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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van het Programmabureau Maashorst heeft Archol in samenwerking met 

de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd aan de vermoedde westelijke grens van het urnenveld van Slabroek. Aan 

het onderzoek ligt een Programma van Eisen ten grondslag.1

1.2 Onderzoeksgebied en -geschiedenis

Het urnenveld Uden-Slabroekse Heide ligt 400 m ten noorden van het gelijknamige 

gehucht Slabroek (gemeente Uden). Het omringende gebied wordt aangeduid als 

de Slabroekse Heide en maakt als zodanig deel uit van de Maashorst, dat ingeklemd 

ligt tussen Uden, Schaijk, Oss en Heesch. Het onderzoeksgebied is gelegen aan de 

westelijke grens van de geschatte omvang van het urnenveld. De betreffende percelen 

zijn gelegen ten westen van de Slabroekseweg en ten zuiden van de Keltenweg. De 

oostelijke grens wordt gevormd door een bosrijk perceel, de zuidelijke grens door een 

bomenrij (Figuur 1.1). 

Het urnenveld Slabroekse Heide is ontdekt en deels onderzocht in 1923. Op basis van 

de foto’s van dit onderzoek is duidelijk dat het grafveld destijds nog fysiek aanwezig 

was in het landschap. Inde jaren ‘50 van de vorige eeuw is het perceel geëgaliseerd, 

afgeplagd en in gebruik genomen als akker.

1  Jansen 2016.
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Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied
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In 2005 is het urnenveld door middel van een proefsleuvenonderzoek opnieuw 

onderzocht2. De gevolgen van het egaliseren en ploegen waren goed zichtbaar in 

de proefsleuven. Het originele (podzol)bodemprofiel, zoals dat nog zichtbaar was 

op de foto’s uit 1923, was volledig verdwenen. Slechts op enkele locaties waren 

nog de laatste restanten van de B-horizont (de inspoelingslaag) zichtbaar. Dit 

betekent dat gemiddeld 40 tot 80 cm van het originele bodemprofiel, inclusief de 

bovengrondse heuvellichamen van de grafheuvels, was verdwenen. Daarnaast werd 

het vlak doorsneden door honderden ploegsporen, die tot ver in de C-horizont waren 

doorgedrongen.

Een belangrijke conclusie van het proefsleuvenonderzoek in 2005 was dan ook dat 

de conditie van het grafveld zeer sterk was achteruit gegaan sinds de opgraving in 

1923. In de meeste gevallen was er nog slechts sprake van bodemvorming die onder 

de grondsporen had plaatsgevonden. In 2010 is dan ook een opgraving uitgevoerd 

om de laatste restanten veilig te stellen. Daaruit bleek niet alleen dat het urnenveld 

beduidend groter was, ook bleek dat het in de Romeinse tijd opnieuw in gebruik was 

genomen. Ten slotte werd een bijzonder inhumatiegraf uit de vroege ijzertijd ontdekt.3 

Op basis van de resultaten is uiteindelijk een fysieke reconstructie van het urnenveld 

uitgevoerd.4

1.3 Doel- en vraagstellingen

Conform het Programma van Eisen was het primaire doel van het proefsleuvenonder-

zoek het vaststellen van de westelijke en noordelijke begrenzing van het urnenveld 

Slabroekse Heide.5 Eventuele grafmonumenten dienden daarbij enkel in kaart te 

worden gebracht. Sporen worden op basis van uiterlijke kenmerken gewaardeerd. Ook 

de landschappelijke context diende te worden onderzocht.

De omvang en gebruiksduur van het grafveld zijn belangrijke informatie voor het 

onderzoek naar de lange-termijn bewoningsgeschiedenis van de Maashorst. Het 

onderzoek is ook belangrijk in het kader van monumentenzorg. Als hier daadwerkelijk 

nog archeologische resten aanwezig zijn, in welke staat verkeren deze? Hoe kunnen ze 

het best behouden blijven? Ten slotte heeft het onderzoek ook een maatschappelijk 

belang. Het draagt het onderzoek bij aan het verhaal over de geschiedenis van 

natuurgebied de Maashorst, een gebied waarin veel wordt geïnvesteerd in het kader 

van toerisme en recreatie. Hierin speelt cultuurhistorie een belangrijke rol.

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek was of  het grafveld zich verder 

in westelijke richting uitstrekte. Verder bestaat er de mogelijkheid dat er een 

nederzetting in de nabijheid van het urnenveld is gelegen. Mogelijk geeft het proef-

sleuvenonderzoek hier aanwijzingen voor. In het Programma van Eisen is een aantal 

vraagstellingen geformuleerd. De vraagstellingen zijn als volgt:

1. De omvang van het urnenveld bleek eerder al sterk te verschillen van het beeld 

uit de opgraving van 1923. In 2010 is de zuidelijke, oostelijke en in mindere mate 

noordelijke begrenzing vastgesteld. Kan de begrenzing ook in het westen worden 

vastgesteld? Loopt het grafveld door in het onderzoeksgebied? Of houdt het 

grafveld hier op? En wat zegt dit over de aanwezigheid van grafmonumenten in het 

tussenliggende bosperceel?

