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Samenvatting 
In opdracht van Staatsbosbeheer en Avallo Advies heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd in de 
gemeente Landerd, op de locatie Udensedreef. Aanleiding van het onderzoek is het voornemen van 
Staatsbosbeheer om binnen het plangebied natuurherstel te verwezenlijken. Daartoe wordt een deel van 
het gebied afgegraven. Doel van het bureauonderzoek is vast te stellen of deze werkzaamheden kunnen 
leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek wees uit 
dat het een vijfde deel van het plangebied zich bevindt in een gebied met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting (categorie 4 en 5 op de gemeentelijke beleidskaart) op resten uit de late 
prehistorie tot Nieuwe tijd.  
Het wordt geadviseerd in die zones waarbij de grond wordt ontgraven tot maximaal 40 cm –Mv en die 
een hoge of middelhoge archeologische verwachting kennen een archeologisch vervolgonderzoek uit te 
voeren. Daar waar verstoringen reeds hebben plaatsgevonden, zal geen vervolgonderzoek noodzakelijk 
zijn. In de gebieden met een lage verwachting behoeft geen verder archeologisch onderzoek plaats te 
vinden. 
Het archeologisch vervolgonderzoek dient bij voorkeur in de vorm van proefsleuven uitgevoerd te 
worden. Het doel van een karterend proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting, het vaststellen van de mate waarin het bodemprofiel intact is en het 
vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen.  
 
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. Ook voor 
vrijgegeven plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse 
sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij het meldpunt Archeologische 
Bodemvondsten Noord-Brabant gedaan worden. Telefoon: 06-18303222 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
In opdracht van Staatsbosbeheer en Avallo advies heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd in de 
gemeente Landerd (Figuur 1.1). Aanleiding van het onderzoek is de geplande ontgronding in het gebied 
Udensedreef op de Maashorst in de gemeente Landerd. Ten behoeve van de vergunningsaanvraag dient 
onderzoek te worden uitgevoerd naar de archeologische en cultuurhistorische waarden binnen het 
plangebied. Doel van het bureauonderzoek is een specifiek verwachtingsmodel op te stellen op basis van 
bekende en verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden. Op basis van dit onderzoek volgt 
een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek en de te hanteren methodiek.  
 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied  
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 
Het plangebied is gelegen tussen de gehuchten Slabroek in het westen en Zevenhuis in het oosten in het 
natuurgebied de Maashorst. Uden is ca. 2,5 km naar het zuiden gelegen (zie Figuur 1.1 en Figuur 1.2). Het 
plangebied beslaat ca. 100 ha en bevindt zich grotendeels langs de noord-zuid georiënteerd Udensedreef 
die wordt doorsneden door de Brobbelbiesweg, Weversweg, Palmstraat en Grensweg. Het plangebied 
wordt ten noorden en zuiden door bossen en weidegebieden begrensd; de Slabroekse en Schaijkse 
heide. 
Het plangebied is onderverdeeld in vijf deelgebieden (Figuur 1.3). Het plangebied bestaat thans uit 
agrarische percelen en vormt daarmee als het ware een corridor tussen de uitgestrekte bossen en 
heidevelden op de Maashorst. Tevens bevinden zich enkele vennetjes binnen het plangebied, met name 
in het oostelijke deel. Het natuurgebied Maashorst is een 2400 hectare groot aaneengesloten 
landschapspark. Het gebied bestaat uit een aantal verschillende landschapstypen: naaldbos, heide-
velden, vennetjes, landbouwgebied, natte graslandjes en houtwallen. De geplande ontgronding vindt 
plaats ter verschraling van de grond om zodoende de vorming van nieuwe heidevelden te stimuleren. 
De omvang van de geplande graafwerkzaamheden bedraagt ca. 100 ha waarbij de bovengrond tot ca. 40 
cm –Mv zal worden ontgraven. Er is echter sprake van dat de ontgravingscontouren organisch worden 
gevolgd wat inhoud dat de geplande ontgraving varieert van 0-40 cm diepte. 
 Door de geplande graafwerkzaamheden zullen delen van de bodem van het plangebied worden 
verstoord. Dit kan geschieden doordat bij ontgraven direct het archeologisch niveau wordt verstoord 
maar eventueel ook op lange termijn als nieuwe vegetatie zich ontwikkeld. Eventueel aanwezige 
archeologische resten worden door de geplande ingrepen bedreigd. 
 

 
Figuur 1.2 Situering van het plangebied en de geplande graafwerkzaamheden (bron luchtfoto: 
Google Earth). 
 



7 
 

 
Figuur 1.3 Indeling deelgebieden van het plangebied 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 
Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen door de 
Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst gewijzigd in het kader van de 
modernisering van de monumentenzorg. 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 
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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 (BO) en een 
eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages.  
 
Dit rapport betreft een bureauonderzoek (BO. Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in 
archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het doel is om door 
middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis 
van de resultaten wordt een advies gegeven en kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien 
van eventueel vervolgonderzoek.  

