten van het 

vooronderzoek, de naburige archeologische onderzoeken en de daaruit voortgevloeide 

archeologische verwachtingen is, in het Programma van Eisen, een aantal 

doelstellingen en onderzoeksvragen geformuleerd. Deze worden in dit hoofdstuk 

gepresenteerd.

2.2  Doelstelling

Doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) was het toetsen van de 

gespecificeerde hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek met 

verkennende boringen (Synthegra).4 Uitgaande van de geconstateerde bodemopbouw 

van een esdek op een zandrug bleek proefsleuvenonderzoek de meeste geschikte 

methode van vooronderzoek. Doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen 

van de aan- of afwezigheid van archeologische resten. Indien een archeologische 

vindplaats aanwezig zou zijn, dan diende de inhoudelijke en fysieke kwaliteit en behou-

denswaardigheid van de vindplaats vastgesteld te worden.5  

Het geplande proefsleuvenonderzoek sluit aan op een lange onderzoekstraditie op 

de Brabantse zandgronden van onder meer de Universiteit van Amsterdam en de 

Universiteit Leiden. In de uitwerking kan aansluiting worden gezocht bij de onder-

zoeksthema’s van het Maaskantproject van de Faculteit der Archeologie van de 

Universiteit Leiden. Hierbij gelden drie algemene doelstellingen:

1. Wat kan het onderzoek bijdragen aan het algemene beeld van het verleden in 

de microregio’s Uden, Oss en Nistelrode? Essentieel is hierbij verklaring voor de 

overeenkomsten en contrasten tussen deze regio’s. 

2. Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van het verleden in de grotere 

Maaslandregio? Essentieel hierbij is een vergelijking van de onderzoeksresultaten met 

de gepubliceerde onderzoeken in het kader van het Maaskantproject.

3. Wat kan het onderzoek bijdragen aan de beeldvorming van de overgang van de 

ijzertijd naar de Romeinse tijd op de Brabantse zandgronden? Het is hierbij van 

belang om te onderzoeken in hoeverre de bewoning zich ontwikkelt: vanuit lokale 

factoren (zoals het landschap) dan wel vanuit bovenregionale factoren (romanisering, 

toenemende oriëntatie op de markt, etc.) (zie NOaA, hoofdstuk 18, deel 3.6).

2.3  Vraagstellingen

De centrale vraagstelling van het proefsleuvenonderzoek was: 

Kunnen binnen het onderzoeksgebied één of meer behoudenswaardige vindplaatsen 

worden aangetoond?

Specifieke onderzoeksvragen ten behoeve van de waarderende fase (IVO-p) waren:

3  Van de Geer 2012.
4  Hagens et al. 2011.
5  Van de Geer 2012.
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· Kunnen de geomorfologische en bodemkundige resultaten van het bureau- en 

booronderzoek worden bevestigd? Zo nee, waarin wijken zij dan af?

· Kunnen er in het onderzoeksgebied archeologische resten worden aangetoond?

· Uit welke periode dateren de sporen en/of artefacten?

· Wat is de mate van conservering en gaafheid van de vindplaats?

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

vondsttypen en/of vondstcategorieën behoren zij?

· Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats(en) zich tot buiten het plangebied uitstrekt/

uitstrekken? 

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

het plangebied, m.n. met Uden-Noord, direct ten zuiden van het plangebied.

Voor het geval een doorstart naar een opgraving noodzakelijk was, zijn aanvullende 

onderzoeksvragen opgesteld in het PvE. Aangezien de praktijk geen aanleiding voor 

een doorstart gaf, zal in dit rapport niet verder ingegaan worden op deze vragen.6 

6  De vragen staan beschreven in het Plan ven Eisen van dit onderzoek (Van de Geer 2012).
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Methodiek en strategie

3.1  Algemeen

Het onderzoek had in beginsel een verkennend en waarderend karakter. De uitvoering 

vond plaats conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 en de 

richtlijnen van de provincie Noord-Brabant.7 Het plangebied heeft een omvang van ca 

1.700 m². De verstorende activiteiten beperkten zich echter tot twee bouwputten met 

een totaal oppervlak van 326 m². Het onderzoek is ook beperkt tot deze zones. Het 

terrein werd onderzocht door middel van het uitgraven en documenteren van de twee 

bouwputten (fig. 3.1). Het ging om een bouwput van ca. 208 m² ten behoeve van een 

woning en een tweede bouwput van ca. 128 m² ten behoeve van een bijgebouw. 

3.2  Methodiek veldwerk 

3.2.1 Meetsysteem

Archol heeft professionele landmeters de opdracht gegeven om bij aanvang van het 

veldwerk  enkele vaste en gezekerde grondslagmeetpunten langs de rand van het 

plangebied uit te zetten en te 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) (fig. 3.2).

3.2.2 Vlakaanleg en couperen

Het archeologisch sporenvlak is direct onder het esdek aangelegd in de top van de 

nog aanwezig B-horizont of de top van de C-horizont. Dit gebeurde schavenderwijs 

7  Onderzoekseisen Provincie Noord-Brabant voor waarderend archeologisch vooronderzoek in 
de vorm van proefsleuven t.b.v. het opsporen van archeologische nederzettingen.
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met een graafmachine met een vlakke bak en onder constante begeleiding van een 

metaaldetectorspecialist en onder begeleiding van een daartoe bevoegde archeoloog 

(KNA-archeoloog). Vondsten zijn per laag en in vakken van 5 x 5 m verzameld. Bij een 

duidelijke ruimtelijke relatie zijn vondsten aan een spoor toegewezen. Het sporenvlak 

is handmatig bijgeschaafd. Sporen zijn direct aangekrast. 

Direct na aanleg is het vlak geïnterpreteerd en gedocumenteerd. Dit laatste omvatte 

digitaal vlaktekenen én vlakfotografie. Een vlaktekening en bijbehorend spoorformulier 

vormden voor de basisdocumentatie van elke put. 

Uitgangspunt van het PvE was dat een selectie van grondsporen gecoupeerd diende 

te worden om datering en kwaliteit van de sporen vast te stellen. Gezien het geringe 

sporenaantal zijn in de praktijk uiteindelijk alle sporen direct gecoupeerd. 

