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Samenvatting

In opdracht van de heer Scheepers van Het VvE Beheer heeft Archol BV op 23 april 2018 

een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied Hoofdstraat 28 - hoek Sint 

Odulphusstraat te Best. Uit het onderzoek blijkt dat de aan te leggen bouwkuip 

niet dieper rijkt dan een recente geroerde laag. In de laag zijn geen aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van resten van  de schuurkerk of andere sporen en vondsten uit de 

Nieuwe tijd en oudere perioden aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat de 

aanleg van de bouwkuip en daarmee de ontwikkeling van het plangebied niet leidt tot 

vernietiging van archeologische waarden. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de heer Scheepers van Het VvE Beheer heeft Archol BV een 

archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied Hoofdstraat 28 - hoek Sint 

Odulphusstraat te Best (Figuur 1.1). Op deze locatie is de voormalige bebouwing 

gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In 2017 is een bureauonderzoek1 

uitgevoerd waaruit blijkt dat in het zuiden van het plangebied (figuur 1.1, geel 

omkaderd) resten van een schuurkerk (1672-1886) aanwezig kunnen zijn. Daarnaast 

kunnen sporen en vondsten uit de prehistorie tot en met middeleeuwen aangetroffen 

worden. 

De ontwikkeling van het plangebied gaat gepaard met bodemingrepen (aanleg 

bouwkuip voor plaatfundering) die mogelijk aanwezige archeologische resten kunnen 

vernielen. Om die reden heeft de gemeente Best besloten dat de aanleg van de 

bouwkuip onder archeologische begeleiding  conform Protocol proefsleuven moet 

plaatsvinden. Het doel was om eventuele archeologische resten op te sporen en hun 

behoudenswaardigheid vast te stellen. Indien behoudenswaardige archeologische 

resten zouden worden aangetroffen diende aansluitend een opgraving te worden 

uitgevoerd om daarmee de archeologische gegevens te documenteren en vondsten 

veilig te stellen.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in de gemeente Best in de plaats Best. De locatie ligt aan het adres 

Hoofdstraat 28 - Sint Odulphusstraat. Het plangebied was oorspronkelijk grotendeels 

bebouwd, maar de bebouwing is inmiddels gesloopt (Figuur 1.2). Het plangebied 

heeft een omvang van ca. 290 m m². In het plangebied zijn zes stadswoningen en een 

commerciële ruimte met appartement voorzien. Er zijn geen kelders voorzien onder 

de nieuwbouw. De fundering zal bestaan uit een plaatfundering met vorstrand op een 

diepte van ca. 80 cm onder

Peil / 55 cm onder maaiveld. In het plangebied is lokaal sprake van een verontreiniging 

met lood. Daarom

zal voorafgaand aan de aanleg van de bouwkuip een sanering plaatsvinden. 

Het onderzoeksgebied (het gebied waarbinnen de aanleg van de bouwkuip 

archeologisch begeleid dient te worden) betreft het zuidelijke deel van het plangebied 

waarbinnen de resten van de schuurkerk te verwachten zijn (omvang circa 100 m²). 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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. 

1  Hanemaaijer 2017 

1



8 Hoofdstraat 28 -  Hoek sint odulpHusstraat

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een archeologische begeleiding conform 

Protocol proefsleuven. Doel van het onderzoek was het opsporen en waarderen van 

archeologische resten in het plangebied. Indien behoudenswaardige archeologische 

resten zouden worden aangetroffen diende aansluitend een opgraving te worden 

uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding heeft het 

bevoegd gezag (i.c. adviseur  van gemeente Best drs. R. Berkvens) echter besloten dat 

geen vervolgonderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen2 dat op 12 januari 2018 

is goedgekeurd door de gemeente Best (adviseur archeologie R. Berkvens).

Het onderzoek is op 23 april 2018 uitgevoerd door drs. M.E Hemminga (senior 

KNA-archeoloog) en B. Cornelissen MA. De projectleiding was in handen van drs. A.J. 

Tol (senior KNA-archeoloog).

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding conform protocol proefsleu-
ven, eventueel doorstart naar opgraving

Projectnaam: Hoofdstraat 28 -  hoek Sint Odulphusstraat

Archolprojectcode: BHS1783

Archis-zaaknummer: 4599743100

Opdrachtgever: Dhr. H. Scheepers 

Bevoegd gezag: Gemeente Best, drs. C. Hageraats (medewerker Erfgoed) 

Adviseur bevoegd gezag: Drs. R. Berkvens (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 23 april 2018 

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Best

Plaats: Best

Toponiem: Hoofdstraat 28 -  hoek Sint Odulphusstraat

Coördinaten gebied: 155320 / 391 470

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 290 m2 / 100 ²

Huidig grondgebruik: Braakliggend

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

2  Hanemaaijer 2018.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.



Hoofdstraat 28 -  Hoek sint odulpHusstraat   9

Figuur 1.1
Plangebied (290 m²) met in geel het onder-
zoeksgebied (circa 100 m²). De rode cirkel 
geeft de locatie van de sanering weer.

