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Samenvatting

Archol BV  heeft  in opdracht van de Gemeente Oss  een archeologisch inventariserend 

veldonderzoek aan de hand van proefsleuven uitgevoerd aan de Zevenbergseweg te 

Berghem ten behoeve van de geplande uitbreiding van de kartbaan aldaar. 

Het onderzoek heeft bosvoren, ontginningsgreppels en karrensporen opgeleverd. 

Er zijn geen grondsporen aangetroffen die te relateren zijn aan de grafheuvels in de 

directe omgeving. 

Aanbevolen wordt om geen vervolgonderzoek uit te voeren.
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Inleiding

1.1 Inleiding

Het plangebied van de kartbaan aan de Zevenbergseweg te Berghem ligt ca. 300 m 

ten noorden van de grafheuvels van Zevenbergen en ca. 400 m ten noordoosten van 

het vorstengraf (Figuur 1.1). Mede dankzij deze twee bijzonder rijke archeologische 

vindplaatsen geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting. Daarom 

heeft de gemeente Oss Archol BV opdracht gegeven om voorafgaand aan de realisatie 

van de bouwplannen een inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) uit te 

voeren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van woensdag 3 augustus tot en met 

donderdag 4 augustus 2016.

1.2 Aanleiding en motivatie

De directe aanleiding voor het uit te voeren archeologisch onderzoek, vormen de 

geplande bodemingrepen ten behoeve van de uitbreiding van de kartbaan ten westen 

van de Zevenbergseweg. Het initiatief ligt bij de exploitant van het gebied. Het 

plangebied, ingesloten door een aantal wegen bij het knooppunt Paalgraven, heeft een 

hoge archeologische verwachting, mede op basis van de resultaten van diverse recente 

en oudere onderzoeken ten (zuid)westen en zuiden van het plangebied.

Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied.
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1.3 Plangebied

Het plangebied ligt ten westen van de Zevenbergseweg en de reeds bestaande 

kartbaan in Berghem. Ten westen en zuiden wordt het plangebied omsloten door de 

N329 en de afslag Oss-Oost. Het plangebied is in gebruik geweest als heide. Na de 

ontginning van deze heide in de 19e eeuw is het plangebied in gebruik genomen als 

productiebos tot aan de jaren ’80 van de vorige eeuw. Daarna is het in gebruik geweest 

als crossbaan; deze was in het veld nog te herkennen. 

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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

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

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

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.

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

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het bureauonderzoek 

voor het plangebied Zevenbergseweg uitbreiding kartbaan Berghem is uitgevoerd in 

het kader van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Oss.1 Op basis 

van de hoge verwachting voor het plangebied  op grond van omliggende vindplaatsen 

is vervolgens door de gemeente Oss besloten dat een Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van proefsleuven noodzakelijk was.

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

een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 

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

te verwachten zijn, 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 – beter bekend als behoud in situ – of wordt 

gedocumenteerd met een opgraving – ook bekend als behoud ex situ. 

De opdracht is verstrekt door de gemeente Oss (mevr. C. Aarns); de gemeente Oss is 

tevens het bevoegd gezag (gemeentearcheoloog drs. R. Jansen).

Het bevoegd gezag heeft een Programma van Eisen (PvE) op laten stellen ten behoeve 

van de uitvoering van een opgraving.2 Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 

conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA versie 3.3). 