3.2.3 Profielopname

Tijdens het veldonderzoek zijn vier representatieve profielkolommen (twee per put) 

van een meter breedte  gedocumenteerd. Deze zijn aangelegd tot tenminste 25 cm 

onder het sporenvlak, om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. 

3.2.4 Vondsten

Artefacten zijn per vak, laag, spoor en vulling verzameld. 

3.2.5 Monsters

Rekening houdend met het reeds uitgevoerde, intensieve monsterprogramma op 

het aangrenzende plangebied Uden-Noord (Fase 1), ging het PvE slechts van een 

beperkt monsterprogramma voor Uden-Voortweg uit:  alleen sporen met duidelijke 

aanwijzingen voor een in situ verbrand paal dienden kwamen hiervoor in aanmerking. 

Hout- en/of houtskoolresten uit dergelijke sporen dienden verzameld te worden ten 

behoeve van dendro- en/of C14 onderzoek. 

Figuur 3.2 
Het inmeten van de put.
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Er zijn in de praktijk echter geen sporen aangetroffen die voor monstername in 

aanmerking kwamen.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Geologie en geomorfologie8 

Het plangebied aan de Voortweg ligt op het Peel Blok, ook bekend als de Maashorst 

of de Peelhorst, waar 500.000 tot 200.000 jaar oude Maas- en Rijnafzettingen (zand) 

gedeeltelijk aan het oppervlak liggen. Het Peel Blok is een door tektoniek opwaarts 

bewegend plateau van 10 tot 15 km breed met breuklijnen aan weerszijden: aan de 

westzijde vanaf Heesch in zuidoostelijke richting langs Nistelrode en Uden. Aan de 

oostzijde ligt de breuklijn langs Schaijk en Zeeland. Aan weerszijden van het Peel Blok 

liggen dalingsgebieden: aan de westzijde de Roerdalslenk en aan de oostzijde de Venlo 

Slenk.9 Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is het Peel Blok 

duidelijk te zien (fig. 4.1). Ook zijn de verschillende breuklijnen waar te nemen die 

het gebied verdelen in verschillende terrassen. Het plangebied ligt langs één van de 

breuklijnen op het Peel Blok.

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

geleden) trad in grote gebieden winderosie op in een vrijwel onbegroeid landschap. 

Het opgewaaide zand werd elders in dikke pakketten dekzand afgezet (Boxtel-

formatie), zo ook in de regio van Uden.10  De dikte van deze afzettingen varieert 

tegenwoordig sterk. In het westelijke dalingsgebied van de Roerdalslenk zijn deze 

pakketten dik, maar op het Peel Blok ontbreken ze vaak door latere erosie. 

Het plangebied bevindt zich in een gebied dat op de geomorfologische kaart staat 

gekarteerd als een plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan het 

oppervlak (fig. 4.2, kaarteenheid 4F2). Ten oosten van het plangebied, aan de andere 

kant van de breuklijn, ligt een gebied dat is gekarteerd als een zelfde formatie met 

rivierafzettingen zonder deze dekzanden (kaarteenheid 4F1). De afwatering van het 

gebied is in hoge mate beïnvloed door de aanwezigheid van de voornoemde breuken 

wat ook zichtbaar is in de sterk wisselende grondwatertrappen.

Het plangebied bevindt zich aan de westelijke rand van een zandrug. De jongste grond 

op deze zandrug is door de mens opgebracht: een hoge enkeerdgrond, ook wel bekend 

als esdek (fig. 4.3). Een esdek is het resultaat van eeuwenlange plaggenbemesting 

van akkergronden, waardoor deze kunstmatig zijn opgehoogd.11 In tegenstelling tot 

het huidige wisselende grondgebruik in de landbouw werd het gebruik van akkers en 

weilanden in de middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal uit de potstal, bestaande uit 

een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en heideplaggen, werd eeuwenlang 

over de akkers uitgestrooid, bovenop de oorspronkelijke bodem. Dit resulteerde 

uiteindelijk in een begraven podzolbodem die kenmerkend is voor enkeerdgronden.

4.2 Bodemkunde

Het plangebied ligt, volgens de bodemkaart, exact op de overgang tussen een 

loopodzolgrond (moderpodzol: matig dikke humushoudende bovengrond in grof zand; 

cY30, grondwatertrap VII) in het noordenwesten en hoge zwarte enkeerdgronden 

8  Deze paragraaf is deels overgenomen en geactualiseerd uit Van Hoof 2008 en Van Hoof & 
Jansen 2006.

9  De Mulder et al. 2003, 153.
10  De Mulder et al. 2003, 209.
11  Pape 1970.
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(leemarm zand; zEZ21, grondwatertrap VII) in het zuidoosten (fig. 4.3).  Deze bodems 

maken deel uit van een oud cultuurgebied. Dergelijke gebieden liggen rondom 

dorpen en  bestaan voor het merendeel uit oude bouwlanden (met onder andere hoge 

enkeergronden, oude ontginningsgronden zoals de loopodzolgrond en ook oude 

graslandgronden). In de oude bouwlandcomplexen aan de westelijke rand van de 

Peelhorst (zoals bij Nisterode, Uden en Boekel) zijn vaak scheidingen gevormd door 

erosiegeulen.12

4.3  Archeologische context13

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied in 

een zone met hoge archeologische verwachting (fig. 4.4). Deze verwachting is met 

name gebaseerd op het deels voorkomen van een hoge enkeerdgrond in combinatie 

met een hoge grondwatertrap. Er zijn geen archeologische waarnemingen bekend 

binnen het plangebied zelf. Uit de wijdere omgeving zijn wel meerdere waarnemingen 

12  Stiboka 1976, toelichting blad 46 oost, 63.
13  Deze paragraaf is grotendeels overgenomen en geactualiseerd uit Van Hoof 2008; Van de Geer 

2011.
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Figuur 4.1  
AHN-kaart met daarop het Peel Blok en het 
plangebied. 
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168000

168000

169000

169000

170000

170000

171000

171000

172000

172000

40
80

00

40
80

00

40
90

00

40
90

00

41
00

00

41
00

00

41
10

00

41
10

00

Bebouwing
Dikke eerdgronden
Moerige gronden
Podzolgronden
Zandgrond

1000m0

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Figuur 4.3  
Bodemkaart van de regio Uden met de 
ligging van het onderzoeksgebied.