 
Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek 
Projectnaam: Ontgronding Maashorst Udensedreef, gemeente Landerd 

 
Archolprojectcode: OMU1568 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 
Periode van uitvoering rapportage: 07 oktober 2015 
Rapport gereed: 09 oktober 2015 
  
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Landerd 
Plaats: Slabroek 
Toponiem: Udensedreef 
Coördinaten gebied: 171499 / 412487 (centrumcoördinaat plangebied) 
Kaartblad: 30H 
Oppervlakte plangebied: ca. 100 ha 
Te verstoren oppervlakte: ca. 100 ha, ca. 62 ha wordt afgegraven tot 40 cm -Mv 

  
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer/Avallo advies 
Bevoegd gezag: Provincie Noord Brabant 
  
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3974382100 
Beheer en plaats van documentatie: Archeologisch Onderzoek Leiden bv / E-depot voor de 

Nederlandse archeologie (DANS) 
  
Geomorfologie:  Plateauachtige vormen 
Bodem:  Haarpodzolgronden/gooreerdgronden 
Tabel 1.1 Administratieve gegevens 
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2  Bureauonderzoek 

2.1 Inleiding en methodiek 
De gemeente Landerd heeft sinds 2012 een erfgoedverordening waarin het behoud van archeologische 
resten is vastgelegd. In de erfgoedverordening wordt gebruik gemaakt van de provinciale 
cultuurhistorische hoofdstructuur. De gemeente Landerd heeft in 2010 een archeologische 
verwachtings- en beleidskaart laten opstellen: Archeologisch erfgoed van Peelhorst en Maasdal: een 
archeologische waarden- en verwachtingskaart en beleidskaart voor de gemeenten Sint Anthonis, Mill en St. 
Hubert, Grave en Landerd (RAAP-rapport 2214).1 De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwach-
tingsmodel en maakt inzichtelijk waar zich archeologische waarden bevinden en wat de kans is deze aan 
te treffen. Deze verwachtingskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Voor 
het bureauonderzoek is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van historisch 
kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de bodemkaart, de geomorfologische 
kaart en de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta. Tevens is het archeologisch 
informatiesysteem (Archis2) geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en 
direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het 
samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 4002. Figuur 2.1 geeft een overzicht van 
de gebruikte geologische en archeologische perioden.  

                                                                        
1 RAAP 2011.  



10 
 

 
Figuur 2.1 Tijdstabel 
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2.2 Landschappelijk kader 
Het plangebied ligt in natuurgebied de Maashorst. De naam heeft zijn weerslag op de fysieke ondergrond 
van een groot gebied dat wordt ingeklemd tussen de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd en Uden. De 
ondergrond bestaat uit grof zand, kiezels en keien, afzettingen van de Maas die hier meer dan 100.000 
jaar geleden stroomde. De Maashorst vormt de noordelijke uitloper van het Brabantse Peel Blok (Figuur 
2.2). Dit is een relatief vlakke en hooggelegen, plateauachtige horst, die afhelt van het zuidoosten naar 
het noordwesten. De westelijke grens, tussen horst en slenk, wordt gevormd door de Peelrandbreuk die 
bij Meijel in Noord-Limburg begint en via Uden naar Heesch loopt. Het plangebied ligt ten oosten van 
deze breuk. Ten zuiden van Uden is de breuk daadwerkelijk te zien in het landschap. 
De afzettingen bestaan uit sterk grindhoudende gronden die behoren tot de geologische Formatie van 
Beegden. Deze zijn afgezet door de Maas in het late Cromerien en het begin van het Elsterien (Figuur 
2.1). In het Holsteinien verplaatste de Maas zich geleidelijk naar haar huidige, meer oostelijke bedding. 
Als gevolg van tektonische bewegingen kantelde het Peel Blok en verplaatste de Maas zich over de horst 
heen naar het huidige Maasdal. De riviersedimentatie op het Peel Blok kwam hiermee tot een eind. De 
grove riviersedimenten horen bij een vlechtend riviersysteem dat vooral voorkomt in een glaciaal milieu 
(Elsterien). In de slenk worden deze Maasgrinden pas op grote diepte aangetroffen omdat hier de 
sedimentatie groter is dan de erosie. 
 

 
Figuur 2.2 Het hoge Peel Blokplateau (licht- en donkergroen) met de breuklijnen in rood 
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Tijdens de laatste ijstijd is door de wind zand op het Peel Blokplateau afgezet. Dit zogenoemde dekzand 
heeft een geringe dikte ten gevolge van erosie; op veel plaatsen ontbreekt het zelfs volledig. Op de horst 
liggen in de meeste gevallen de voornoemde ‘oude’ afzettingen van de Maas aan het oppervlak, vaak 
onder een opgebracht esdek. 
 

2.3 Het landschap rondom het plangebied 
Het plangebied ligt ongeveer 3 km ten oosten van de Peelrandbreuk, centraal op een vlak deel in het 
landschap. Door natuurlijke kwel bevinden zich meerdere vennen bij elkaar in met name het 
zuidoostelijke deel van het gebied. Het gebied maakt deel uit van de Schaijkse heide. Het 
onderzoeksgebied ligt gemiddeld tussen de 18,9 en 20,9 +NAP. 
 

 
Figuur 2.3 Luchtfoto onderzoeksgebied 
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Figuur 2.4 AHN2 beeld van het onderzoeksgebied 

2.4 Bodems binnen het plangebied 
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat het plangebied uit haarpodzolgronden (Hd30): gevormd 
in het arme, grove (rivier)zand dat hoog aan het oppervlak ligt (Figuur 2.5). Podzolgronden ontstonden 
op de hogere delen van (dek)zandruggen door de neerwaartse migratie van mineralen en humus onder 
invloed van neerslag en grondwater. Tijdens het onderzoek te Uden-Slabroek2 en Slabroek-Palmven3 
bleek van deze podzolbodems weinig over, vooral als gevolg van egalisatie en diep omploegen van het 
terrein. Het archeologisch niveau is dan ook vaker al aangetast.4 
 

                                                                        
2 Van Wijk & Jansen 2010. 
3 Porreij-Lyklema 2014. 
4 Van Wijk & Jansen 2010. 
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Figuur 2.5 Bodemkaart 
 

 
Figuur 2.6 Geomorfogenetische kaart (bron: Archis) 
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2.5 Archeologisch en historisch kader 
In het plangebied heeft geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden en zijn er tevens geen 
archeologische waarnemingen bekend. Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) heeft het gebied grotendeels een middelhoge indicatieve waarde. In het zuidoosten van het 
plangebied heeft een deel een hoge indicatieve waarde gekregen (Figuur 2.7).  
Op de recente en meer gedetailleerde archeologische beleidskaart van de gemeente Landerd staat het 
gebied gedeeltelijk aangegeven met een lage verwachting of zelfs zonder verwachting (figuur 3.9). Het 
andere deel staat echter aangegeven met een hoge archeologische verwachting. Dit zijn de delen waar 
de oude vennen hebben gelegen.  