Het project is uitgevoerd door het volgende Archol-team:

1  Botman & Van der A 2009.
2  Kortlang 2016.
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Medewerker Functie 

drs. T.A. Goossens Projectleider

A. Porreij-Lyklema MA Veldwerkleider

drs. M. E. Hemminga Veldarcheoloog

Soort onderzoek: IVO-proefsleuven

Projectnaam: Zevenbergseweg uitbreiding kartbaan Berghem

Archolprojectcodes: OZK1641

Uitvoerder: Archol 

Periode van uitvoering veldwerk: 3 en 4 augustus 2016

Periode van uitvoering uitwerking: Week 32 2016

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Oss

Plaats: Berghem

Toponiem: Zevenbergseweg

Coördinaten gebied (centrum): 167.750 / 416.400

Opdrachtgever: Gemeente Oss, contact: mevr. C. Aarns

Bevoegd gezag: Gemeente Oss, contact: drs. R. Jansen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4008969100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Noord-Brabant

Geomorfologie: Dekzandglooiing

Bodem: Haarpodzolgronden

 

Tabel 1.1 
Overzicht onderzoekteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling 

Doel van dit archeologisch proefsleuvenonderzoek is inzicht te verkrijgen in aard, 

omvang, ligging, datering en de behoudenswaardigheid van eventueel aan te treffen 

archeologische resten.

2.2 Onderzoeksvragen

De centrale vraagstelling is als volgt verwoord; “Welke archeologische resten liggen 

in het plangebied en hoe passen de resultaten daarvan in het beeld van de eerder 

uitgevoerde opgravingen te Oss Vorstengraf en Zevenbergen?”.3

De volgende meer algemene onderzoeksvragen vormen mede het kader van het 

onderzoek. Voor de context van het onderzoek in de omgeving wordt verwezen naar 

het Archol-rapport 50.4

Alqemeen:
1.  Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

2.  Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven?

3.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

Landschap en bodem:
4.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen?

Perioden en vindplaatsen:
5.  Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de archeologische sporen en wat is de onderlinge samenhang?

6. Zijn er grafmonumenten en/of begravingen aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering daarvan?

7.  Zijn er sporen van percelering aanwezig? Zo ja, wat is de aard, fasering en datering 

van een eventuele percelering.

8.  Tijdens de opgraving Zevenbergen zijn op enkele plekken vuurstenen artefacten 

aangetroffen, soms min of meer geconcentreerd.5 Deze dateren overwegend uit het 

mesolithicum. Zijn in het plangebied vindplaatsen van dien aard te verwachten?

9.  Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een landweer uit de late 

middeleeuwen - Nieuwe tijd, zoals ook aangetroffen in het gebied Zevenbergen?6 

3  Vergelijk Fokkens et al. 2009.
4  Fokkens et al. 2009, 26-29.
5  Fokkens et al. 2009, 183-186.
6  Zie ook Fokkens et al. 147- 148.

2
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Methodiek

3.1 Puttenplan

In het Programma van Eisen was een puttenplan opgenomen (Figuur 3.1).7 Daar is zo 

goed mogelijk aan gehouden in het veld. De lengte en breedte zijn hetzelfde; echter de 

locatie van de putten is enigszins gewijzigd vanwege obstakels in de vorm van bomen, 

bulten zand en een geluidswal van 9 m hoog. 

3.2 Methodiek

Alle proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak. Tijdens de 

aanleg zijn vondsten verzameld per vak van 5x5 m of per spoor. Alle putten zijn digitaal 

ingemeten met behulp van een GPS, in elke werkput zijn drie 1 m brede profielen gezet 

en gedocumenteerd, om een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw binnen het 

plangebied. Onderstaand volgt een bespreking van de methodiek en aanpassingen op 

het puttenplan uit het PvE.

7  Kortlang 2016, 12.

Figuur 3.1 
Puttenplan uit het Programma van Eisen.
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3.2.1 Aanleg putten en profielen

In totaal zijn vijf putten aangelegd met een oppervlakte van 1.486 m² (Figuur 3.2, 

voorzien waren 1.250 m2 in het PvE). Put 1 bevindt zich in het zuiden van het terrein. In 

verband met een aantal bomen is de sleuf iets noordelijker komen te liggen. De put is 

54 m lang en 5 m breed. Er zijn drie profielen gedocumenteerd. Put 2 ligt in het westen 

van het terrein en is iets oostelijker komen te liggen in verband met een rij grote 

naaldbomen, waar de put in zou eindigen. Put 2 is 47 m lang en 5 m breed. Er zijn drie 

profielen gedocumenteerd. Put 3 ligt het meest noordelijk en is niet verplaatst. De put 

is 50 m lang in plaats van 49 m en is iets breder dan 5 m. In deze put zijn wederom drie 

profielen gedocumenteerd. Put 4 is de meest oostelijke put en ligt langs de geluidswal. 