18	 Voortweg Uden

en onderzoeken geregistreerd in het Archeologisch Informatiesysteem (Archis). De 

waarnemingen concentreren zich vooral op de hoge enkeerdgronden. 

In de directe omgeving is in 2009/2010 door Archol BV een opgraving uitgevoerd 

binnen het plangebied Uden-Noord (Fase 1) op het terrein van het streekziekenhuis 

Bernhoven dat inmiddels  is gerealiseerd. Daarbij zijn, naast bewoningssporen uit de 

ijzertijd, archeologische resten van een grootschalige inheems-Romeinse nederzetting 

gevonden (fig. 4.5).14 Oudere Archis-waarnemingsnummers in Uden-Noord hebben 

betrekking op het eerste, verkennende booronderzoek.15 De eerste bewoningssporen 

die aanleiding gaven tot de opgraving in Uden-Noord zijn ontdekt tijdens het 

inventariserend proefsleuvenonderzoek van Archol BV in 2007.16

Midden-paleolithicum
Het Peel Blok bevat verschillende vindplaatsen uit deze periode: er zijn o.a. mid-

denpaleolithische artefacten bekend uit Bladel, Bakel en Mill. Het grootste deel van 

de gemeente Uden ligt op het Peel Blok en het is dan ook geen verrassing hier een 

midden paleolithisch artefact bekend is: een biface à dos long oftewel een Keilmesser 

aangetroffen bij Hengstheuvel.17 

Laat-paleolithicum en mesolithicum
Ook uit deze periode zijn in Uden zijn slechts enkele vondsten bekend: zo is er een 

Ahrensburg-spits aan de Hoogstraat aangetroffen en zijn er enkele mesolithische 

complexen (vooral schrabbers en enkele kernen) gemeld.18 Er zijn de laatste jaren 

14  Goossens en Meurkens 2014.
15  Ellenkamp & de Baere 2006; Archis waarnemingen 405453, 405455, 405457, 405459, 405463, 

405467,405469, 405471, 405473, 405477 en 405517.
16  Van Hoof 2008; Archis-waarneming 414827.
17  Dijkstra 1983.
18  Archis-waarnemingen 252018, respectievelijk 45861, 48723, 50233, 404629, 252015, 252049 
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Archis-waarnemingen op de IKAW in de 
omgeving van het plangebied.
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ook enkele nieuwe (waarschijnlijk) mesolithische vondsten gedaan die nog niet zijn 

aangemeld in Archis. Volgens informatie van G. van Eijk, lid van de archeologische 

werkgroep van de Heemkundekring Uden, zijn tijdens een bouwproject aan de Oude 

Maasstraat o.a. een kling en een klingkern die secundair als klopsteen gebruikt is, 

gevonden. Tevens weet hij te melden dat bij de ontgronding aan de Hoogstraat 

een boortje, een afslagkern en een trapezium zijn ontdekt. Ten slotte zijn bij het 

verwijderen van de bouwvoor tijdens een natuurontwikkelingproject helemaal in de 

uiterste zuidwesthoek van Uden twee klingen gevonden.

Neolithicum
Uit het neolithicum kennen we uit de gemeente Uden zes vuurstenen bijlen. Alle bijlen 

zijn bruin gepatineerd en zijn aangetroffen op niet al te grote afstand van de Leijgraaf 

of één van haar zijbeekjes. Dit zou erop kunnen wijzen dat de bijlen lang in natte 

omstandigheden hebben gelegen, iets dat vaak gekoppeld kan worden aan rituele 

deposities.19

Bronstijd
In de omgeving van Uden zijn nederzettingen uit de midden-bronstijd vooral bekend 

uit Nijnsel en Oss. Voor deze periode is het grote gapende gat tussen Oss en de 

Dommelvallei de laatste jaren al iets gedicht door de vondsten van bronstijdsporen in 

het tracé van de A50 bij Nistelrode en door de vondst van complete potten en neder-

zettingssporen te Boekel.20 Uit Uden zelf zijn nauwelijks vondsten bekend. Naast een 

paar mogelijk uit de bronstijd stammende scherven uit de nieuwbouwwijk Uden-Zuid 

kennen we het grafveld bij Slabroek (dat mogelijk al in de late bronstijd is aangelegd) 

en uit de omgeving van het vliegveld Volkel een bronzen bijl.21 Een zeer fraaie 

vondst is niet ver van de gemeentegrenzen van Uden gevonden in de dorpskern van 

Vorstenbosch. Daar kwam bij wegaanleg een complete pot uit de vroege Hilversum-

cultuur te voorschijn, met een bronzen naald. Hoewel zo’n complete pot meestal uit 

een graf afkomstig is, zijn geen crematieresten aangetroffen.22

IJzertijd 
De belangrijkste vindplaats uit het begin van de ijzertijd binnen de gemeente Uden is 

het urnenveld van Slabroek, dat in 1923 al deels was opgegraven door Remouchamps.23 

Recentelijk heeft op dit terrein onderzoek plaatsgevonden door Archol en de 

Universiteit van Leiden. Daarbij is gebleken dat de conserveringstoestand van het 

grafveld vrij slecht is. Het onderzoek leverde toch een aantal nieuwe grafstructuren op, 

waaronder een bijzonder rijk inhumatiegraf (fig. 4.5).24 Nederzettingssporen zijn bij 

opgravingen voor de aanleg van de A50 te Uden-Schouwstraat gevonden, bestaande 

uit een paar spiekers, een mogelijke middenstaanderrij van een huisplattegrond en 

een kuil met vele kilo’s aardewerk (mogelijk een met afval dichtgegooide voorraadkuil 

binnen het huis). Het aardewerk dateert de vindplaats in de tweede helft van de 

midden-ijzertijd.25 Tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de aanleg van een 

rotonde in de zuidelijke rondweg (Lippstadtsingel) ten behoeve van de ontsluiting van 

en 252050.
19  Van Hoof 2008.
20  Nistelrode: Van Hoof 2007; Boekel: Arts en De Jong 2004.
21  Van der Heijden en Van Dorst 1997, 25; Van Wijk en Jansen 2010 respectievelijk Butler en 