2.5.1 Archeologisch onderzoek 

In de wijde omgeving heeft wel onderzoek plaats gevonden. Een groot deel van de Maashorst is, zover 
mogelijk, gekarteerd in het kader van een afstudeerproject van Q. Bourgeois.5  
Ongeveer 1,5 km ten zuidwesten van het plangebied ligt het grafveld van Slabroek dat in de vorige eeuw 
deels door het Rijksmuseum van Oudheden is opgegraven.6 Bij een onderzoek in 1923 door A.E. 
Remouchamps van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden is een deel van de grafmonumenten 
(gedeeltelijk) opgegraven. Na dit onderzoek is het perceel geëgaliseerd en in gebruik genomen als 
akkerland. Dit gebruik heeft voortgeduurd tot 1 maart 2003, toen het perceel werd aangekocht door 
Staatsbosbeheer.7 In september 2005 is door Archol bv en de Faculteit Archeologie van de Universiteit 
Leiden een verkennend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd op het grafveld. De locatie 
herbergt de sporen van een prehistorisch grafveld uit in ieder geval de late bronstijd, vroege- en midden-
ijzertijd en de Romeinse tijd.8  
In 2010 is het grafveld opnieuw onderzocht door middel van een vlakdekkende opgraving (figuur 3.10). 
De belangrijkste reden voor opgraving was de slechte conservering van de resterende grondsporen en de 
verwachting dat deze omstandigheden in de toekomst alleen maar zouden verslechteren. Tevens is 
gebruik gemaakt van de gelegenheid om de omvang van het grafveld en het resterende aantal graven te 
bepalen. Tijdens de opgraving zijn uiteindelijk nog 16 graven gevonden. Een daarvan staat bekend als de 
‘vorst(in) van de Maashorst’, begraven met een rijke set grafgiften bestaande uit sieraden en toiletgerei.9 
Het grafveld bestaat in totaal uit minimaal 120 graven. 
In 2014 heeft een archeologische begeleiding van de ontgraving van het Palmven ten noorden van 
Slabroek plaatsgevonden.10 Tijdens de archeologische begeleiding van het afgraven van ca. 7 ha van de 
Schaijkse Heide is een restant van het Palmven ontdekt ten oosten van de Palmvenseweg. Onder de 
recente bouwvoor met sporen van de 20e-eeuwse ontginning is de bodem van het ven aangesneden. In 
en rond het ven zijn geen sporen of vondsten aangetroffen op een kleine vuurstenen afslag uit de 
prehistorie na. Het restant van het ven ten oosten van de Palmvenseweg is ca. 42 x 26 m groot. Het 
vormde waarschijnlijk ooit het diepste deel van het ven, waar de verlanding van het ven is begonnen. Dit 
betekent dat hier waarschijnlijk het oudste pollen bewaard is gebleven; de resultaten van het 
pollenonderzoek bevestigen dit. Het pollenbeeld plaats de onderste opvulling namelijk in het midden tot 
laat neolithicum.  
 

                                                                        
5 Bourgeois 2004. 
6 Remouchamps 1924. 
7 Jansen & Van der Laan 2011. 
8 Van Wijk & Jansen 2010. 
9 Jansen & Van der Laan 2011. 
10 Porreij-Lyklema 2014. 
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Figuur 2.7 Uitsnede van de IKAW met waarnemingen uit Archis2 
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Figuur 2.8 Bewoningsdynamiek op de Maashorst vanaf het neolithicum tot in de late middeleeuwen 
(bron: Jansen & Van der Laan 2014). Het plangebied ligt net ten noordoosten van Slabroek 

Neolithicum Bronstijd 

IJzertijd Romeinse tijd 

vroege middeleeuwen late middeleeuwen 
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2.5.2 Gemeentelijke beleidskaart 

De gemeente Landerd heeft in 2010 een archeologische verwachtings- en beleidskaart laten opstellen.11 
De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwachtingsmodel en maakt inzichtelijk waar zich 
archeologische waarden bevinden en wat de kans is deze aan te treffen. Voor de kaart is veel 
gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht en reeds gecombineerd. Naast verschillende bodemkaarten 
en historische kaarten zijn ook gegevens van amateurarcheologen en gebiedsdeskundigen verzameld en 
in de kaart verwerkt. 
 Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente (Figuur 2.9) zijn de verschillende 
archeologische waarden en verwachtingen in kaart gebracht. Het plangebied bevindt zich grotendeels 
binnen een zone met een lage archeologische verwachting (categorie 6). Maar met name het oostelijke 
en zuidoostelijke deel van het plangebied heeft een middelhoge verwachting (categorie 5), een kleiner 
deel een hoge verwachting (categorie 4). Duidelijk is dat met het opstellen van de beleidskaart in 
vergelijking met de IKAW een detaillering heeft plaatsgevonden waarbij binnen het plangebied meerdere 
verwachtingswaarden gelden.  
 