De put is iets opgeschoven naar het westen omdat de geluidswal in de weg lag. De 

put is 59 m lang en iets breder dan 5 m. In de put zijn twee profielen gedocumenteerd. 

De put is na 30 m nog eens 5 m verlegd vanwege een grote verstoring die langs de 

geluidswal lijkt te lopen. De laatste put (5) ligt in het midden van de andere putten en is 

45 m lang en 5 m breed. Er zijn drie profielen gedocumenteerd.

De profielen zijn met de GPS ingemeten ten opzichte van het maaiveld, zodat ook een 

hoogte beschikbaar is. De profielen zijn getekend op schaal 1:20 met een beschrijving 

van de verschillende bodemhorizonten. 

3.2.2 Documentatie sporen

Alle sporen zijn digitaal ingetekend met behulp van een GPS. De meetgegevens zijn 

uitgelezen in Mapinfo om een vlaktekening te maken. Vervolgens is een selectie sporen 

gecoupeerd en gedocumenteerd. De gecoupeerde sporen zijn alleen gefotografeerd. 

De sporen zijn direct ingevoerd in de digitale database. 

 

Figuur 3.2 
Puttenkaart met profiellocaties. Dikgedrukt de 
putnummers, rood omlijnd het plangebied en 
in bruin de geluidswal.



Kartbaan berghem    15

Landschappelijk en archeologisch kader8

4.1 Landschap

Het plangebied ligt geologisch gezien in de Roerdalslenk, direct ten noorden van het 

Peel Blok. Topografisch gezien ligt het op de Maashorst. Dit gebied wordt gekenmerkt 

door dagzoomende fluviatiele afzettingen van Maas en Rijn die samen in het Rijn 

Massief afwaterden en een brede rivierzone vormden. De fluviatiele afzettingen 

worden afgedekt in de voorlaatste en laatste ijstijden (Saalien en Weichselien, Figuur 

4.1) afgedekt door dekzanden, maar op het Peel Blok ontbreken deze dekzanden door 

latere erosie. In de Roerdalslenk kunnen de dekzandpakketten meters dik zijn. Dit lijkt 

in het plangebied het geval te zijn.

8  Grotendeels ontleend aan Jansen en Fokkens 2007 en Fokkens et al. 2009.
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Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.

4



16 Kartbaan berghem
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Figuur 4.2 
Selectieve weergave van de geomorfolo-
gische kaart van het noordelijke deel van het 
Peel Blok (naar het kaartblad 45E, uitgave 
1983). a: terraswand < 0,5 m hoog; b: terras-
rand 0,5-1,5 m hoog; c: breuklijn, in het terrein 
niet goed zichtbaar; d: breuklijn, in het terrein 
goed zichtbaar (Peelrandbreuk); e: de A50; f: 
Plateauachtige horst met rivierafzettingen en 
dekzand aan de oppervlakte (het Peel Blok); 
g: Dekzandrug(gen); h: Lage landduinen met 
vlakten en laagten (stuifzand); i: Horstglooiing 
al dan niet bedekt met dekzand. De stippen 
geven delen van het grafveld Vorstengraf-
Zevenbergen weer: 1: klokbekergrafheuvel, 2: 
vorstengraf, 3: Zevenbergen. Rode driehoek: 
locatie plangebied (naar: Fokkens et al. 2009).
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Figuur 4.3 
Bodemkaart met ligging plangebied en 
directe omgeving in kader (uit: Fokkens et al. 
2009).
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De vindplaats (Zevenbergen) ligt op een plateauachtige horst met rivierafzettingen aan 

het oppervlak, gelegen aan de voet van een terraswand met een hoogteverschil van 

0,5 tot 1,5 m. De rand van het plateau is glooiend en gedeeltelijk bedekt met dekzand. 