Steegstra 1997/8, 248-249 (no. 379).
22  Modderman 1959.
23  Remouchamps 1924, 69-76; Van Wijk en Van Eijk 2011, 90-96.
24  Van Wijk en Jansen 2010; Jansen, Bourgeois, Louwen, Van der Linde en Van Wijk 2011; Jansen 

in prep.
25  Van Hoof en Jansen 2002.
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de wijk Uden-Zuid werd nog een kuil met vele kilo’s ijzertijdaardewerk gevonden.26 

Tenslotte zijn bij de Archol-opgraving van plangebied Uden-Noord in 2009/2010, 

direct ten westen van de Hoefstraat, bewoningssporen (een huisplattegronden met 

bijgebouwen) uit de (late bronstijd-) ijzertijd gevonden (fig. 4.6).27 Deze opgraving 

bevond zich slechts op 155 m ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie (fig. 4.7). De 

resten getuigen van de aanwezigheid van zogenoemde  ‘zwervende erven’ op de hoge 

enkeerdgronden in deze regio. Ten zuiden hiervan is tenslotte een waarneming gedaan 

van enkele inheemse, handgevormde scherven en losse sporen tijdens rioolwerkzaam-

heden in 2001.28

26  Van den Bruel 2008 .
27  Goossens en Meurkens 2014.
28  Archis-waarneming 48719.

Figuur 4.5 
Recente opgravingen  door de Universiteit 
Leiden en Archol BV op het terrein van de 
Slabroekse heide.
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De locatie van Uden-Voortweg (rood) ten 
opzichte van het definitieve onderzoek van 
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Overzicht van de nederzettingssporen uit de (late bronstijd-) ijzertijd van de opgraving Uden-Noord Fase 1.
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Romeinse tijd
Ook zijn enkele graven uit de Romeinse tijd ontdekt ten midden van het urnenveld 

te Slabroek.29 Een iets jonger Romeins graf, uit de 2e-3e eeuw n.Chr., is aangetroffen 

in de Bitswijk.30 Verder zijn er uit de ijzertijd en de Romeinse tijd vrijwel alleen losse 

vondsten bekend. Verschillende keren gaat het om aardewerkvondsten:31 Uden-Zuid; 

Bitswijk,32 maar soms ook om losse vondsten van een fibula of Romeinse munt.33 

In Uden-Zuid zijn zelfs zeven – indien een vondst die 100 m van de andere munten 

gedaan, is meegerekend wordt acht - Romeinse sestertii uit de 2e eeuw n.Chr. 

gevonden.34 Rond de aanleg van de A50 zijn bij de Schouwstraat meerdere Romeinse 

munten en een 5e-eeuwse fibula gevonden.35

Tijdens de Archol-opgraving in plangebied Uden-Noord (Fase 1) op het terrein van 

streekziekenhuis Bernhoven zijn ook bewoningssporen uit de Romeinse tijd gevonden. 

Verspreid over de daar aanwezige zandrug zijn alleen al binnen het gebied van 

Fase 1 sporen van in totaal 18 huizen, 22 schuren, 6 waterputten en 31 hekwerken 

gevonden. De huizen zijn niet gelijktijdig bewoond. Op grond van de kenmerken van 

de gebouwplattegronden, de waterputten en de dateringen van het vondstmateriaal 

is de bewoning in vier hoofdfasen in te delen tussen 0 tot 200 n.Chr.36 Ook zijn er van 

de percelen tussen de plangebieden Uden-Noord en Uden-Hoefstraat waarnemingen 

bekend van metaaldetectoramateurs.37 Op het terrein zijn onder andere Romeinse 

munten, rolstempels en een fibula gevonden.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
Tenslotte is op verschillende locaties in de gemeente middeleeuws aardewerk 

aangetroffen. De meeste van deze vondsten komen van akkers en van bouwwerkzaam-

heden in het centrum van Uden.38 Naast vondsten zijn bij deze laatste werkzaamheden 

ook sporen aangetroffen van (achter)erven, hoofdzakelijk waterputten, zoals aan de 

Botermarkt, bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis en van het theater Markant. 

Het betreft hier hoofdzakelijk kleinschalige waarnemingen. Tijdens de grootschalige 

opgraving bij de aanleg van de A50 te Uden-Schouwstraat konden echter meerdere 

erven uit de vroege en volle middeleeuwen blootgelegd. Op deze nederzetting zijn 

ook smidsactiviteiten uitgevoerd en werd lokaal klei gewonnen voor de huizenbouw 

of de aardewerkproductie.39 Recent onderzoek in 2014 heeft aangetoond dat de 

vroegmiddeleeuwse bewoning zich uitstrekt tot aan de Schepersweg in Uden. Naast 

bewoningssporen heeft de lokale Heemkundekring langs deze weg ook sporen van een 

grafveld uit deze periode ontdekt.40

Zoals gezegd, is het onbekend of er archeologische resten aanwezig zijn binnen het 

plangebied zelf. Onderzoek naar gemeentelijke, kadastrale kaarten (vanaf circa 1830) 

heeft uitgewezen dat het terrein in de 19e eeuw (en vermoedelijk tot aan de inrichting 

van de moderne, bestaande huiskavel) in gebruik is geweest als bouwland. 

29  Van Wijk en Jansen 2010; Jansen, Bourgeois, Louwen, Van der Linde en Van Wijk 2011; Louwen 
en Jansen in prep.

30  Bogaers 1965.
31  Archis-waarnemingen 43641, 252049 en 252057.
32  Uden-Zuid: Van Eijk 2003. Bitswijk: mondelinge mededeling G. van Eijk.
33  Archis-waarnemingen 34793 respectievelijk 39220 en 43644.
34  Van Eijk 2003.
35  Van Hoof en Jansen 2002.
36  Meurkens 2014.
37  Archis-waarnemingen 415475 en 415473.
38  O.a. Archis-waarnemingen 252049 en 252057.
39  Van Hoof en Jansen 2002.
40  Kortlang 2014.
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Figuur 4.8  
Overzicht van de nederzettingssporen uit de Romeinse tijd van de opgraving Uden-Noord Fase 1.
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4.4 Historisch kader41