2  Van Wijk & Jansen 2007.
3  Jansen in voorbereiding.
4  Jansen & Van der Laan 2011.
5  Jansen 2016, 8.
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2. In 2005/10 zijn tientallen nieuwe grafmonumenten vastgesteld. Liggen er nog meer 

grafmonumenten in het onderzoeksgebied? Waar liggen deze, hoe zien ze eruit en, 

indien mogelijk, uit welke perioden dateren ze?

3. Naast grafmonumenten komen in vergelijkbare grafvelden ook andere structuren 

voor als bijvoorbeeld palenrijen en 4-palige gebouwtjes. Liggen er in het onder-

zoeksgebied dergelijke structuren die verband houden met het grafveld? Zo ja, 

waar en wat is hun betekenis?

4. Is er sprake van nederzettingssporen in het onderzoeksgebied? Zo ja, uit welke 

periode dateren deze? 

5. In welke fysieke, landschappelijke setting (geomorfologie en geologie) lag het 

urnenveld?

6. Welke post-depositionele processen kunnen worden onderscheiden en welk effect 

hebben zij gehad op het bodemarchief. Wat kunnen we hiervan leren aangaande 

het behoud en beheer van archeologische vindplaatsen/monumenten in deze regio 

(en daarbuiten)?

1.4 Organisatie en onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol in samenwerking met 

docenten en studenten van de faculteit der Archeologie van de universiteit Leiden. 
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Figuur 1.2 
Locatie plangebied
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De Maashorst en het urnenveld Slabroek

2.1 De Maashorst6

Het urnenveld van Uden-Slabroekse Heide is gelegen op de Maashorst, tegenwoordig 

een uitgestrekt natuurgebied dat pas vanaf het begin van de 20e eeuw is ontgonnen. 

Dit is te wijten aan het feit dat het relatief arme zandgronden betreft. De Maashorst 

vormt de noordelijke uitloper van het Brabantse Peel Blok. Dit is een relatief vlakke 

en hooggelegen, plateauachtige horst, die afhelt van het zuidoosten naar het 

noordwesten. 

6  Grotendeels gebaseerd op Van Wijk & Jansen 2007.
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Het toponiem Maashorst geeft de belangrijkste fysisch-geografische aspecten van 

het gebied weer. De afzettingen die in het gebied aan of direct onder het maaiveld 

liggen, zijn fluviatiele afzettingen van de (oer-)Maas. Het achtervoegsel ´horst´ verwijst 

naar het Peel Blok-plateau dat door tektonische invloeden hoger is komen te liggen 

ten opzichte van de Centrale Slenk in het westen en het Maasdal in het noorden 

(Figuur 2.2). 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. 

De Slabroekse Heide ligt ten oosten van deze breuk.

Op het Peel Blok-plateau heeft het dekzand, onder meer door erosie, een geringe 

dikte en op veel plaatsen ontbreekt het zelfs volledig. Op de horst liggen in de meeste 

gevallen de ‘oude’ afzettingen van de Maas aan het oppervlak. De afzettingen bestaan 

uit sterk grindhoudende gronden die zijn afgezet door de Maas in het late Cromerien 

en het begin van het Elsterien. Op het Peel Blok wordt de formatie gekenmerkt door 

grove, sterk grindhoudende en overwegend kalkloze zanden.7

Het onderzoeksgebied Slabroekse Heide ligt ‘centraal’ op het plateau van het Peel 

Blok, ongeveer 2,5 km ten oosten van de Peelrandbreuk. Ter plaatse is vrijwel geen 

dekzand (meer) aanwezig, waardoor de fluvio-periglaciale, grove Maasgrinden direct 

aan het oppervlak liggen.

Op de bodemkaart wordt het onderzoeksgebied getypeerd als haarpodzolgronden, 

opgebouwd uit grof (rivier)zand, dat hoog aan het oppervlak ligt. Het betreffen zeer 

droge gronden. Deze haarpodzolgronden zijn nog aangetroffen tijdens het eerste 

onderzoek van het urnenveld in 1923 (Figuur 2.4). Tijdens latere onderzoeken bleek dat 

door de ontginning van het gebied deze bodems grotendeels verstoord waren. 