Het Peel Blok is een door tektoniek opwaarts bewegend plateau van 10 tot 15 km 

breed. De beweging vindt plaats langs breukzones (Figuur 4.2). Aan de westzijde van 

het Peel Blok is dit de Peelrandbreukzone, die vanaf Heesch in zuidoostelijke richting 

langs Nistelrode en Uden zichtbaar is. Aan de oostzijde is dit de minder prominente 

Tegelenbreukzone, langs Schaijk en Zeeland. Aan weerszijden van het Peel Blok liggen 

dalingsgebieden; aan de westzijde de Roerdalslenk, en aan de oostzijde de Venlo Slenk.

Vormden bij de geogenese van het plangebied de Maas, tektonische invloeden 

en eolische afzettingen de voornaamste actoren, in de loop van het Holoceen 

treden veranderingen in het landschap steeds meer op onder invloed van de mens. 

Verstuivingen, veranderingen in de bodemvorming en erosie zijn gevolgen van 

antropogene ingrepen in het landschap die vooral een sterke invloed hebben op de 

vegetatie en hydrologie. De mens kan hierop grote invloed uitoefenen, ook op lange 

termijn. Een voorbeeld is het ontstaan van uitgestrekte heidevelden, een direct gevolg 

van de ontbossing van grote delen van het gebied. De open heidelandschappen 

vormden bij uitstek het toneel voor de aanleg van grafheuvels en lijken ook als zodanig 

te worden ‘beheerd’. Dat wil overigens niet zeggen dat alle menselijke ingrepen 

bedoeld waren als onderdeel van landschapsbeheer. Een voorbeeld hiervan zijn de 

ongecontroleerde verstuivingen, die veroorzaakt werden door het overmatig afplaggen 

van de woeste gronden. Minder snel zichtbaar zijn de effecten die ontbossing heeft 

voor de waterhuishouding in de bodem.

In het plangebied komen volgens de bodemkaart haarpodzolgronden voor (Figuur 

4.3). Tijdens het onderzoek zijn deze ook teruggevonden, zij het in afgetopte staat (zie 

paragraaf 5.2). 

4.2 Archeologische en historische context

Het plangebied ligt in de omgeving van de grafvelden van Oss-Vorstengraf en 

Oss-Zevenbergen (Figuur 4.4). De opgravingen van Oss-Vorstengraf hebben een 

lange geschiedenis van kleine opgravingen vanaf 1933. In 1933 werd het vorstengraf 

ontdekt en werd de bronzen situla geborgen. In 1935 werden in de directe omgeving 

een klokbekergrafheuvel en twee bronstijdgrafheuvels opgegraven. In 1972 werden er 

bij het aanleggen van een wegcunet langs het vorstengraf nog enkele kringgreppels 

opgetekend. Na jarenlang gebruik als autosloperij van het terrein is de vindplaats in de 

periode 1997-2003 verder opgegraven en onderzocht aan de hand van proefsleuven.

 Een deel van de grafheuvels van Zevenbergen werd opgegraven in 1964-65. 

Uiteindelijk zijn alle heuvels in 2004 opgegraven - op een heuvel na- vanwege 

de uitbreiding van de rijksweg A50. Er werden heuvels uit de brons- en ijzertijd 

opgegraven. De laatste heuvel is in 2007 voor de helft opgegraven door de Universiteit 

Leiden. Daarbij is een tweede ‘vorstengraf’ opgegraven.