Hoewel Uden pas in de 12e eeuw voor het eerst vermeld wordt, is er in de jaren 

’30 van de vorige eeuw een opzienbarende vondst gedaan die wellicht iets over 

de vroege middeleeuwen van Uden zou kunnen zeggen. Er is toen namelijk een 

steen met de runeninscriptie WOT gevonden bij of in de fundamenten van de in 

1886 afgebrande oude Petruskerk. Volgens Van Heessel zou dit wijzen op een oude 

Wotan-cultus waarvan ook de naam Uden afgeleid zou zijn. Op de Wotan-tempel 

zou na de kerstening van de streek een kerk gebouwd zijn. In dit verhaal worden ook 

namen als Hengstheuvel geïncorporeerd.42 Naast de vraag of sommige verklaringen 

van plaatsnamen – bv. Udenhout - niet erg ver gaan, blijft de steen met inscriptie zelf 

problemen opleveren. Runeninscripties zijn buiten het Scandinavische gebied niet 

van stenen maar van metalen en andere “gebruiks”voorwerpen bekend. Daarnaast 

geeft ook de interpretatie van de letters WOT veel problemen, temeer daar Wotan een 

Hoogduitse vorm is en in onze streken volgens de Nederduitse klankwetten Wodan 

moet zijn gebruikt.43 

In de late 9e en de 10e eeuw zien we geleidelijk de centrale macht in de Frankische 

gebieden afnemen, waardoor allerlei lokale machthebbers de kans krijgen om hun 

graafschappen en heerlijkheden onafhankelijk te besturen.44 Voor Noordoost-Brabant 

zijn weinig gegevens beschikbaar over de (lokale) machthebbers uit deze tijd. Bekend 

is alleen dat rondom Sint-Oedenrode een graafschap ontstond. Van de tweede helft 

van de 10e eeuw tot het begin van de 12e eeuw zien we een herstel van de centrale 

macht via de bisschoppen van Keulen en Luik in Brabant. Pas in de tweede helft van de 

12e eeuw wordt het beeld voor Noordoost-Brabant duidelijker. In deze periode komt 

Herpen door het huwelijk van Sophia van Herpen met Henricus van Cuijk (overleden 

1204) aan de heren van Cuijk toe.45 

Rond 1200 komen we Uden voor het eerst in bronnen tegen. De plaats zelf lijkt kort 

na 1200 het toneel geweest te zijn van een grote strijd waarbij de hertog van Brabant 

de graven van Gelre en Holland gevangen zou hebben genomen. Een probleem hierbij 

is dat sommige auteurs Uden met Heusden identificeren, maar in een gekopieerde 

kroniek wordt duidelijk over Uden in de Peel gesproken.46 Uden bestond in die tijd 

uit meerdere kernen. Als oude middeleeuwse kernen gelden de kern rond de oude 

Petruskerk, Bitswijk, het Marktveld en de conglomeraties om de Vorstenburg en 

Hoge Burg.47 Eén middeleeuwse kern is door het archeologisch onderzoek aan de 

Schouwstraat de Uden iets beter gekend. Hier heeft vanaf de 7e tot in de 13e eeuw een 

kleine nederzetting gelegen, waarna het gebied als akkerland in gebruik is genomen.48 

Mogelijk is de bewoning toen verplaatst richting Moleneind.

41  Deze paragraaf is een abstract van het historische kader van Uden uit Van Hoof 2008.
42  Van Heessel 1976, 28-31.
43  Bogaers 1977. Zie voor een herinterpretatie van een andere Brabantse runensteen: Bogaers 

1983.
44  Theuws en Bijsterveld 1991, 114-120.
45  Coldeweij 1981, 37-38.
46  Hermans 1850, 59+550. In enkele kloosteranalen wordt juist Heusden geschreven: Aarts 1997, 

m.n. noot 7 en 8.
47  Van de Ven 1964.
48  Van Hoof en Jansen 2002.
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Zeker vanaf het begin van de 14e eeuw hoorde de parochie Uden bestaande uit Bedaf, 

Boekel, Volkel, Uden en Zeeland bij het land van Herpen.49 De stadsstichting van 

Ravenstein ten noorden van Uden kan gezien worden in het licht van een hele reeks 

stichtingen van nieuwe steden (de zogenaamde bastidesteden) in de 13e-15e eeuw.50 

Daartoe kan bijvoorbeeld ook het in de tweede helft van de 13e eeuw door de heren 

van Cuijk gestichte Grave gerekend worden, dat zich eveneens rond een kasteel 

vormde. Dergelijke steden werden vaak op nog onbebouwde grond gesticht. Redenen 

voor zo’n stadsstichting lagen in de sfeer van prestige (het machtige centrum van 

de kleine heerlijkheid) en van economie (met de opkomst van de nieuwe met name 

rond steden geconcentreerde handelseconomie), hoewel bv. ook militair-strategische 

motieven een rol konden spelen. Voor de heren van Herpen zal de stichting van 

Ravenstein bedoeld zijn geweest om meer te profiteren van de Maashandel en om 

meer prestige aan hun heerlijkheid en daarmee aan henzelf te verlenen. Uden bleef 

de belangrijkste plaats van het zuiden van het Land van Ravenstein, de zogenoemde 

Heikant.

In Uden stonden van oudsher drie kastelen. De Vorstenburg zou de zetel van de oude 

heren van Uden zijn geweest. Dit kasteel werd later klooster en is nu het museum voor 

religieuze kunst. Verder was er de Hoogeburg bij Moleneind. Volgens Van Heessel zou 

dit kasteel gesticht zijn na het samengaan van de heerlijkheden Uden en Herpen als 

centraal machtspunt voor de Heikant.51 Het derde kasteel is het Duifhuis dat een meer 

lokale rol lijkt te hebben gehad.

Het gebied Uden-Noord behoorde tot de oude akkergronden rond Uden, waarop 

ook een esdek is ontstaan. In dit akkergebied is het gehucht Hengstheuvel ontstaan. 

Mogelijk wijst de zone tussen Hengstheuvelweg en Voortweg nog op het bestaan 

van een dries: een verzamelplaats van vee en veedrift naar de gemeenschappelijke 

weidegronden.52 Vaak bevond zich op de dries een poel die dienst deed als drenkplaats 

en als bron voor bluswater. 