 
Figuur 2.9 Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Landerd, plangebied met rood omkaderd 
 
 

                                                                        
11 Van de Water & Kortlang 2012.  
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2.5.3 Historische gegevens 

In aanvulling op de bekende archeologische gegevens is gekeken naar historisch kaartmateriaal en de 
inventarisatie van cultuurhistorische waarden en verstoringen zoals vermeld op archeologische 
verwachtingen- en waardenkaart.12  
De westelijke randzone van het Peel Blok wordt op de eerste historische (topografische) kaarten 
aangeduid als een vroeg ontgonnen en bewoond gebied. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien op een 
topografische kaart uit 1852/57, waar rond dorpen als Uden en Nistelrode grote complexen oude 
bouwlanden (zogenaamde esdekken) in wit zijn aangegeven (Figuur 2.10). Direct daaromheen liggen 
graslandgronden die ook al lang geleden in cultuur zijn gebracht. Daarbuiten liggen de ‘woeste gronden’ 
in de vorm van uitgestrekte heidevelden.13 De bewoning ligt geconcentreerd in (kleine) dorpen langs de 
randen en in de lagere delen. Het plangebied heeft mogelijk eeuwenlang in de ‘woeste gronden’ centraal 
op de Maashorst gelegen (Figuur 2.11): ter hoogte van het dorp Nistelrode, dat zijn oudste 
bewoningsfase kent in de Merovingische periode.14 
Deze indeling van het middeleeuwse (cultuur)landschap is typerend voor grote delen van Brabant in de 
late- en postmiddeleeuwse periode.15 Beperkte delen van het landschap waren in gebruik als 
bewoningslocaties en akkers terwijl grote delen bestonden uit woeste (heide)gronden. Deze laatste 
speelden naast de weide- en hooilanden in de dalen, een belangrijke rol in de veehouderij 
(plaggenbemesting). 
 

 
Figuur 2.10 Bodemgebruik rond 1895 op basis van de topografische kaart uit 1852/1857 (bron: 
Stiboka 1976). 
 
Grote delen van de Maashorst, waaronder de Schaijkse en Slabroekse Heide, behoren tot de jongste 
ontginningen en zijn pas vanaf het begin van de 20e eeuw in cultuur gebracht (Figuur 2.12). Het gaat hier 
namelijk om de armste gronden van de regio. Met de jongste ontginningen vanaf het begin van de 20e 
eeuw, de ruilverkavelingen en later de ontgrondingen en grondwaterpeilveranderingen werden ook de 

                                                                        
12 Van de Water & Kortlang 2012.  
13 Stiboka 1976, afb. 20. 
14 Knippenberg & Jansen, 2007. 
15 Zie onder andere: Roymans & Gerritsen 2002. 
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Figuur 2.11 Uitsnede van de topografisch militaire kaart uit 1852/57, het gebied is nagenoeg 
onontgonnen 
 

 
Figuur 2.12 Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1900. Duidelijk zijn de vennen in het zuidoosten van 
het plangebied herkenbaar. Slechts een aantal percelen zijn ontgonnen 
 

laatste delen van het oorspronkelijke landschap in grote delen van Brabant vernietigt: een landschap met 
onder andere de oorspronkelijke verkavelingen, wegenpatronen, beek- en rivierlopen en ook de vennen. 
Zo ook het onderhavige plangebied: dit deels drassige gebied in het landschap ontkwam uiteindelijk ook 
niet aan deze grootschalige ingrepen. Vermoedelijk is het gebied pas in het begin van de jaren vijftig van 
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de vorige eeuw grootscheeps ontgonnen. Op de topografisch militaire kaart uit 1952/7 is het gebied nog 
herkenbaar als weidegebied (Figuur 2.11). Op de Bonnekaart van 1900 zijn de vennen nog zichtbaar en 
worden de eerste delen van het plangebied ontgonnen (Figuur 2.12).  
 

2.6 Gespecificeerde verwachting 
Grote delen van het plangebied bevinden zich op de gemeentelijke beleidskaart binnen een zone met 
een lage archeologische verwachting. Een aantal delen hebben een middelhoge tot hoge verwachting. 
Het doel van het bureauonderzoek is deze verwachting te vertalen naar een gespecificeerde 
archeologische verwachting conform KNA 3.3, protocol 4002. Hier mee wordt een beschrijving bedoeld 
van de concrete verwachtingen ten aanzien van de aanwezigheid van archeologisch vindplaatsen. Hierbij 
zal aandacht besteedt worden aan de volgende eigenschappen, gebaseerd op voorgaande 
informatiebronnen:  
 

- datering 
- complextype 
- omvang 
- diepteligging 
- gaafheid en conservering 
- locatie 
- uiterlijke kenmerken  
- mogelijke verstoringen 

 
 

2.6.1 Datering  

De Maashorst is archeologisch gezien slecht gekend en vormt daarmee een kennislacune. De 
aanwezigheid van het urnenveld van Slabroek laat echter de archeologische potentie zien. 
Bewoningsresten zijn vooralsnog geheel onbekend. Het is echter niet uitgesloten dat dergelijke resten 
aanwezig zijn. Voorlopig lijkt de bewoning zich voornamelijk langs de randen van de Maashorst 
gelokaliseerd. 
Op basis van de landschappelijke gegevens voor het plangebied kunnen er, in potentie, resten vanaf de 
vroege prehistorie aanwezig zijn. De kans hierop wordt echter klein geacht aangezien vermoedelijk grote 
delen van de oudere sedimenten zijn opgeruimd. Naar verwachting zullen met name resten vanaf de late 
prehistorie tot de nieuwe tijd aanwezig zijn. Laat prehistorische resten betreffen resten die het gevolg 
zijn van bewoningsactiviteiten en activiteiten die met het grafritueel nauw samen hangen zoals bij het 
urnenveld van Slabroek is waargenomen.16 Ook voor de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen 
kunnen archeologische resten worden verwacht. Laat middeleeuwse resten betreffen vermoedelijk 
perceleringsgrenzen, landwegen en wellicht galgenheuvels. 
Samenvattend kan gezegd worden dat voor met name het oostelijke en zuidoostelijke deel 
archeologische resten uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse Tijd en de middeleeuwen worden verwacht. In 
mindere mate worden resten uit het neolithicum verwacht.  