 



18 Kartbaan berghem

Figuur 4.4 
Ligging plangebied (rood) ten opzichte van 
de grafvelden van Oss-Zevenbergen en - 
Vorstengraf (uit: Jansen en Van der Laan (red.) 
2011, 75).
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie

Het plangebied ligt landschappelijk gezien in de Roerdalslenk waarin zich op een 

dieper niveau fluviatiele afzettingen bevinden. Deze afzettingen zijn afgedekt door 

dekzanden die bestaan uit leemarme matig fijn zand waarin zich een podzolbodem 

heeft gevormd.

5.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw is over het hele terrein incompleet. De bodem is afgegraven en later 

is er juist grond opgebracht. Ondanks dat de bodem niet intact was, is op veel plaatsen 

een redelijk beeld te vormen van de (oorspronkelijke) bodemopbouw. De bodem 

bestaat uit een afgetopte haarpodzolgrond die als volgt is opgebouwd:

S5000 Oude of vergraven bouwvoor 10-20 dik Niet overal aanwezig binnen het plangebied

S5001 Opgebrachte grond 20 cm dik Niet overal aanwezig binnen het plangebied

S5005 Omgezette C-horizont 10 cm dik Alleen in put 1 aangetroffen

S5010 E-horizont 5 cm dik Niet overal aanwezig binnen het plangebied

S5020 B-horizont met fibers 10-20 cm dik Aangetroffen in put 2, 3, 4 en 5

S5025 Stuifzandlaag 50 cm dik Alleen aangetroffen in put 3 boven een oude 
bodem

S5026 Begraven bodem 8 cm dik Alleen in put 3 aangetroffen

S5030 C-horizont Dikte niet bepaald Moedermateriaal 

S5035 C-horizont Dikte niet bepaald Onder S5026 in put 3

De bodemopbouw laat een podzolbodem zien die op sommige plekken redelijk intact 

was en op andere plekken juist afgetopt tot in de C-horizont. Waar de bodemopbouw 

redelijk intact was, is het vlak doorgaans in de B-horizont aangelegd; daar waar de 

B-horizont ontbrak, is het vlak in de C-horizont aangelegd. Profiel 1 laat een A/C 

profiel zien en profiel 14 een redelijk intacte bodemopbouw van een haarpodzolbodem 

(Figuur 5.1).

In put 3 werd een overstoven bodem aangetroffen (Figuur 5.2). Om zeker van te 

zijn dat er onder of in de bodem geen sporen of vondsten lagen, is de put hier een 

bakbreedte verdiept tot onder de bodem. Dit bleek niet het geval. Waarschijnlijk 

bevond zich hier een depressie in het landschap die later is overdekt met stuifzand uit 

de directe omgeving. 

Tabel 5.1 
Toelichting codering bodemopbouw met 
onderscheiden lagen/ horizonten.

5
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Figuur 5.1 
Links een A/C profiel en recht een redelijk 
intacte bodemopbouw.

Figuur 5.2 
De overstoven bodem uit put 3.
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5.3 Sporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vijf sleuven gegraven waarin 46 grondsporen 

zijn aangetroffen (Tabel 5.2 en Figuur 5.5 en Figuur 5.6). De sporen bestaan uit 20 

greppels, 5 karrensporen, 9 natuurlijke sporen, 3 mogelijke kuilen, een paalspoor, 3 

grote recente verstoringen, 3 vlekken en een spitspoor. 

Van de 20 greppelsporen die bij de aanleg zijn onderscheiden, blijken er drie 

daadwerkelijk greppels. De overige ‘greppels’ blijken bij nader inzien het best te 

omschrijven als bosvoren voor de aanplant van bomen. Deze liggen om de 4 m 

uit elkaar af en zijn noord-zuid georiënteerd. In elke put is wel een restant van een 

bosvoor aangetroffen. Het plangebied is vanaf begin 19e ontgonnen en daarna in 

gebruik genomen als productiebos. Het aantreffen van bosvoren is daarmee goed te 

verklaren. De drie daadwerkelijke greppels zijn waarschijnlijk ontginningsgreppels. Een 

greppel ligt in put 5 (spoor 41). De greppel is 60 cm breed en 42 cm diep. De greppel 

is donkerbruin, donkergrijs, geel, bruin, beige gevlekt opgevuld en scherp begrensd 

(Figuur 5.3). De oriëntatie is noordwest-zuidoost en vermoedelijk is de greppel 

gegraven tijdens de ontginningen van het heidegebied begin 19e eeuw.