7  Westerhof & Weerts 2003.

Figuur 2.4 
Veldfoto’s van het onderzoek van Veldfoto’s 
van het onderzoek van Remouchamps in 
1923. De uitgeloogde kringgreppels tek-
enen zich duidelijk af in de ongestoorde 
ondergrond. Ook de podzolbodems zijn nog 
herkenbaar in de profielen.
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2.2 Cultuurlandschappelijke context

Vanaf het midden-neolithicum (circa 4000 v. Chr.) zijn in pollendiagrammen de eerste 

menselijke ingrepen in het natuurlijke landschap binnen het onderzoeksgebied 

zichtbaar.8 Als gevolg van boskap voor de aanleg van erven, grafheuvels en akkers en 

de beweiding van bossen wordt het landschap steeds opener en ontstaan heidevelden. 
Een deel van dit open heidegebied op de Maashorst is voor een lange periode deels 

gebruikt als grafveld vanaf de midden-Bronstijd tot in de Romeinse tijd. Het is daarna 

een heidegebied gebleven tot aan de ontginningen in het begin van de jaren ’20 van de 

vorige eeuw. De eerste ontginningen bevonden zich aan de randen van de Maashorst 

waarbij met name de westelijke randzone wordt ontgonnen. De bewoning ligt dan 

geconcentreerd in (kleine) dorpen langs de randen en in de lagere delen. Rondom de 

oudste dorpen liggen de oudste bouwlanden die worden gekenmerkt door een esdek. 

Daaromheen liggen de graslanden. Daarbuiten liggen de ‘woeste gronden’ in de vorm 

van uitgestrekte heidevelden. Het grafveld van Slabroekse Heide is midden in deze  

‘woeste gronden’ gelegen, op de minst vruchtbare gronden.

Het grafveld is het grootste bekende prehistorische grafveld van de regio en strekt 

zich uit over een gebied groter dan 2 ha. Met inmiddels meer dan 100 grafheuvels, 

kringgreppels, vlakgraven en een grafkuil zijn vanaf de eerste vondst in 1923 

opgespoord en zo ver mogelijk onderzocht (Figuur 2.5). Het eerste onderzoek vond 

plaats door het RMO in 19239 waarna in 200510 en 201011 door Archol en de Faculteit 

der Archeologie van de Universiteit Leiden het grafveld nogmaals is onderzocht. Bij 

deze laatste onderzoeken werd in eerste instantie gekeken naar de conservering en 

verspreiding van het grafveld. Tijdens de laatste campagne is het grafveld zo compleet 

mogelijk binnen de plangebiedgrenzen opgegraven.

Het grafveld lijkt uit meerdere clusters te bestaan: een groot aantal kleine grafheuvels 

liggen geclusterd in het westen en in het oostelijke deel liggen kleine en middelgrote 

grafheuvels meer verspreid. De oudste grafmonumenten dateren uit de midden- of 

late bronstijd waaronder heuvel 39 en vermoedelijk ook heuvel 20. Tezamen met 

heuvel 25 liggen deze op een noordoost-zuidwest georiënteerde denkbeeldige lijn. 

Het grote urnenveld dat in het westelijke deel van het grafveld is gelegen, is in de 

vroege ijzertijd ingericht ongeveer gelijktijdig met het graven van een ‘vorstelijk’ 

inhumatiegraf. Afgaande op de bronzen bijgiften, het afwijkende begrafenisritueel en 

de monumentaliteit van het graf (diepte grafkuil) wordt aangenomen dat het hier een 

persoon betreft die een bijzondere plaats binnen de gemeenschap heeft gehad.

De meeste grafheuvels hebben een kringgreppel als randstructuur. Een aantal 

grafheuvels heeft een palenkrans of een combinatie van een palenkrans en 

kringgreppel. De begravingen (crematieresten) zijn, indien teruggevonden, bijgezet 

in een urn of als losse ‘bundels’ met crematieresten. Het inhumatiegraf vormt daar 

een duidelijke uitzondering op. De laatste grafheuvels worden in de midden-ijzertijd 

opgeworpen. In het zuidelijke deel van het grafveld zijn op een gegeven moment een 

of twee palenrijen aangelegd. De functie daarvan is onduidelijk.12 

Enkele eeuwen later worden in de Romeinse tijd op het grafveld weer mensen 

begraven. In deze periode worden de crematieresten zonder urn in de grond 

gedeponeerd, soms zelfs in de oudere grafheuvels. Onduidelijk is of er daadwerkelijk 

ook grafheuvels werden opgeworpen. Zichtbare monumenten lijken afwezig te zijn, op 

een achtpalige structuur na waarin zich centraal een rijk crematiegraf bevond.