                                                                        
16 Van Wijk & Jansen 2010; Jansen & Louwen in prep. 
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2.6.2 Complex  

De beschikbare archeologische en historische gegevens maken het niet mogelijk een specifieke 
verwachting voor een complextype op te stellen. Gegevens uit en in de onmiddellijke nabijheid van het 
plangebied ontbreken, waardoor het niet mogelijk is te zeggen of we hier bijvoorbeeld met een 
nederzetting, een grafveld of een akker te maken kunnen hebben. Enig houvast bieden echter 
pollenanalysen die uitgevoerd zijn ten behoeve van archeologisch onderzoek bij het Palmven en bij het 
urnenveld. Hieruit kwam naar voren dat de directe omgeving van het Palmven bosrijk geweest moet zijn 
in het neolithicum, maar dat het ook goed mogelijk was dat het landschap meer open is geweest. Dit is te 
zien in het pollendiagram van eerder onderzoek naar de Schaijkse Heide.17 Hieruit blijkt namelijk dat er al 
vroeg (rond 4700 cal BC) zandverstuivingen plaats hebben gevonden in de ruimere omgeving van het 
Palmven. Het is niet bekend of deze zandverstuivingen door menselijke activiteiten (bijvoorbeeld het 
kappen van bos ten behoeve van bewoning en akkerbouw) zijn veroorzaakt, maar er was in die periode 
ook al in behoorlijke mate heide aanwezig. Dit betekent dat er heidebeheer moet hebben 
plaatsgevonden.18 De vondst van vlaspollen in het Palmven bevestigt dat er waarschijnlijk mensen in de 
omgeving van de Schaijkse Heide woonden, die daar tevens akkerden. Naast vlas is er ook (twee maal) 
pollen van het Hordeum-type aangetroffen, waarbij het hoogstwaarschijnlijk gaat om het cultuurgewas 
Hordeum vulgare /H. distichon (gerst). Dit graan werd ook al verbouwd sinds de Bandkeramiek19 en 
aangezien Hordeum een lage pollenproducent is en zich niet ver van de akker verspreid, is het goed 
mogelijk dat de bewoners behalve vlas ook gerst verbouwden in de directe omgeving van het ven.  
Bovenstaande is dus een indicatie dat bewoning vanaf het laat neolithicum op de Maashorst is te 
verwachten. 
Waarnemingen uit de wijdere omgeving betreffen veelal nederzettingen aan de rand van de Maashorst 
en een groot urnenveld te Slabroek. Met name worden ontginningssporen verwacht die dateren uit de 
nieuwe tijd. 

2.6.3 Omvang 

De omvang van de verwachte archeologische resten is vooralsnog onbekend. Nederzettingen uit de late 
prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen kunnen worden verwacht hoewel daar vooralsnog geen 
aanwijzingen voor zijn. Nederzettingen uit de ijzertijd bestaan vaak uit één of meerdere huizen. 
Nederzettingterreinen vanaf de Late Middeleeuwen kunnen een wisselende omvang hebben. Van een 
enkel huiserf tot geclusterde nederzettingsterreinen van enkele hectare.  
 

2.6.4 Diepteligging 

Archeologische niveaus worden in de top van de Pleistocene zandgronden verwacht zoals ook het geval 
was te Slabroek.20 Dit betekent dat er direct onder de bouwvoor archeologische waarden aanwezig 
kunnen zijn.21 Het onderzoek te Slabroek heeft echter uitgewezen dat door ploegen en egalisatie de 
archeologische sporen aangetast kunnen zijn waarbij nauwelijks meer iets van de archeologische resten 
resteert. Binnen een perceel kunnen hier echter verschillen in zijn. 

                                                                        
17 Van Mourik et al 2012. 
18 Doorenbosch 2013. 
19 Bakels 2009. 
20 Van Wijk & Jansen 2010. 
21 Van Wijk & Jansen 2010. 
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2.6.5 Gaafheid en conservering 

Gezien de diepteligging van de archeologische niveaus zijn organische vondstcategorieën, zoals hout, 
leer en onverbrand bot, niet bewaard gebleven. Anorganische vondstcategorieën, zoals aardewerk en 
steen, zullen naar verwachting goed geconserveerd zijn. Mochten deze zich echter direct onder de 
bouwvoor bevinden dan kan sprake zijn van aantasting door latere landbouwactiviteiten zoals ploegen. 
Dit geldt ook voor eventuele grondsporen.  
 

2.6.6 Locatie 

Er kunnen slechts beperkt uitspraken worden gedaan over de verwachte locatie van archeologische 
waarden. Hierbij kan alleen gekeken worden naar landschappelijke waarden, waarbij het oorspronkelijke 
reliëf bepalend is geweest. Een aantal delen van het plangebied hebben daarom ook een hoge of 
middelhoge archeologische verwachting gekregen. 
 

2.6.7 Uiterlijke kenmerken 

Gezien het ontbreken van archeologische gegevens voor het plangebied zelf is het niet mogelijk een 
gespecificeerde verwachting uit te spreken omtrent de uiterlijke kenmerken. De verwachting wat betreft 
periode en complextype is breed, wat betekent dat er verschillende categorieën vondstmateriaal 
aangetroffen kunnen worden, zoals aardewerk, steen en glas, en verschillende typen sporen, zoals 
paalsporen, greppels en graven. Hierbij valt ook geen uitspraak te doen over een lage of hoge 
vondstdichtheid. 
 