In put 2, 3, 4 en 5 zijn karrensporen blootgelegd. Ze zijn oversneden door de 

voornoemde bosvoren uit de 19e eeuw. De karrensporen kunnen vanaf de 

middeleeuwen zijn gevormd zoals uit de opgraving van Zevenbergen 300 m zuidelijk 

vanaf het plangebied naar voren kwam. Bij die opgraving zijn bijna over het hele 

terrein van de grafheuvels karrensporen aangetroffen die in verschillende richtingen 

lijken te lopen.9 Binnen het onderhavige plangebied zijn ook verschillende richtingen 

aan te geven. Het is niet mogelijk om de karrensporen uit het plangebied te koppelen 

aan die van Zevenbergen; daarvoor is de afstand te groot en lopen de karrensporen 

te ver uiteen. Een associatie en een zelfde middeleeuwse oorsprong liggen echter wel 

voor de hand, gezien de nabijheid van beide locaties. 

9  Fokkens et al. 2009, 151-154.

Figuur 5.3 
Spoor 41 uit put 5.
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In put 1, 2 en 3 is een kuil aangetroffen. De kuilen leverden geen vondsten op voor 

een datering. De kuilen lijken qua opvulling op spoor 41 (de greppel uit put 5). Alleen 

spoor 25 uit put 2 oversnijdt een bosvoor; hieruit valt af te leiden dat de kuil jonger is 

dan de bosvoor en vermoedelijk uit de 19e eeuw dateert. Het spoor is vierkant in het 

vlak en onregelmatig in de coupe met een diepte van 33 cm (Figuur 5.4). Spoor 22 uit 

put 2 is rond in het vlak en in de coupe. De diepte bedraagt 19 cm. Het spoor is als 

kuil geïnterpreteerd, maar een natuurlijke oorsprong is ook mogelijk. Er werden geen 

vondsten in de vulling van het spoor aangetroffen. Spoor 33 ligt voor de helft in het 

zuidwesten van put 3. Het is eenzelfde soort kuil als spoor 22, alleen groter. Ook deze 

kuil kan natuurlijk van oorsprong zijn. De kuil is 37 cm diep. 

Spoortype Aantal

Dierlijke verstoring 5

Greppel 20

Karrespoor 5

Kuil 3

Natuurlijke verstoring 4

Paalkuil: grondspoor kuil voor paal 1

Ploegspoor (keerploeg) 1

Recente verstoring 3

Spitspoor 1

Vlek 3

In de buurt van spoor 33 werd een mogelijke paalkuil aangetroffen, spoor 32. Het spoor 

is rond in het vlak en komvormig in de coupe. Het bevat geen dateerbare vondsten. De 

overeenkomst in opvulling met spoor 41 uit put 5 doet vermoeden dat het paalspoor 

uit de 19e eeuw dateert.

Figuur 5.4 
Links spoor 25 en rechts spoor 33.

 Tabel 5.2 
Spoortypen.
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Alle sporenkaart met spoortype
Greppel
Kuil
Karrenspoor
Natuurlijke verstoring/ vlek
Paalkuil
Ploegspoor met keerploeg
Recente verstoring
Spitspoor

1

2

3
4

5

167700

167700

167800

167800

167900

167900

41
64

00

41
64

00

41
65

00

41
65

00

41
66

00

41
66

00

N

50m0

Figuur 5.5 
Allesporenkaart met spoortypen (in rood het 
plangebied en in roodbruin de geluidswal).
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Figuur 5.6 
Allesporenkaart met spoortypen ingezoomd. 
Onderstreepte spoornummers worden 
beschreven in de tekst.
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Conclusie en aanbeveling