8  Van Beurden 2002.
9  Remouchamps 1924.
10  Van Wijk & Jansen 2010.
11  Jansen in voorbereiding.
12   Fokkens et al. 2009.
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Figuur 2.5 
Overzicht van het grafveld Uden-Slabroekse 
Heide met daarin zichtbaar de onderzoeken 
van 1923, 2005 en 2010
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De lange gebruiksgeschiedenis van het grafveld (ca 1500 v. Chr – 200 na Chr.) laat de 

importantie van de locatie zien. Het grafveld wordt voortdurend opnieuw geclaimd en 

in gebruik genomen. In het heidegebied tekenden de, met name  grotere, grafheuvels 

zich duidelijk af.  Uiteindelijk heeft het geresulteerd in het opgraven van het gehele 

terrein en de uiteindelijke reconstructie; opnieuw een claim van het grafveld voor 

toekomstige generaties. De totale omvang is nog steeds niet duidelijk. De zuidelijke 

grens lijkt bekend te zijn. In de overige richting zal het grafveld zich ongetwijfeld 

nog verder uitstrekken. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze 

omvang van het grafveld is alsmede waar de mensen woonden die hier zijn begraven.13 

Nederzettingen worden in de omgeving wel vermoed, op basis van stuifmeelkorrels 

van graan die in de kringgreppels zijn aangetroffen, maar zijn binnen een korte afstand 

nog niet aangetroffen.

13  
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Methodiek veldwerk

3.1 Strategie en werkwijze proefsleuven

Het plangebied is verdeeld over twee percelen (Figuur 3.1). In het noordelijke perceel 

was de verwachting dat hier nog resten van het urnenveld aanwezig zouden zijn. In het 

zuidelijke perceel werd een landweer verwacht alsmede mogelijk andere lijnstructuren. 

In het Programma van Eisen is een strategie voorgesteld voor de locatie en wijze van 

aanleg van de proefsleuven. De eerste sleuf zou kort nabij de Slabroekseweg worden 

aangelegd. Afhankelijk van de aanwezigheid van sporen (grafmonumenten) zou een 

volgende sleuf op 25 of 50 m afstand worden aangelegd. De andere sleuven dienden 

op basis van voortschrijdend inzicht te worden aangelegd, indien noodzakelijk met 

uitbreidingen. 

De proefsleuven in het noordelijke perceel langs de Slabroekse weg, die als eerste 

zijn aangelegd, hadden conform het PvE een breedte van 4 meter. Aangezien in deze 

twee proefsleuven geen aanwijzingen zijn aangetroffen die duiden op een westelijke 

uitbreiding van het urnenveld in het noordelijke perceel is intensief besproken op welke 
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wijze het onderzoek voortgezet diende te worden. Uiteindelijk is gekozen om een 

aantal proefsleuven haaks op de meest noordelijke proefsleuf aan te leggen. Op deze 

wijze zou door een dichte spreiding van proefsleuven de trefkans het grootst zijn om 

een grafmonument aan te treffen. Bij het aantreffen van grondsporen in put 38 is een 

kleine uitbreiding gegraven. Bij wijze van proef is langs de rand van proefsleuf 35 een 

aantal zeefvakken uitgegraven met een omvang van 50 x 50 cm. Deze zijn gezet vanaf 

de bouwvoor tot op de beoogde vlakhoogte.

In het zuidelijke perceel zijn op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) diverse 

lijnstructuren zichtbaar. Vermoedelijk is één van deze lijnstructuren toe te schrijven aan 

een landweer die ook tijdens het onderzoek in 2005 en 2010 werd aangetroffen.14 In 

het zuidelijke perceel zijn zeven proefsleuven aangelegd. Op basis van de resultaten in 

het veld is besloten om een zestal smalle en kleine proefsleuven te graven om diverse 

greppelstructuren te vervolgen.

In totaal zijn bij het proefsleuvenonderzoek 15 werkputten aangelegd (zie Figuur 3.1). 

In totaal is 1.636 m2 onderzocht door middel van proefsleuven. 

3.2 Aanleg en documentatie proefsleuven

De proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder 

begeleiding van een archeoloog. Vanaf de bouwvoor is, met het oog op mogelijk 

aanwezige crematieresten, laagsgewijs verdiept. Het archeologische vlak is uiteindelijk 

aangelegd in de top van de onverstoorde grond, direct onder de bouwvoor. Tijdens het 

verdiepen is de grond visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal en is gezocht met een 

metaaldetector. 

Na aanleg van de sleuven zijn (eventuele) sporen aangekrast en genummerd en is het 

vlak gefotografeerd. De werkput is vervolgens ingemeten en digitaal getekend met 

een GPS. Alle aangetroffen grondsporen zijn gecoupeerd om de precieze interpretatie 

te kunnen bepalen en eventueel vondstmateriaal te verzamelen. 

Aangezien alle vlakken direct onder de bouwvoor zijn aangelegd, zijn geen 

profielkolommen gedocumenteerd. Al tijdens eerdere onderzoeken is hier reeds 

voldoende aandacht aan besteed. Tijdens het onderzoek is niet gebleken dat er sprake 

was van veranderde bodemomstandigheden. 

Tijdens het onderzoek zijn met een drone (Phantom 4) opnamen gemaakt van zowel 

het vlak als sfeerimpressies.