Figuur 1.2 
Overzicht plangebied vanuit het zuiden.
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Archeologische verwachting3

Het grondgebied van de gemeente Best is reeds vanaf het laat paleolithicum 

bewoonbaar. In de directe omgeving van het plangebied zijn echter voornamelijk 

resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.

Best vormde aanvankelijk een buurtschap binnen de gemeente Oirschot. Er stond 

een houten kapel waar Sint-Odulphus aan het einde van de 8e eeuw zou zijn 

geboren. De oudste vermelding van deze kapel dateert uit 1378. De kapel bevond zich 

waarschijnlijk ca. 70 m ten zuidwesten van het plangebied, ter plaatse van de huidige 

Sint Odulphuskerk. In 1648 komt de Sint Odulphuskerk in protestantse handen. Tijdens 

de inlijving van Brabant bij de Republiek der Nederlanden wordt de uitoefening van de 

katholieke eredienst beperkt. Aanvankelijk worden kerken geconfisqueerd en worden 

zware straffen ingesteld op het openlijk praktiseren van de religie. Tijdens de Franse 

overheersing, tussen 1672 en 1678, worden de regels verlicht. Het uitoefenen van de 

katholieke eredienst is dan toegestaan in schuurkerken, onopvallende bouwsels die 

aan de buitenzijde niet als kerk herkenbaar zijn.Bestaande bouwwerken (hout en 

steenbouw) worden ingericht als schuurkerk, dit hoeven geen schuren te zijn. 

In het plangebied wordt in 1672 een schuurkerk ingericht. Deze heeft tot 1795 

gefunctioneerd. Vervolgens is de schuurkerk verbouwd en in 1886 gesloopt voor 

nieuwbouw. De schuurkerk was breder dan het plangebied en omvatte ook het 

westelijk gelegen perceel. Op de oudste geraadpleegde kaart uit 1811-1832 is te zien 

dat het zuiden van het plangebied overlapt met een pand met erf (Figuur 2.1). Dit is de 

schuurkerk. Op het erf bevinden zich twee kleine bijgebouwen die eveneens binnen het 

plangebied vallen.

3  De tekst van dit hoofdstuk is met kleine aanpassingen overgenomen uit hoofdstuk 4 van het 
PvE.

Figuur 2.1 
Kadastrale minuut 1811-1832 met in het 
zuiden van het plangebied de oostelijke zijde 
van de schuurkerk en twee bijgebouwen.

2
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Resten van de schuurkerk kunnen bestaan uit funderingen van hout of steenbouw en 

uitbraaksleuven. Naast resten van de schuurkerk kunnen in het plangebied nederzet-

tingsresten worden aangetroffen. De resten kunnen bestaan uit o.a. paalsporen, kuilen 

en funderingsgreppels.
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Doel- en vraagstellingen 

3.1 Doelstelling

Het doel van de archeologische begeleiding conform Protocol proefsleuven is het 

opsporen en waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. Op basis 

van deze waardering kan de behoudenswaardigheid van de aanwezige resten 

worden vastgesteld. Indien behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn, 

dienen deze door middel van een opgraving te worden veilig gesteld. Het doel van 

de eventuele opgraving is het documenteren van informatie die van belang is voor 

kennisvorming over het verleden. 

3.2 Vraagstellingen

Op basis van de archeologische verwachting zijn in het PvE ten behoeve van de proef-

sleuvenfase de volgende vragen geformuleerd:

1.  Zijn er resten aanwezig die gerelateerd kunnen zijn aan de schuurkerk die tussen 1672 

en 1886 aanwezig was in het plangebied. Zoja, waar bestaan deze resten uit?

2.  Zijn in het plangebied resten van bebouwing uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe 

tijd aanwezig? Zoja, waar bestaan deze resten uit?

3.  Zijn in het plangebied naast resten uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tij ook 

oudere resten aanwezig? Zoja, waar bestaan deze resten uit?

4.  Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het 

plangebied?

5.  Is er een (restant van) een esdek of andere oude akkerlaag aanwezig en vanaf 

wanneer is het plaggendek aangelegd? 

6.  In welke mate heeft de huidige bebouwing het onderzoeksgebied verstoord?

7.  Indien sporen en/of structuren aanwezig zijn, wat is de aard, omvang, datering, 

fasering en conserveringstoestand van de sporen en structuren?