2.6.8 Mogelijke verstoringen 

Binnen het plangebied bevinden zich volgens de beleidskaart geen verstoorde delen. Echter indien 
gekeken wordt naar de AHN2 kaart van het gebied dan vallen twee gebieden op die duidelijk dieper zijn 
gelegen dan de omringende percelen. Vermoedelijk heeft hier al een ontgronding plaatsgevonden. Naar 
verwachting zal hier het archeologische niveau al grotendeels zijn aangetast. In het zuidoostelijk deel lijkt 
zich een dergelijke zone te bevinden. 
Daarnaast zijn grote delen van het plangebied sinds de 20e eeuw ontgonnen. Het AHN beeld (Figuur 2.13) 
geeft aan dat daarbij het reliëf grotendeels is genivelleerd. In hoeverre nog een intact bodemprofiel 
aanwezig is, is in dit stadium niet bekend. 
 



24 
 

 
Figuur 2.13 Waargenomen verstoringen (locaties met pijl) binnen het AHN2 beeld 
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3 Conclusie, maatwerk voor de Maashorst 
 

3.1 Aanscherping gespecificeerde archeologische verwachting  
Op basis van het bureauonderzoek kan de archeologische verwachting slechts nauwelijks worden 
bijgesteld. Het betreft hier de drie percelen die volgens de AHN2 dieper ontgrond lijken te zijn. Deze 
delen krijgen dan ook een lage verwachting. Op basis van eerdere archeologische onderzoeken die in de 
omgeving van het plangebied zijn uitgevoerd blijft de verwachting hoog voor het aantreffen van 
archeologische resten ondanks dat door landbouwactiviteiten de bodemopbouw verstoord is. Dit komt 
met name doordat het gebied een archeologische kennislacune is waarbij enige kennis voorhanden is 
omtrent de aanwezigheid en omvang van grafvelden maar dat bewoningsclusters vooralsnog niet 
bekend zijn. 
Voor de volgende eigenschappen blijft de archeologische verwachting onveranderd: datering, 
complextype, omgang en uiterlijke kenmerken. De verwachting voor de andere eigenschappen kan iets 
worden aangescherpt.  
Er is geen informatie beschikbaar tot in welke mate verstoring van het bodemprofiel heeft 
plaatsgevonden en vanaf welk niveau archeologische resten te verwachten zijn. Daartoe zou in principe 
een booronderzoek plaats dienen te vinden in het deel van het plangebied die een hoge of middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde hebben.  
Op basis van het bureauonderzoek zijn enkele aanknopingspunten te benoemen om een deel van het 
plangebied naar beneden toe bij te stellen. Het betreft hier de ligging van enkele ontgraven percelen.  
De landschappelijke ligging van met name het oostelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied biedt 
echter nog steeds een grote kans op het aantreffen van archeologische waarden. De gaafheid van 
eventueel aanwezige resten kan echter sterk zijn aangetast. 

3.2 Geplande verstoring 
Volgens de ontgravingsvergunning zal het huidige maaiveld tot maximaal 40 cm –Mv worden 
afgegraven. Deze diepte zal echter niet over het gehele plangebied worden bereikt (Figuur 3.1). Op 
sommige delen zal alleen de huidige vegetatie worden verwijderd waarbij nauwelijks sprake is van 
bodemverstoring. In het gebied zijn enkele houtopstanden aanwezig en staan er hier en daar struwelen, 
deze worden niet aangetast en blijven bestaan. Echter binnen het grootste deel van het plangebied zal 
de huidige bouwvoor worden verwijderd ten behoeve van natuurherstel. Na het verwijderen van de 
bouwvoor zal de natuur langzaam regenereren met o.a. struikheide. Struikheide (Calluna vulgaris) is het 
kenmerkende plantje van de heide. Net als andere planten op de heide is het goed beschermd tegen 
droogte en hitte. Ten eerste staan de struiken dicht opeen, zodat de wind niet tot op de bodem 
doordringt. Ten tweede zijn de blaadjes zeer smal, zodat de verdamping minimaal is. Ten derde hebben 
de blaadjes hun huidmondjes aan de onderzijde in een gleuf die met vertakte haren kan worden 
afgesloten. Tenslotte heeft Struikheide zoveel haarwortels dat ze de grond en het water goed 
vasthouden. De planten wortelen 30 centimeter diep. 
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Figuur 3.1 Af te graven delen (gearceerd) plangebied ten behoeve van natuurherstel 
 

3.3 Beleid 
Zoals aangegeven is het plangebied in drie verschillende delen waarbinnen telkens een andere 
verwachtingswaarde geldt alsmede bijhorend beleid. 

3.3.1 Lage archeologische verwachting 

Het grootste deel van het plangebied heeft een lage archeologische waarde (categorie 6). De kans op het 
aantreffen van archeologische nederzettingen is in deze gebieden/terreinen in vergelijking met andere 
landschappelijke zones, lager. Al wil dit niet zeggen dat geheel geen vindplaatsen in het gebied aanwezig 
kunnen zijn. De kans op het aantreffen van archeologische resten is echter gering en vaak zoeken naar 
een speld in een hooiberg.  
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Op deze gebieden zijn geen ondergrenzen of een vergunningstelsels van toepassing vanuit het 
gemeentelijke bestemmingsplan. In totaal heeft ca. 51 ha van het plangebied een lage 
verwachtingswaarde. 

3.3.2 Middelhoge archeologische verwachting 

Het noordoostelijke deel van het plangebied (ca 38 ha)heeft een middelhoge archeologische verwachting 
(categorie 5) alsmede een klein deel in het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied (ca. 3,7 ha). Op 
basis van de geomorfologische kenmerken en het minder grote bestand aan bekende vindplaatsen onder 
vergelijkbare omstandigheden is de kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen hoger dan 
de vorige categorie. Daarnaast kan ook de kans dat een gebied door vroegere (agrarische) activiteiten 
eventuele vindplaatsen zijn aangetast, een rol spelen om het gebied onder te brengen in deze categorie. 
Vaak gaat het om de wat lager gelegen dekzandvlakten en dekzandruggen, voormalige heidegebieden 
die pas in de loop van de afgelopen eeuwen in cultuur zijn gebracht.  
De vrijstellingsdrempel is bij deze categorie een bodemingreep met een oppervlakte van 2.500 m² en een 
diepte van 0,5 m -MV. Ontheffing geldt als één of beide drempels niet worden overschreden. 