14  Van Wijk & Jansen 2007; Jansen in voorbereiding.
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Resultaten archeologisch onderzoek

4.1 Inleiding

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek heeft enkele archeologische resten 

opgeleverd. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

besproken. Aangezien het onderzoek tweeledig was, gericht op de omvang van het 

urnenveld alsmede op het onderzoeken van lineaire structuren afkomstig van het AHN 

beeld, worden beide onderzoeken apart per perceel besproken.

4.2 Noordelijk perceel

Het noordelijke perceel bestaat uit bouwland waarop kleinschalige landbouw 

en natuurontwikkeling plaats vindt. Tijdens het onderzoek zijn in totaal acht 

proefsleuven (proefsleuf 35 t/m 41) aangelegd in met name het oostelijke deel van 

het perceel, langs de Slabroekse weg. Tijdens de vlakaanleg werd snel duidelijk 

dat sporen van landbewerking (ploeg- en krassporen) tot in de diepe ondergrond 

reikten. Tijdens het onderzoek in 2005 en 2010 was de conservering als gevolg van 

diepere bodembewerking grotendeels slecht te noemen en was de zichtbaarheid 

van de archeologische sporen eveneens slecht. De verwachting was dat dezelfde 

omstandigheden ook voor dit proefsleuvenonderzoek van toepassing zou zijn.

4.2.1 Proefsleuf 35

In proefsleuf 36 zijn enkele grondsporen aangetroffen. De meeste sporen waren 

natuurlijk van aard. In het noordelijke deel van de sleuf bevindt zich een smalle perce-

leringsgreppel. Het is duidelijk dat in proefsleuf 35 geen sporen van het urnenveld zijn 

aangetroffen. Tijdens de vlakaanleg is een aantal metalen objecten verzameld. Deze 

zijn alle van recente datum. Uit één van de zeefvakken is een klein ondetermineerbaar 

fragment aardewerk geborgen. 

4.2.2 Proefsleuven 37, 39-41

Deze vier sleuven zijn haaks op sleuf 35 aangelegd. Tijdens het onderzoek is alleen 

in sleuf 39 een natuurlijk grondspoor aangetroffen. Ook hier geen sporen van het 

urnenveld.

4.2.3 Proefsleuf 38

Tijdens de aanleg van proefsleuf 38 is een aantal grondsporen aangetroffen waarvan 

het vermoeden rees dat het mogelijk paalsporen waren. Hierom is besloten om aan 

de noordelijke zijde een kleine uitbreiding te graven om te zien in hoeverre nog meer 

sporen aanwezig waren en of deze met elkaar in samenhang lagen. Bij het couperen 

bleek dat de meerderheid van de sporen toch toe te wijzen was aan natuurlijke 

fenomenen. Slechts twee sporen (spoor 17 en 39) bleken wel paalsporen te zijn. Met 

name spoor 17 lijkt een volledig gepodzoliseerde paalkuil te betreffen. Uit het spoor 

werd alleen een enkele kiezel verzameld. Deze komen echter in grote hoeveelheden 

ook in de natuurlijke ondergrond voor.

4
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Figuur 4.2 
Overzicht aanleg van de proefsleuven 35 en 
36, de ploegsporen zijn duidelijk zichtbaar in 
put 35.

Figuur 4.3 
Luchtbeeld  aanlegde sleuven noordelijke 
perceel

Figuur 4.4 
Coupes van sporen 17 en 29
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4.2.4 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek heeft nagenoeg geen aanwijzingen voor een 

archeologische vindplaats opgeleverd. Duidelijk is in ieder geval dat de westelijke grens 

van het urnenveld zich ten oosten van het plangebied bevindt. De twee ongedateerde 

en mogelijke (paal)sporen lijken geheel geïsoleerd binnen het plangebied te vallen.

4.3 Zuidelijk perceel

In het zuidelijke perceel zijn zeven proefsleuven aangelegd. Dit perceel is de afgelopen 

10 jaar in gebruik als grasland en is daarvoor als maïsakker gebruikt. Desondanks is de 

conservering in deze sleuven beter dan bij het noordelijke perceel. De ploegsporen/-

krassen reikten minder diep in de ondergrond waardoor het archeologisch vlak beter 

bewaard is gebleven.

Op de AHN is een aantal lineaire structuren te zien waaronder het vermoedde vervolg 

van de landweer die het westelijke deel van het grafveld Slabroekse Heide doorsnijdt. 

De landweer lijkt ter hoogte van het zuidelijke perceel in zuidwestelijke richting af te 

buigen. De landweer is naar het noorden toe over een grote afstand te vervolgen. Deze 

laatmiddeleeuwse structuur markeerde de grens tussen het Hertogdom Brabant en het 

Land van Ravenstein en vormde ook een obstakel voor rovende bendes.