6.1 Conclusie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek langs de Zevenbergseweg in Berghem zijn vijf 

proefsleuven gegraven met daarin 46 sporen. De meeste sporen zijn te herleiden 

tot bosvoren voor de aanplant van bomen. De bosvoren zijn (vooral in put 1) om 

de 4 m aangetroffen. Het plangebied is vanaf begin 19e ontgonnen en daarna in 

gebruik genomen als productiebos. Het aantreffen van bosvoren is daarmee goed te 

verklaren. De bosvoren oversnijden deels karrensporen. Uitgaande van parallellen in de 

opgraving Zevenbergen kunnen deze een middeleeuwse oorsprong hebben. Ofschoon 

de onderlinge afstand relatief kort is, zijn de karrensporen van het plangebied en 

deze opgraving overigens niet te koppelen. De afstand is daarvoor te groot en de 

karrensporen lopen te ver uit een om daar een goede uitspraak over te doen. De 

overige sporen doen vermoeden dat ze pas ontstaan zijn tijdens of na de ontginning 

aan het begin van de 19e eeuw. 

Ondanks dat het plangebied maar 300 en 400 m van de bekende grafheuvels liggen 

zijn in het plangebied geen sporen terug gevonden die in de late prehistorie zijn te 

dateren. De belangrijkste verklaring daarvoor moet zijn dat het plangebied beduidend 

lager ligt dan Zevenbergen, namelijk tussen de 12 en 12,5 m +NAP. De grafheuvels 

van Zevenbergen liggen tussen de 15 en 16 m +NAP op een markante plek in het 

landschap, namelijk de grens tussen Peel Blok en Roerdalslenk waar de breuklijn 

toentertijd wellicht heel duidelijk te zien was. De resultaten sluiten daarmee aan op het 

onderzoek ten noorden van het vorstengraf. Ook in dit lager gelegen gebied zijn geen 

prehistorische sporen aangetroffen.10  

6.2 Beantwoording van de vragen uit het PvE

Alqemeen:
1.  Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

Er zijn archeologische sporen aangetroffen in de vorm van greppels, bosvoren, 

karrensporen, kuilen en een paalspoor. De karrensporen hebben een mogelijk 

middeleeuwse oorsprong. De overige sporen dateren vermoedelijk uit de 19e eeuw en 

hebben te maken met de ontginning of het aanleggen van een productiebos. Er zijn 

geen vondsten aangetroffen.

2.  Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven?

De enige verklaring voor het ontbreken van vondsten is dat het plangebied pas in de 

19e eeuw in gebruik is genomen.

 

3.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

N.v.t.

10  Jansen & Fokkens 2007.

6
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Landschap en bodem:
4.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen?

Zoals besproken in hoofdstuk 5 is er een afgetopte podzolbodem aangetroffen met 

restanten van een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). In 

put 3 is een bodem aangetroffen onder een 50 cm dikke stuifzandlaag.

 

Perioden en vindplaatsen:
5.  Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de archeologische sporen en wat is de onderlinge samenhang?

De karrensporen vertonen overeenkomsten met die van de opgraving in Zevenbergen, 

maar de sporen zijn niet met zekerheid aan elkaar te koppelen. De oorspronkelijke 

landwegen of paden van het plangebied kunnen helemaal richting Berghem of Oss 

hebben geleid. De bosvoren lopen van noord naar zuid en hebben dezelfde oriëntatie 

als die in Zevenbergen. Het hele gebied vanaf het noorden van het plangebied tot aan 

het zuiden van de opgraving van Zevenbergen is als productiebos in gebruik geweest. 

6. Zijn er grafmonumenten en/of begravingen aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering daarvan?

Nee, er zijn geen begravingen aangetroffen.

7.  Zijn er sporen van percelering aanwezig? Zo ja, wat is de aard, fasering en datering 

van een eventuele percelering.