8.  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

9.  Wat is de conserveringstoestand van de verschillende vondstcategorieën?

10.  Indien archeologische resten afwezig zijn: wat is hiervoor de verklaring?

11.  Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal / stratigrafisch?

12.  Kan een relatie, en zo ja welke, worden gelegd met de vondsten / vindplaats in het 

plangebied en die in de omliggende vindplaatsen?

13.  Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats op basis van de criteria voor het 

waarderen van vindplaatsen uit KNA 4.0? 

3
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Methodiek veldwerk

Aan de westzijde van het onderzoeksgebied is binnen de grenzen van de bouwkuip 

een 4 m brede proefsleuf aangelegd. De proefsleuf is aangelegd met een graafmachine 

met een gladde bak tot circa 60 cm -mv, de beoogde bodem van de bouwkuip.  De 

aanleg van de sleuf vond plaats op aanwijzing van de senior KNA-archeoloog. Na 

aanleg van de sleuf is de omtrek en het vlak met behulp van een dGPS ingemeten in 

het Rijksdriehoeksnet. Daarnaast is een profielkolom gedocumenteerd.

 

Figuur 4.1
Het onderzoeksgebied voorafgaand aan de 
aanleg van de proefsleuf.

4
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Figuur 4.2 
Locatie van de proefsleuf en de profielop-
name.
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Resultaten

Tijdens de aanleg van de proefsleuf zijn geen resten van de schuurkerk aangetroffen. 

Ook zijn geen andere sporen of vondsten uit de Nieuwe tijd of oudere perioden 

vastgesteld. Uit de inspectie van het profiel en het vlak blijkt dat de proefsleuf zicht 

bevindt in een recente puinlaag, bestaande uit bruin zand vol met puin, fragmenten 

bakstenen, beton en plastic.  

Figuur 5.1 
Profiel 1 met recent geroerde laag.

Figuur 5.2 
Vlak in proefsleuf met puin, fragmenten baks-
teen, beton en plastic.

5
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Conclusie en advies

6.1 Conclusie

Uit de proefsleuf blijkt dat de aan te leggen bouwkuip niet dieper rijkt dan een recente 

geroerde laag. In de laag zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten van  

de schuurkerk of andere sporen en vondsten uit de Nieuwe tijd en oudere perioden 

aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat de aanleg van de bouwkuip en daarmee 

de ontwikkeling van het plangebied niet leidt tot vernietiging van archeologische 

waarden.

6.2 Advies

Aan de hand van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt geconcludeerd 

dat de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied niet leidt tot verstoring van 

archeologische waarden. Er wordt daarom geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1.  Zijn er resten aanwezig die gerelateerd kunnen zijn aan de schuurkerk die tussen 1672 

en 1886 aanwezig was in het plangebied. Zoja, waar bestaan deze resten uit?

Nee.

2.  Zijn in het plangebied resten van bebouwing uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe 

tijd aanwezig? Zoja, waar bestaan deze resten uit?

Nee.

3. Zijn in het plangebied naast resten uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tij ook 

oudere resten aanwezig? Zoja, waar bestaan deze resten uit?

Nee.

4.  Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het 

plangebied?

De bodem bestaat tot minimaal 60 cm -mv uit recent geroerde grond met fragmenten 

puin, baksteen, beton en plastic.

5.  Is er een (restant van) een esdek of andere oude akkerlaag aanwezig en vanaf 

wanneer is het plaggendek aangelegd? 

Nee.

6.  In welke mate heeft de huidige bebouwing het onderzoeksgebied verstoord?

De bodem id door aanleg, gebruik en sloop van de huidige bebouwing tot minimaal 60 

cm -mv volledig verstoord.

7.  Indien sporen en/of structuren aanwezig zijn, wat is de aard, omvang, datering, 

fasering en conserveringstoestand van de sporen en structuren?

Niet van toepassing.

6
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8.  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

Niet van toepassing.

9.  Wat is de conserveringstoestand van de verschillende vondstcategorieën?

Niet van toepassing.

10.  Indien archeologische resten afwezig zijn: wat is hiervoor de verklaring?

De bodem is in recente tijden tot minimaal 60 cm – mv volledig verstoord.

11.  Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal / stratigrafisch?

Niet van toepassing.

12.  Kan een relatie, en zo ja welke, worden gelegd met de vondsten / vindplaats in het 

plangebied en die in de omliggende vindplaatsen?

Niet van toepassing.

13.  Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats op basis van de criteria voor het 

waarderen van vindplaatsen uit KNA 4.0?

Nee.
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