4.3.1 Proefsleuven 42-45

Proefsleuf 42 ligt haaks op de verwachte loop van de landweer. Opmerkelijk genoeg 

zijn hier geen sporen aangetroffen. Alleen in het oostelijke deel van de sleuf is een 

smalle greppel met een breedte van 70 cm en een diepte van 20 cm aangetroffen 

die evenwijdig aan de Slabroekseweg loopt. Mogelijk zou deze greppel onderdeel 

uit kunnen maken van de landweer. Dit zou betekenen dat de landweer een redelijk 

scherpe bocht maakt en naar het zuiden toe parallel aan de Slabroekse weg loopt. 

Om deze hypothese te testen zijn de sleuven 43-45 aangelegd. De greppel zou verder 

noordelijk moeten afbuigen in noordoostelijke richting. Zoals uit het sporenoverzicht 

duidelijk is te zien blijft de greppel parallel aan de Slabroekse weg lopen. Hierdoor is 

het uitgesloten dat deze greppel onderdeel uitmaakt van de landweer.

4.3.2 Proefsleuven 46-48

Op het AHN beeld is eveneens een noordwest-zuidoost georiënteerde verhoging in het 

landschap te herkennen. Proefsleuf 46 is gegraven met als doel om te zien in hoeverre 

deze verhoging nog in het archeologisch vlak is te herkennen. Zeer verrassend werden 

in het noordelijke deel van de sleuf én in het midden van de sleuf een drietal greppels 

waargenomen. De greppels lijken qua kleur en vulling op de greppel die langs de 

Slabroekse weg is gelegen. Opmerkelijk echter is dat het hier drie parallelle greppels 

betreffen. Besloten werd om de greppels in oostelijke richting te vervolgen aangezien 

het mogelijk zou kunnen zijn dat de greppels tot de landweer zouden behoren. 

Daartoe zijn de proefsleuven 47 en 48 aangelegd.

In sleuf 47 bleek al gauw dat er geen sprake was dat de meest noordelijke greppel bij 

de landweer zou behoren. De greppel behoort namelijk tot de greppel die in de sleuven 

42-45 is aangetroffen. Wel is duidelijk te zien dat de greppel afbuigt in oostelijke 

richting. Ook werd duidelijk dat, met een kleine onderbreking, de greppel in zuidelijke 

richting doorliep. Uiteindelijk is proefsleuf 48 aangelegd om te zien in hoeverre de 

twee greppels uit sleuf 46 ook zouden aansluiten op deze greppel. Helaas bleek het 
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vlak grotendeels verstoord door een recente uitgraving, getuige het plastic dat werd 

aangetroffen. De sleuf is verbreed zodat ook buiten de verstoring gekeken kon worden 

of de greppel op elkaar zouden aansluiten. Dat bleek helaas, binnen de sleuf, niet 

het geval te zijn. Aangezien er verder geen aanleiding meer was om de greppels als 

mogelijke landweer nader te verkennen, is geen verder onderzoek meer uitgevoerd.

4.3.3 Conclusie

Het lijkt dat de landweer, zoals deze is aangetroffen tijdens het onderzoek in 2005 en 

2010, geen vervolg heeft binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Er is wel een 

aantal greppels aangetroffen maar deze sluiten niet aan op het veronderstelde tracé 

van de landweer. De greppels lijken deel uit te maken van een perceleringsysteem dat 

voorafgaat aan de huidige kadastrale indeling.
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Discussie en conclusie

5.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek ten westen van het grafveld van Slabroek heeft maar 

weinig archeologische resten opgeleverd. Er zijn geen (behoudenswaardige) 

vindplaatsen aangetroffen. In de conclusie worden de vragen uit het PvE in een 

lopende tekst beantwoord.

5.2 Omvang grafveld

De omvang van het urnenveld van Slabroekse Heide is grotendeels bekend. Met 

name de zuidelijke en oostelijke begrenzing is tijdens de onderzoeken in 2005 en 2010 

vastgesteld. De noordelijke begrenzing is slechts gedeeltelijk onderzocht tijdens het 

proefsleuvenonderzoek in 2005. Het onderhavige proefsleuvenonderzoek hoopte 

een antwoord te geven op de westelijke omvang van het grafveld. De westelijke 

begrenzing van het urnenveld was tijdens het onderzoek in 2019 duidelijk niet bereikt. 

Tijdens dit onderzoek zijn geen nieuwe grafmonumenten aangetroffen. Dit betekent 

dat met zekerheid het grafveld niet ten westen van de Slabroekseweg doorloopt. Er 

zijn geen aanwijzingen gevonden die de bewering dat er urnen zijn gevonden binnen 

het onderzochte plangebied kunnen staven. De westelijke grens van het grafveld is 

dus met zekerheid gelegen in het onverkende met rabatten doorsneden bosperceel 

dat ten oosten van de Slabroekseweg is gelegen. De afstand tussen de noordwestelijke 

grens van het opgegraven terrein in 2010 en het onderhavige plangebied bedraagt 

ca. 100 m. De afstand tussen de zuidwestelijke grens van het opgegraven terrein 

en het onderhavige plangebied bedraagt ca. 85 m. Waar de precieze grens ligt valt 

vooralsnog niet te zeggen. Daartoe is binnen dit beboste perceel meer onderzoek 

nodig. Landschappelijk gezien is er geen verschil aan te wijzen tussen het gebied waar 

het grafveld op is gelegen en het nu onderzochte perceel. Dit zou betekenen dat de 

begrenzing van het grafveld, zoals door de toenmalige gebruikers is bepaald, niet 

gestoeld is op bodemkundige grenzen.