4.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op grond van de inventarisatie van geologisch, pedologisch en archeologisch gegevens 

geldt voor het plangebied de volgende gespecificeerde archeologische verwachting: 

Het plangebied ligt op een plateau-achtige horst van voornamelijk rivierafzet-

tingen met dekzand aan het oppervlak. Deze ondergrond is bedekt met een hoge 

enkeerdgrond met grondwatertrap VII. Op basis hiervan heeft het gebied volgens de 

IKAW, een hoge archeologische verwachting. Op basis van de bekende archeologische 

waarnemingen in de omgeving kunnen met name vindplaatsen verwacht worden 

daterend tussen het midden-paleolithicum en de late middeleeuwen. Archeologische 

vindplaatsen zijn te verwacht in de top van het dekzand. Op de AHN-kaart zijn geen 

aanwijzingen voor grootschalige verstoringen zichtbaar. De verwachte conservering 

van het anorganische archeologisch materiaal is redelijk. Organisch materiaal is niet 

meer te verwachten in de droge ondergrond, met uitzondering van vondsten in een 

natte of humeuze context (zoals in de diepe opvulling van een waterput of grote kuil). 

49  Van der Ree-Scholtens 1993, 33.
50  Rutte 1995, Rutte 2002.
51  Van Heessel 1976, 47.
52  Renes 1999.
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Resultaten

5.1  Landschap en bodemopbouw

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

geologische en geomorfologische opbouw van de ondergrond. Daarnaast was de vraag 

in hoeverre er sprake is van microreliëf binnen het plangebied.  

Tijdens het veldonderzoek zijn de bodemlagen genummerd, 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

5020 - B horizont (afgetopt), minerale, soms moerige, bruin-gele laag 

5030 - C horizont, moedermateriaal, geel dekzand

5040 - Leemrijk pakket

Vier gedocumenteerde profielen hebben een uniform beeld opgeleverd. Alleen de 

dikte van de onderlinge horizonten verschilde soms per profiel. Figuur 5.1 toont een 

voor dit onderzoek representatief bodemprofiel. De bodemopbouw sluit aan bij het 

beeld van het vooronderzoek: een afgedekte, redelijk intacte podzol. Er is van boven 

16.93 m+NAP

S5000
A-horizont

S5020
B-horizont

S5030
C-horizont
dekzand

S5040
C-horizont
zandig leem

Figuur 5.1  
Representatief bodemprofiel met beschrijving 
van de lagen.

5
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naar beneden sprake van een donker homogeen opgebracht dek (A-horizont) dat 

overgaat in een bruingeel (mogelijke B-horizont; 5020) of geel zanddek (C-horizont; 

5030). De overgang van de A-horizont naar de onderliggende horizonten is zeer 

scherp. Binnen de A-horizont kon geen onderscheid gemaakt worden tussen 

bouwvoor (5000) en een esdek (5010). Mogelijk is dit het resultaat van veelvuldig 

ploegen, waarbij de bodem sterk is gehomogeniseerd. De natuurlijke ondergrond, 

C-horizont, is sterk grindhoudend, en bestaat uit rivierafzettingen. Dit past goed in 

het bestaande geo(morfo)logische beeld (paragraaf 4.1). Om beter inzicht te krijgen in 

de bodemopbouw is één profielkolom 40 cm dieper uitgegraven dan de rest. Hierbij is 

ongeveer 30 à 35 cm onder de top van de C-horizont een leemrijk pakket waargenomen 

(5040).

5.2   Sporen en structuren

5.2.1 Inleiding
In totaal zijn twee kleine proefputten gegraven. In de eerste put (put 1) zijn zes sporen 

aangetroffen (fig. 5.2). Vanwege het geringe aantal sporen zijn ze direct gecoupeerd. 

Eén bleek te vervallen (natuurlijke verstoring). De overige vijf sporen bleken scherp 

begrensd, 20 tot 36 cm diep en opgevuld met los sediment. In de aangetroffen sporen 

was geen structuur van een gebouw te herkennen. Er was geen vondstmateriaal 

aanwezig in de sporen; een exacte datering bleek dan ook niet mogelijk. Uitgaande 

van alle voornoemde kenmerken gaat het om losse paalsporen van vermoedelijk 

subrecente ouderdom. De overeenkomst tussen de vulling van de sporen en het 

afdekkende donkere pakket van de A-horizont bevestigt dit vermoeden. 

In de tweede, noordelijk gelegen put (put 2), zijn geen sporen aangetroffen. 

Legenda
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Figuur 5.2 
Sporenoverzicht put 1.
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5.3 Vondsten 

In totaal zijn zes vondsten verzameld (tabel 5.1). Alle vondsten zijn verzameld tijdens 

de aanleg van het vlak en afkomstig uit de verrommelde teelaarde, ofwel de bouwvoor 

(5000). Hierdoor zijn de vondsten, vijf scherven en een metaalvondst, niet in context 

te plaatsen. Het materiaal kan opgespit zijn uit onderliggende sporen, maar kan 

ook van elders afkomstig; bij ophoging met grond  van elders bijvoorbeeld. De vijf 

scherven bestaan uit fragmenten geglazuurd aardewerk, dat gedetermineerd wordt als 

steengoed.53

vondstnr. put vlak vak context materiaal object/type datering

1 1 1 1 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd

2 1 1 3 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen

3 2 1 3 bouwvoor zilver penning 1856-1931

4 2 1 1 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd

5 2 1 2 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd

6 2 1 7 bouwvoor aardewerk steengoed nieuwe tijd

5.3.1 Een jubileumpenning

Naast vijf scherven aardewerk is één metaalvondst  met de metaaldetector ontdekt. 

Het gaat om een zilveren penning (v.3), een hanger van 34 mm doorsnede, met het 

opschrift aan de achterkant: “25 jaar. Blijde herinnering aan mijn zilveren jubileum”. 

Langs de rand staat: “Aartsbroederschap der heilige familie”. Op de penning zijn drie 

figuren afgebeeld: een kind ten midden van een man en een vrouw die tegen het kind 

opkijken (Fig. 5.3). Een aureool is afgebeeld om het hoofd van het kind. Uitgaande 

van de tekst “de Heilige Familie”, een aureool, de centrale positie van het kind en 

de aanbidding door de man en vrouw is het duidelijk dat het hier om het kind Jezus 

Christus, temidden van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jozef (de Heilige Familie) 

gaat.