3.3.3 Hoge archeologische verwachting 

Een klein deel in het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied (ca. 7 ha) heeft een hoge archeologische 
verwachting (categorie 4) gekregen volgens de beleidskaart. Het betreft hier vooral gebieden/terreinen 
die op grond van de geomorfologische kenmerken (geologie, grondwatertrap, bodem) en op grond van 
relatief grote aantallen bekende vindplaatsen in vergelijkbare omstandigheden, een grote kans maken 
dat archeologische resten in de bodem aanwezig zijn plaggendek). Het betreft vooral de betere, meer 
vruchtbare woongronden die over het algemeen een bewoningsgeschiedenis kennen van vele duizenden 
jaren. Daarnaast zijn ook zones in de beekdalen als zodanig opgevoerd omdat op dergelijke plaatsen een 
grotere trefkans is op bijzondere (en goed geconserveerde) vondstcategorieën, zoals doorwaadbare 
plaatsen (voorden), bruggen, dammen, fuiken en rituele deposities.  
De vrijstellingsdrempel bij deze categorie is bepaald op een bodemingreep met een oppervlakte van 250 
m² en een diepte van 0,5 m -MV. Ontheffing geldt als één of beide drempels niet worden overschreden. 

3.3.4 Voorlopige conclusie 

Op basis van het fingerende beleid van de gemeente Landerd vallen de geplande verstoringen binnen de 
onderzoeksplichtige ondergronden wat betreft de omvang van de ingreep voor de gebieden met een 
hoge en middelhoge verwachting. Op basis van de geplande diepte van de ingreep (maximaal 40 cm) kan 
echter gesteld worden dat voor deze gebieden geen onderzoeksverplichting geldt. Het gebied met een 
lage verwachting heeft geen onderzoeksverplichting. 

3.3.5 Bodemingrepen met een geleidelijk effect  

Een aparte categorie ingrepen vormen de ingrepen die een geleidelijk effect hebben op de dieper 
liggende archeologische resten. Het betreft dan met name die bodemingrepen die de afvoer van grond 
met zich meebrengt die niet wordt aangevuld. Hierbij kan gedacht worden aan het afplaggen van heide 
in het kader van natuurbeheer en -ontwikkeling, laanbomenteelt en graszodenteelt. In dergelijke 
gevallen is het belangrijk in het kader van een vergunning eerst vast te stellen wat het effect van de 
ingreep (op termijn) kan zijn op de eventueel aanwezige archeologische ondergrond. 
Aangezien het hier een ontgronding betreft waarna kans voor natuurherstel van onder andere heide is 
gepland is er een aanzienlijke kans dat indien archeologische waarden aanwezig zijn deze op langere 
termijn door het geplande natuurherstel worden verstoord. Naar verwachting zullen mogelijke 
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archeologische resten direct onder de bouwvoor aanwezig zijn. Door deze af te graven en vervolgens 
natuurherstel toe te passen betekent dit dat de bodem in eerste instantie tot maximaal 40 cm –Mv wordt 
verstoord en op langere termijn door wortelwerking nogmaals 30 cm dieper wordt verstoord. Verdere 
effecten wat betreft bodemvorming en bodemwaterhuishouding zijn echter onbekend maar lijken 
vooralsnog ook een nadelig effect te hebben aangezien in ieder geval opnieuw bodemvorming zal 
plaatsvinden en eventueel aanwezige archeologische resten zal aantasten. Geconcludeerd kan worden 
dat op langere termijn uiteindelijk tot 70 cm –Mv verstoring op zal treden. In totaal wordt 18,7 ha tot 
maximaal 40 cm –Mv ontgraven. 

3.4 Advies 
De toegekende Waarde categorie 4 en 5 volgens het archeologiebeleid van de gemeente Landerd voor 
men name het oostelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied vraagt, gelet op het bovenstaande 
aangaande bodemingrepen met een geleidelijk effect om verder onderzoek in het kader van een 
zorgvuldige Archeologische Monumenten Zorg. Binnen het gemeentelijke beleid zouden de geplande 
werkzaamheden onderzoeksplichtig zijn nadat vastgesteld is wat het effect van de ingreep (op termijn) 
kan zijn op de eventueel aanwezige archeologische ondergrond. Verwacht wordt dat door de geplande 
ingrepen een verstoring tot ca. 70 cm –Mv zal leiden. 
Op basis van het bureauonderzoek kunnen met name archeologische resten vanaf het late neolithicum 
tot Nieuwe tijd worden verwacht. 
Aangenomen wordt dat mogelijke archeologische resten zich vanaf 30 cm –Mv tot 1,5 m –Mv (diepere 
sporen) kunnen manifesteren. Het grootste deel van de bovengenoemde werkzaamheden, behalve het 
afgraven van de vegetatie, zouden mogelijk aanwezige archeologische resten kunnen verstoren. 
Onbekend is echter in hoeverre delen van het plangebied al zijn verstoord door eerdere 
ontginningswerkzaamheden en ploegen. 
Het is echter evident dat gezien de hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarde verder 
archeologisch onderzoek binnen die delen van het plangebied noodzakelijk wordt geacht. 
Conform bovenstaande en het beleid van de gemeente Landerd kan ca. 51 ha van het plangebied vrij 
worden gesteld van archeologisch onderzoek. De andere helft van het plangebied (ca. 49 ha) zou in 
principe echter wel archeologisch onderzocht dienen te worden. Het te afgegraven deel is echter kleiner 
en bedraagt 18,7 ha. Dit deel zou onderzoeksplichtig zijn. 
Onderstaand worden hiervoor enkele voorstellen gedaan op welke wijze dit kan plaatsvinden. 