5.3 Archeologie 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het noordelijke perceel vermoedelijk twee 

paalkuilen aangetroffen. Onduidelijk is of het hier met zekerheid paalkuilen betreft en 

of deze uit dezelfde periode dateren als het grafveld. Aangezien het hier geïsoleerd 

gelegen sporen betreft is het niet mogelijk om een eventuele relatie met het grafveld 

vast te stellen. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen gevonden die er op kunnen 

duiden dat het onderdelen vormen van palenrijen of gebouwstructuren. Met zekerheid 

kan dan ook gezegd worden dat de sporen niet tot een nederzetting behoren, vanwege 

het ontbreken van andere sporen.

5.4 Greppels

Het onderzoek op het zuidelijke perceel van het plangebied leverde verrassend 

genoeg geen tastbare aanwijzingen op over de loop van de landweer. Het kan 

met zekerheid worden gesteld dat de greppels van de landweer niet in het perceel 

zijn teruggevonden. De landweer zal vermoedelijk dus aan de oostzijde van de 

Slabroekseweg in zuidelijke richting haar loop vervolgen.

5
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Figuur 5.2 
Topografische kaart 1950-1960
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Hoewel er geen sporen van de landweer zijn teruggevonden, is wel een aantal greppels 

aangetroffen. Deze greppels staan in verband met de (late) ontginning van het gebied. 

Wanneer deze ontginning heeft plaatsgevonden is niet met zekerheid te zeggen 

indien de oriëntatie en ligging van de greppels met het beschikbare topografische 

kaartmateriaal wordt vergeleken. Op de meeste kaarten staat het plangebied namelijk 

tot aan de jaren ’50 van de vorige eeuw als heidegebied aangegeven (Figuur 5.1). Op 

de topografische kaart van omstreeks 1830 (Figuur 5.2) is wel te zien dat een aantal 

percelen ten noorden van Slabroek zijn ontgonnen. Deze ontginningen zijn dus later 

weer verlaten aangezien deze op jongere kaarten niet meer aanwezig zijn. 

5.5 Toekomst: behoud of onderzoek

Op basis van de notities van Remouchamps, de eerste onderzoeker van het grafveld in 

1923, zijn we redelijk geïnformeerd over de conservering van het grafveld. Daarnaast 

weten we min of meer ook welke processen zich de afgelopen honderd jaar hebben 

afgespeeld en in hoeverre deze van invloed zijn geweest op de conservering van het 

grafveld en de omliggende terreinen. Een eerste aantasting heeft in de 19e en 20e 

eeuw plaatsgevonden toen grote delen van de heide zijn afgeplagd. Bij het ontginnen 

van het gebied werden vervolgens delen geëgaliseerd en grote arealen geploegd. 

De gevolgen hiervan zijn tijdens het onderzoek van het grafveld duidelijk zichtbaar 

geweest. De degradatie was uiteindelijk ook de aanleiding voor het grootschalige 

onderzoek in 2010. Ook in 2016 waren met name op het noordelijke perceel 

ploegsporen en –krassen duidelijk zichtbaar. In het zuidelijk perceel waren deze 

nagenoeg afwezig. 

In het bosrijke perceel waar de westelijke grens van het grafveld loopt zijn vele 

rabatgreppels zichtbaar. Deze greppels zullen ongetwijfeld de grafmonumenten 

hebben aangetast. Het blijft vooralsnog echter onduidelijk hoe erg deze verstoring 

is geweest. Tijdens het onderzoek van grafheuvels te Oss-Zevenbergen15 werden 

eveneens rabatgreppels aangetroffen. De graven waren wel degelijk verstoord door 

het graven van de greppels maar tegelijkertijd kon nog veel informatie omtrent de 

heuvelopbouw en grafvorm worden achterhaald.

Een vraag die zich aandient is wat er dient te gebeuren met de (restanten van) urnen-

veldheuvels in het bosperceel direct ten oosten van de Slabroekseweg, tussen de 

onderzochte percelen van 2010 en 2017?Grafvelden en geïsoleerd gelegen grafheuvels 

dienen op een doordachte manier te worden beschermd. Daarbij moet wel de vraag 

worden gesteld in hoeverre er reeds verstoring heeft plaatsgevonden, hoeveel 

nog van het monument resteert en of er nog steeds degradatie plaatsvindt. Het is 

vanzelfsprekend dat niet alleen de grafheuvels zelf worden beschermd maar ook de 

ruimte er om heen en er tussen aangezien onderzoek reeds voldoende inzichtelijk 

heeft gemaakt dat ook deze ruimte werd benut.