De penning is afkomstig van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie. Dit is 

een lekenorde binnen de Rooms-Katholieke Kerk, in 1844 opgericht door Henri 

Belletable in Luik. Belletable beoogde een bevordering van een deugdzaam leven 

binnen gezinsverband door een spirituele toewijding aan Jezus, Maria en Jozef. Het 

initiatief van Belletable werd door zijn bisschop overgenomen en met een voordracht 

naar Rome gestuurd. In 1847 kwam een pauselijk decreet met de verheffing tot 

Aartsbroederschap, waarmee het initiatief buiten het diocees van Luik werd verspreid. 

De orde omvatte vooral werklieden en hield wekelijkse bidstonden en andere 

vieringen. In 1851 was Helmond de eerste parochie in Nederland met een kring. Door 

de missie van de paters Redemptoristen verspreidde de Aartsbroederschap zich ook 

over de wereld. Later kwam er een secretariaat in ‘s-Hertogenbosch. In 1951 had de 

orde 700.000 leden, waarna het aantal in de jaren ’60 sterk afnam.54

53  Het aardewerk is gedetermineerd door specialist Michiel Goddijn MA.
54  Meer informatie is te vinden op de website van het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.

nl) en een beknopte beschrijving van de Aartsbroederschap is te vinden op Wikipedia; 
Meer informatie over Henri Belletable en De Aartsbroederschap der H.Familie: Govers 1934; 
Verheijen 1874.

Tabel 5.1 
Overzicht van de vondsten uit Uden-
Voortweg met context en determinatie 
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In de vele kerkelijke archieven die op internet op te vragen zijn55 staat De Broederschap 

regelmatig vermeld. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch waren veel gemeenten 

betrokken bij de broederschap. Zo was dit ook het geval in Uden, binnen het dekenaat 

Ravenstein-Megen. Hier is het broederschap opgericht in 1856 en voor het laatst 

vermeld in 1931.56 Het is aannemelijk dat de penning in deze periode in de bodem is 

geraakt. 

55  Zoals op www.historici.nl
56  http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broederschappen/gids/vereniging/3779388757

Figuur 5.3 
Jubileumpenning van het Aartsbroederschap 
der Heilige Familie (v.3). Schaal 1:1.
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Conclusie

6.1  Interpretatie

Aan de hand van de bodemkaart, geomorfologische kaart, de IKAW en bekende 

archeologische waarnemingen van het plangebied en de omgeving is een 

gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.  Deze gespecificeerde 

verwachting voor het plangebied is getoetst door middel van een Inventariserend 

VeldOnderzoek. Doel hiervan was de aan- of afwezigheid van archeologische waarden 

vast te stellen en, indien aanwezig, de inhoudelijke en fysieke kwaliteit en behoudens-

waardigheid van een mogelijke vindplaats vast te stellen.

 In slechts één van de twee gegraven werkputten (put 1) zijn sporen aangetroffen: zes 

in totaal. Eén van deze sporen verviel na het couperen; het bleek om een natuurlijke 

verstoring te gaan. De overige sporen bestonden uit relatief ondiepe paalsporen. 

De scherp begrensde paalsporen waren opgevuld met een losse, donkere vulling 

die overeenkomsten vertoonde met de bouwvoor (teelaarde). Uitgaande van deze 

kenmerken zijn de sporen zijn als (sub-)recente paalsporen geïnterpreteerd. 

6.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de hand 

van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven over de behoudenswaardig-

heid van vindplaatsen. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden 

(tabel 6.1). De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: 

in principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria 

gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een 

middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwali-

teitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te 

verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het 

monument ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er 

voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Bij het onderzoek in het plangebied Uden-voortweg zijn slechts losse paalsporen en 

vondsten aangetroffen. Deze resten worden nu conform de KNA gewaardeerd. 

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Tabel 6.1 
Waardering van de sporen in plangebied 
Uden-Voortweg

6
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Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen plangebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of 

andere verbondenheid met het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn 

en in situ liggen. Criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid 

van mogelijke verstoringen en de mate van intactheid van de (oorspronkelijke) 

bodemopbouw zijn bepalend voor de gaafheid van de sporen en structuren; de 

conservering heeft betrekking op de mate waarin archeologisch vondstmateriaal 

bewaard is gebleven. 

De gaafheid van het plangebied kan als middelmatig (score 2) worden aangemerkt. 

In beide werkputten bleek de top van de oorspronkelijke bodemopbouw met (A/E-)

podzolhorizonten en afdekkend esdek verstoord. De verstoring is vermoedelijk 

veroorzaakt door ploegactiviteiten, waarbij het esdek in de huidige bouwvoor is 

opgenomen. Ondanks de aftopping zijn echter nog resten van de B-horizont bewaard. 

Hieronder kunnen in principe sporen uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen 

bewaard zijn. Tijdens het veldwerk bleken deze echter niet aanwezig. Een van de twee 

putten bleek alleen enkele losse, subrecente paalsporen te bevatten. De diepte van de 

aangetroffen paalsporen was redelijk: 20-36 cm. 

Er is maar weinig vondstmateriaal aangetroffen. De vondsten bestaan uit aar-

dewerkscherven en een zilveren medaillon uit de nieuwe tijd. Ze zijn alle afkomstig 

uit de geroerde toplaag (bouwvoor). Organische resten zijn niet aangetroffen, op de 

zandgronden blijven deze alleen onder de grondwaterspiegel bewaard. Het plangebied 

scoort daarom laag (score 1) op conservering.

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt drie punten. Gezien deze lage 

score wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het 

onderzochte terrein toch behoudenswaardig is.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatie-

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

Op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde scoort het plangebied 

laag (score 1 per waarde), gezien de afwezigheid van archeologisch waardevolle sporen 

of vondsten. De enige sporen die zijn aangetroffen, bestaan uit losse subrecente 

paalsporen. In de sporen is bovendien geen structuur van een gebouw te herkennen. 

De parameter representativiteit is niet van toepassing.