3.5 Maatwerk 
Het moge duidelijk zijn dat qua (omvang van de) ingreep en flankerend beleid er gekeken moet worden 
naar een proportionele oplossing wat betreft archeologie voor het onderhavige plangebied. Met name 
gezien de omvang van het plangebied, de wisselende verstoringsdiepte en de voorgenomen ontgraving 
dient maatwerk te worden geleverd om zodoende een proportionele oplossing te bieden. 

3.5.1 Archeologische Monumenten Zorg 

Binnen het proces van de Archeologische Monumenten Zorg (AMZ-proces) worden verschillende fasen 
onderscheiden. Het AMZ-proces is een vorm van trechtering, waarbij meestal begonnen wordt met 
betrekkelijk eenvoudige (en minder kostbare) onderzoeksmethoden. De meer complexe 
werkzaamheden worden pas later in het proces toegepast op vindplaatsen waar in het belang van een 
onderbouwd selectiebesluit nader onderzoek noodzakelijk is. Zo wordt via een proportionele inzet van 
middelen gekomen tot een afweging van het archeologische belang in het kader van de ruimtelijke 
ordening. In gevallen waar voldoende duidelijkheid is omtrent de archeologische verwachting, kan om 
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het planproces te versnellen, overwogen worden om bepaalde stappen achterwege te laten. Het AMZ-
proces dient te leiden tot de vraag of er een vergunning binnen een aangewezen archeologische zone kan 
worden verleend. Hiervoor kent het AMZ-proces een zgn. archeologisch stappenplan, onder te verdelen 
in inventarisatie, selectie en maatregelen. Iedere stap eindigt met de afweging of er voldoende 
informatie is verzameld om een verantwoorde beslissing over eventuele vervolgacties te kunnen nemen. 
Op basis van het onderzoeksrapport daarover neemt de gemeente een besluit over het al dan niet 
verlenen van een vergunning en of daaraan nadere voorwaarden worden verbonden (zoals het verrichten 
van verder onderzoek, aanpassing van het plan, of een eventuele opgraving).22 

3.5.2 Strategie 

Op basis van het bovenstaande dient het onderzoeksplichtige deel van het plangebied middels een 
verkennend archeologisch onderzoek in de vorm van boringen of een proefsleuvenonderzoek te worden 
onderzocht. Gelet op de bodemopbouw en de verwachte archeologische waarden lijkt een 
booronderzoek niet het gewenste resultaat, d.w.z. het opsporen van archeologische vindplaatsen, op te 
leveren. Een booronderzoek kan echter wel een meer gedetailleerdere beschrijving geven van de 
bodemopbouw en vaststellen van het verwachte archeologisch niveau om zodoende zones te selecteren 
waar vervolgonderzoek noodzakelijk is. Dit vergt echter gezien de grootte van het plangebied echter een 
relatief groot onderzoek op basis waarvan in ieder geval nog altijd een proefsleuvenonderzoek zal 
plaatsvinden. 
Met alle afwegingen in oogschouw genomen adviseren wij echter gelijk een proefsleuvenonderzoek uit 
te voeren. 
Er wordt uitgegaan van twee uitgangspunten: 

1. Het eerste uitgangspunt is dat er kwalitatief goed onderzoek uitgevoerd dient te worden 
conform de wensen en eisen van het bevoegd gezag alsmede de opdrachtgever 
Staatsbosbeheer.  

2. Een ander uitgangspunt is dat in principe archeologische vindplaatsen, indien gekarteerd, in situ 
bewaard blijven doordat ter plekke grond weer wordt aangevuld en als graseilanden binnen het 
onderzoeksgebied blijven bestaan. Gezien de diepte van de gewenste nieuwe vegetatie dient 
daarom een buffer te zijn van 20-30 cm tussen top vegetatie en top archeologisch niveau. 

 
Het proefsleuvenonderzoek is gericht op het karteren en waarderen van archeologische vindplaatsen. 
Voor het bepalen van de strategie en uitvoeringsmethodiek is gebruik gemaakt van de Leidraad 
Inventariserend Veldonderzoek Deel  Proefsleuvenonderzoek (Borsboom & Verhagen 2012) en wel 
specifiek van de beslisstructuur in hoofdstuk 3. Aangezien geen duidelijke verwachting aanwezig is voor 
complextype is gekozen voor een praktische benadering en de gemiddelde variant genomen: categorie 
B1 met een sleufbreedte van 4 m. 

 

                                                                        
22 Overgenomen uit: Van der Water & Kortlang 2012. 
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Voor het maximaal te onderzoeken deel van het plangebied (ca 19 ha) dient ca. 5% te worden onderzocht 
oftewel 9.500 m2 proefsleuven dienen te worden aangelegd. Aanbevolen wordt om ter waardering 
minimaal 500 m2 te reserveren. 
 

 
Figuur 3.2 Archeologisch beleid voor de te ontgraven delen 
 
Geadviseerd wordt om voor die delen die zeer vermoedelijk verstoord zijn geen verder onderzoek te 
laten plaatsvinden. Voor die delen die groen zijn gearceerd, met voorbehoud voor eventuele verstoringen 
binnen deze delen, wordt aanbevolen om een verkennend proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. 
Alternatief is om een verkennend booronderzoek uit te voeren waarbij, gelet op het advies van de 
gemeente, dit wellicht niet afdoende zal zijn. Voor die delen die binnen het plangebied vallen maar niet 
worden geroerd, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Ten behoeve van het 
proefsleuvenonderzoek dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen te 
worden opgesteld en overlegd. 
 
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
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