Ons voorstel met betrekking tot het bepalen van de grenzen van het urnenveld is als 

volgt:

1. Visuele inspectie van de rabatgreppels en selectief afsteken profielen om 

bodemopbouw en mate van verstoring vast te stellen in perceel ten oosten van 

Slabroekseweg en ten westen onderzoeksgrenzen 2010.

2. Waarderend (non-destructief) onderzoek. Daarbij kan in eerste instantie getracht 

worden middels geofysisch onderzoek (magnetometer/EMI) contouren van 

grafheuvels of kringreppels te achterhalen. Hierdoor kan de werkelijke omvang van 

het grafveld in zowel noordelijke als westelijke richting worden bepaald. Vervolgens 

15  Fokkens et al. 2009.
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kan middels booronderzoek en het afsteken van profielen in de rabatgreppels 

een eerste waardering van eventueel aangetroffen grafheuvels of resterende 

kringgreppels worden gedaan.

3. Gravend onderzoek van een of twee mogelijke grafheuvels om meer informatie te 

verkrijgen over de opbouw van de heuvels en datering van het grafveld.

4. Uiteindelijk dienen de verkregen gegevens  te leiden tot het uitvoeren van 

(aanvullende) beheersmaatregelingen om het overige deel van het grafveld te 

beschermen. Het verdient de aanbeveling om de eventueel niet aangetroffen 

grafmonumenten op te nemen in de al bestaande reconstructie van het urnenveld 

Uden-Slabroekse Heide.



30 SlabroekSe Heide

Literatuur

Beurden, L. van 2002, Vegetatieontwikkeling en landgebruik vanaf het Laat-

Mesolithicum tot in de Middeleeuwen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. In: H. 

Fokkens & R. Jansen (eds.), 2000 jaar bewoningsdynamiek:Brons- en ijzertijdbewoning in 

het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 267-281.

Fokkens, H., R. Jansen, I. van Wijk (red.), 2009. Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een 

prehistorisch grafveld ontleed, Archol-rapport 50, Leiden.

Jansen, R., 2016. Programma van Eisen Begrenzing urnenveld Slabroekse Heide.

Jansen, R. & K. van der Laan, 2011. Verleden van een bewogen landschap. Landschaps - 

en bewoningsgeschiedenis van De Maashorst. Utrecht.

Remouchamps, A.E., 1924. Opgraving van een urnenveld te Uden (N.-Br.), OMROL 5, 

69-76.

Westerhof, W.E. & H.J.T. Weerts 2003, Beschrijving lithostratigrafische eenheid Formatie 

van Beegden, Utrecht.

Wijk, I.M van & R. Jansen, 2010. Proefsleuvenonderzoek van het grafveld Slabroekse 

Heide, Archol-rapport 72, Leiden.



SlabroekSe Heide   31

Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

35 1 1 ronde kringgreppel mogelijke kringgreppel, dubieus

35 1 2 natuurlijke verstoring

35 1 3 recente verstoring 20

35 1 4 greppel

35 1 5 recente verstoring

35 1 5020 laag C-horizont

36 1 6 natuurlijke verstoring

36 1 7 natuurlijke verstoring

36 1 8 natuurlijke verstoring

36 1 9 greppel 20

36 1 10 natuurlijke verstoring

36 1 11 boomval Alleen foto

36 1 12 natuurlijke verstoring

36 1 13 natuurlijke verstoring

36 1 14 natuurlijke verstoring

36 1 15 natuurlijke verstoring

36 1 5020 laag C-horizont

37 1 5020 laag C-horizont

38 1 16 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

38 1 17 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37

38 1 18 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

38 1 19 natuurlijke verstoring Alleen foto

38 1 39 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

38 1 5020 laag C-horizont

39 1 20 natuurlijke verstoring boomval? Alleen op foto

39 1 5020 laag C-horizont

40 1 5020 laag C-horizont

41 1 5020 laag C-horizont

42 1 21 greppel

42 1 22 natuurlijke verstoring

42 1 5020 laag C-horizont

43 1 23 greppel

43 1 5020 laag C-horizont

44 1 24 greppel

44 1 5020 laag C-horizont

45 1 25 greppel

45 1 5020 laag C-horizont

46 1 26 greppel

46 1 27 greppel

46 1 28 greppel

46 1 5020 laag C-horizont

47 1 29 greppel

47 1 30 greppel

47 1 5020 laag C-horizont

48 1 31 recente verstoring

48 1 32 greppel

48 1 33 greppel

48 1 5020 laag C-horizont



32 SlabroekSe Heide
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