Er is geen percelering aangetroffen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de late 

ontginning van het gebied en het direct in gebruik nemen als productiebos.
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Figuur 6.1 
Onderzoekskaart met de proefsleuven in het 
plangebied Kartbaan aan de Zevenbergseweg 
in rood en in zwart de opgravingsputten 
van plangebied Zevenbergen (zuidoost) en 
Vorstengraf (west).
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8.  Tijdens de opgraving Zevenbergen zijn op enkele plekken vuurstenen artefacten 

aangetroffen, soms min of meer geconcentreerd.11 Deze dateren overwegend uit het 

mesolithicum. Zijn in het plangebied vindplaatsen van dien aard te verwachten?

Nee, er zijn geen vuurstenen artefacten aangetroffen en die zijn ook niet (meer) te 

verwachten in het plangebied: de oorspronkelijke bodem (A-horizont) blijkt namelijk 

afgetopt te zijn. 

9.  Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een landweer uit de late 

middeleeuwen - Nieuwe tijd, zoals ook aangetroffen in het gebied Zevenbergen?12

Nee, de vermoedelijke loop is langs de Zevenbergseweg die net buiten het plangebied 

ligt.13 

6.3 Aanbeveling

Naar aanleiding van de geplande uitbreiding van de kartbaan aan de Zevenbergseweg 

te Berghem heeft de gemeente Oss besloten om het plangebied door middel van 

proefsleuven te laten onderzoeken. Het plangebied heeft een hoge archeologische 

verwachting gezien de aanwezigheid van verschillende grafheuvels op 300 tot 400 m 

afstand ten zuiden en zuidwesten (Figuur 6.1).

Archol heeft het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn echter geen 

behoudenswaardige sporen gevonden. Op basis van de resultaten adviseren wij af te 

zien van verder onderzoek. Naar onze mening zijn er geen belemmeringen voor de 

realisatie van de geplande uitbreiding.

11  Fokkens et al. 2009, 183-186.
12  Zie ook Fokkens et al. 2009 147- 148.
13  Jansen & Fokkens 2007, 59-61.
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Bijlage  1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte ( cm) opmerking

1 1 1 greppel bosvoor

1 1 2 greppel bosvoor

1 1 3 greppel bosvoor

1 1 4 greppel bosvoor

1 1 5 ploegspoor, keerploeg

1 1 6 greppel 24 bosvoor

1 1 7 natuurlijke verstoring 22

1 1 8 recente verstoring

1 1 9 greppel bosvoor

1 1 10 greppel 11 bosvoor

1 1 11 spitspoor 8

1 1 12 vlek

1 1 13 greppel bosvoor

1 1 14 greppel 28 bosvoor

1 1 15 vlek

1 1 16 greppel bosvoor

1 1 17 vlek

1 1 18 greppel bosvoor

1 1 19 greppel bosvoor

2 1 20 dierlijke verstoring

2 1 21 greppel 26 ontginningsgreppel

2 1 22 kuil 19

2 1 23 greppel 14 bosvoor

2 1 24 greppel 15 ontginningsgreppel

2 1 25 kuil 33

2 1 26 recente verstoring

2 1 27 natuurlijke verstoring

2 1 28 karrespoor

2 1 29 karrespoor

3 1 30 dierlijke verstoring

3 1 31 karrespoor 42

3 1 32 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 22

3 1 33 kuil 37

3 1 46 greppel 20 bosvoor

4 1 34 recente verstoring dieper dan 2 m onder vlak 1

4 1 35 natuurlijke verstoring

4 1 36 natuurlijke verstoring

4 1 37 dierlijke verstoring

4 1 38 karrespoor

4 1 39 greppel bosvoor

5 1 40 dierlijke verstoring

5 1 41 greppel 42 ontginningsgreppel

5 1 42 dierlijke verstoring

5 1 43 greppel bosvoor

5 1 44 karrespoor meerdere in het vlak

5 1 45 greppel bosvoor
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