Eindconclusie is het onderzochte terrein ook op inhoudelijke kwaliteitscriteria niet 

behoudenswaardig is (minder dan 7 punten).
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6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Kunnen de geomorfologische en bodemkundige resultaten van het bureau- en 

booronderzoek worden bevestigd? Zo nee, waarin wijken zij dan af?

De profielkolommen laten conform het beeld van het vooronderzoek een redelijk 

intacte podzol zien. De scherp overgang van de bouwvoor (teelaarde) naar een 

mogelijk (rest) B-horizont doet wel aftopping vermoeden. Het is niet geheel duidelijk 

of er oorspronkelijk ook een esdek aanwezig was. Mogelijk is het esdek recent 

verploegd en gehomogeniseerd  met de bouwvoor. 

Kunnen er in het onderzoeksgebied archeologische resten worden aangetoond?

Waardevolle archeologische resten ontbreken.

Uit welke periode dateren de sporen en/of artefacten?

Er zijn slechts vijf losse, recente paalsporen en zes losse vondsten vondsten uit de late 

middeleeuwen-nieuwe tijd (in secundaire context) aangetroffen. 

Wat is de mate van conservering en gaafheid van de vindplaats?

De bodemopbouw is ondanks sporen van aftopping redelijk te noemen. Onder de 

(mogelijke) B-horizont zouden in principe sporen uit de prehistorie tot en met de 

nieuwe tijd bewaard kunnen zijn. Deze bleken echter niet aanwezig. 

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

en/of vondstcategorieën behoren zij?

In de bouwvoor zijn vijf scherven aangetroffen. Het aardewerk uit de late 

middeleeuwen of nieuwe tijd is hardgebakken en geglazuurd, waardoor de staat 

van de scherven goed is. Ook is een zilveren medaillon gevonden. Het metaal lijkt 

niet aangetast door oxidatie, de conservering van het object is goed. Ofschoon geen 

organische vondsten zijn aangetroffen, zal de conservering naar verwachting slecht 

zijn met uitzondering voor vondsten onder de grondwaterspiegel (conform het 

algemene conserveringsbeeld op de zandgronden).

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

uitstrekken? En is er sprake van een ensemblewaarde met andere vindplaatsen binnen 

en/of buiten het plangebied, met name met Uden-Noord, direct ten zuiden van het 

plangebied.

De afwezigheid van archeologische waardevolle sporen doet vermoeden dat geen 

bewoning heeft plaatsgevonden binnen het plangebied. Ook het ontbreken van 

scherven of ander vondsten uit de late prehistorie en Romeinse tijd, die wel zijn 

aangetroffen in het aangrenzende Uden-Noord, wijst hierop. Het plangebied lijkt 

tot een buitengebied in deze perioden te behoren. Mogelijk ligt de verklaring in de 

ligging: op de minder gunstige randzone in plaats van op de top van de zandrug. De 

dekkingsgraad van de putten is zo klein dat er geen specifieke uitspraak gedaan kan 

worden over de exacte aard en omvang van een dergelijk buitengebied. Grootschalige 

opgravingen in Oss-Ussen, Oss-Noord en Oss-Horzak laten in ieder geval voor de 

Romeinse tijd duidelijk zien dat bewoningsclusters in verschillende mate van grootte 

afwisselen met relatief lege gebieden.57 Een dergelijke uitspraak is niet van toepassing 

op bewoning in de late prehistorie, vanwege het meer verspreide karakter van de 

bewoningssporen. 

57  Fokkens 1998; Wesselingh 2000; Jansen & Van As 2012. 
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6.4 Aanbeveling

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er binnen de te verstoren zones, de 

bouwputten van een huis en schuur, geen archeologisch waardevolle resten aanwezig 

waren. In het veld is dan ook in overleg met het bevoegd gezag afgezien van een 

doorstart. De in paragraaf 6.2 gepresenteerde waardering bevestigt het besluit om af 

te zien van verder archeologisch onderzoek in het plangebied. 

Het plangebied lijkt deel uit te maken van het buitengebied van de naburige 

nederzetting uit de late prehistorie en Romeinse tijd in plangebied Uden-Noord. Het 

is onbekend tot welke omvang dit buitengebied zich uitstrekt. Rekening houdend met 

de redelijk intacte bodemopbouw en de nabijheid van de voornoemde vindplaatsen 

te Uden-Noord is het mogelijk dat buiten de grenzen van het onderhavige plangebied 

wel nederzettingssporen aanwezig zijn. Archol adviseert dan ook om de hoge 

archeologische verwachting voor de directe omgeving te handhaven. 
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Bijlage 1 Sporenlijst

Bijlage 2 Vondstenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd m+NAP diepte (cm) opmerking

1 1 1 paalgat/-kuil ja 16,19 23 sterk veroerde bodemvulling

1 1 2 paalkuil ja 16,19 20

1 1 3 natuurlijke verstoring ja 16,19 vervalt

1 1 4 paalkuil ja 16,16 22

1 1 5 paalkuil ja 16,11 24 sterk gebioturbeerd

1 1 6 paalkuil nee 16,18 36

1 1 5000 laag nee

1 1 5030 laag nee 16,11 C-horizont, rivierafzetting

1 93 5000 laag nee opgebrachte laag, A-horizont

1 93 5020 laag nee mogelijke B-horizont

1 93 5030 laag nee C-horizont, grindige rivierafzetting

2 1 5000 laag nee

2 1 5030 laag nee 16,10

2 91 5000 laag nee opgebrachte laag, A-horizont

2 91 5020 laag nee mogelijke B-horizont of B/C

2 91 5030 laag nee grindige rivierafzetting, C-horizont

2 91 5040 laag nee lemige afzetting, fluvioglaciaal?

vondstnr put vlak spoor context categorie obkect/type datering aantal gewicht (g)

1 1 1 5000 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd 1 12,2

2 1 1 5000 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen 1 4,3

3 2 1 5000 bouwvoor zilver penning 1856-1931 1 16,1

4 2 1 5000 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd 1 7,1

5 2 1 5000 bouwvoor aardewerk steengoed late middeleeuwen-nieuwe tijd 1 14

6 2 1 5000 bouwvoor aardewerk steengoed nieuwe tijd 1 6,2
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