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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Vught heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Jagersboschlaan. Aanleiding 

voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de Jagersboschaan door 

vervanging van de verharding van de bestaande weg en het aangrenzend fietspad en 

de aanleg van een riool. De diepten van de geplande bodemingrepen zullen maximaal 

tot ca. 2 m – Mv (beneden maaiveld) reiken. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden te 

inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van nog  onbekende 

archeologische waarden. 

Op basis van het bureauonderzoek zijn binnen het plangebied twee landschappelijke 

eenheden onderscheiden met hun bijbehorende verwachting:

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

duinvaaggronden prehistorie – Nieuwe tijd middelhoog

zwarte enkeerdgronden prehistorie – Nieuwe Tijd hoog

Ten aanzien van de duinvaaggronden geldt een middelhoge archeologische 

verwachting. Te verwachten zijn resten uit de prehistorie tot en met Nieuwe tijd. 

Dergelijke resten kunnen zich direct onder de bouwvoor. Uit onderzoeken in de 

omgeving van het plangebied blijkt dat de bouwvoor gemiddeld 40 – 60 cm dik is. Voor 

de zwarte enkeerdgronden geldt een hoge archeologische verwachting. Te verwachten 

zijn resten uit de prehistorie tot en met Nieuwe Tijd. Resten uit de middeleeuwen en 

Nieuwe tijd kunnen wederom direct onder de bouwvoor aanwezig zijn, vanaf ca. 50 

cm - Mv. Oudere resten mogen verwacht worden vanaf de basis van het (doorgaans 

minimaal 50 cm dikke) plaggendek dat zich onder de bouwvoor bevindt, dus vanaf 

ca. 100 cm - Mv. Men dient er echter rekening mee te houden dat deze oudere resten 

zich ook direct onder de bouwvoor bevinden, vanaf ca. 50 cm – Mv, als gevolg van 

aftopping (van het plaggendek) door recente landbewerking en afgravingen.

Op grond hiervan is geconcludeerd dat de voorgenomen bouwplannen inderdaad 

kunnen leiden tot aantasting van archeologische resten. Er wordt dan ook geadviseerd 

een vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

uit te voeren. Doorgaans ligt een vervolg in de vorm van verkennend/karterend 

booronderzoek (en eventueel aansluitend waarderend proefsleuvenonderzoek) 

voorafgaand aan de bodemingrepen dan voor de hand. Aangezien de bestaande 

verharding dergelijk vooronderzoek onmogelijk maakt en aangezien op zandgronden 

bovendien sprake kan zijn van vindplaatsen zelfs in (door booronderzoek aangetoonde) 

gebieden met afgetopte bodemopbouw (enkeerd/oude bodemtop), wordt geadviseerd 

om een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren 

volgens de variant Archeologische begeleiding. Doel is om middels de begeleiding van 

de geplande bodemingrepen, met name de diepe ontgraving voor het nieuwe riool, 

alsnog inzicht te krijgen in de af- of aanwezigheid van archeologische resten. Indien 

aanwezig dient tevens vastgesteld te worden of sprake is van een of meerdere behou-

denswaardige vindplaatsen.
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Op basis van de bevindingen en het advies van dit bureauonderzoek neemt de 

gemeente Vught een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan 

ook contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag.



Jagersboschlaan    7

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Vught heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Jagersboschlaan in Vught 

(Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van 

de Jagersboschlaan door vervanging van de huidige verharding van bestaande weg 

en fietspad en de aanleg van een riool. Er is nog geen definitief ontwerp, maar de 

verwachte verstoringsdiepte van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe 

verharding ligt op ca. 30 cm -Mv (zie bijlage I). De verstoringsdiepte van het riool, dat 

onder de zuidelijke helft van de weg komt te liggen, zal maximaal 2 m -Mv bedragen. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met 

de reeds bekende en de nog te verwachten archeologische waarden. Tevens zullen 

de voorgenomen ingrepen worden getoetst aan het gemeentelijk beleid, inzake 

archeologie. Op basis hiervan volgt een advies over de eventuele noodzaak van ver-

volgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied van de Jagersboschlaan ligt in de bebouwde kom van Vught. Het tracé 

van de geplande werkzaamheden ligt tussen de Vijverbosweg in het westen en de 

Martinilaan in het oosten (Figuur 1.2). Het tracé heeft een lengte van ca. 500 m; de 

breedte van de nieuwe verharding van weg en fietspad, namelijk 5,5 m, zal groter zijn 

dan de huidige. Het oppervlak van het plangebied, tevens onderzoeksgebied van dit 

bureauonderzoek, bedraagt daarmee in totaal ca. 2.750 m2 (zie bijlage I) 
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N:\Lopende Projecten\1850 BO Vught Jagersboschlaan\2_Rapportage\2_afbeeldingen\Fig_1.1_Locatie plangebied.wor (14/02/2019)

Figuur 1.1 
Locatie plangebied (bron: Top25 Kadaster).

1
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet, 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. 

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. 

Onderhavige rapportage betreft een bureauonderzoek. 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 kan 

het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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N:\Lopende Projecten\1850 BO Vught Jagersboschlaan\1_Kaarten\Workspaces\Fig_1.2_Ligging.wor (14/02/2019)

Figuur 1.2 
Ligging plangebied Jagersboschlaan in Vught 
(bron: Top25 Kadaster).
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Soort onderzoek: Bureauonderzoek

Projectnaam: Jagersboschlaan

Archolprojectcode: 1850

Archis-zaaknummer: 4671524100

Opdrachtgever: Gemeente Vught

Bevoegd gezag:

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: N.v.t.

Rapport gereed: 19-2-2019

Versie 1.1 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (26-2-2019)

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Vught

Plaats: Vugth

Toponiem: Jagersboschlaan

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 147.339 / 406.635

Tracélengte en -breedte plangebied: Ca. 500 bij 5,5 m

Oppervlakte plangebied Ca. 2.750 m2

Huidig grondgebruik: Weg met fietspad

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Landschappelijk kader

Vorming van het landschap
Het plangebied is gelegen in het Zuid-Nederlandse zandgebied, waar grote delen van 

Noord-Brabant en Limburg toe behoren. Het gebied ligt in de Roerdalslenk. Dit is een 

tektonisch dalingsgebied met een zuidoost – noordwestelijke hellingsrichting. Doordat 

het een dalingsgebied betreft zijn de geologische formaties hier dikker dan elders in de 

omgeving. Tevens ligt het plangebied op de overgang naar het rivierengebied.1

Vanaf het midden Pleistoceen (ca. 850.000 jaar geleden) is in de Roerdalslenk matig 

grof tot uiterst grof grindhoudend zand afgezet door de toenmalige rivierlopen van 

de Rijn en de Maas. De slenk werd door deze Rijn- en Maasafzettingen geleidelijk 

opgevuld met sedimenten behorend tot respectievelijk de Formatie van Sterksel en de 

Formatie van Beegden.2

Bovenop de rivierafzettingen is een metersdik dekzandpakket aanwezig. Gedurende 

het Weichselien (de laatste ijstijd, van 115.000 tot 10.000 jaar geleden) is op grote 

schaal verstuiving van zand opgetreden. Vanwege het koude en droge klimaat was er 

geen vegetatie aanwezig die deze verstuivingen kon voorkomen. Dit (dek)zand wordt 

gerekend tot de formatie van Boxtel.3 In de Roerdalslenk is dit pakket vaak meer dan 

15 m dik.4  Door de grote hoeveelheid zand die aanwezig was is in de Roerdalslenk zijn 

enkele zeer grote dekzandruggen ontstaan. Deze grote ruggen hebben een noordoost 

1  Berendsen 2008b, 28-29.
2  Berendsen 2008a, 122; Schokker 2003, 26.
3  Schokker 2003.
4  Berendsen 2008b, 29.

2
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N:\Lopende Projecten\1850 BO Vught Jagersboschlaan\1_Kaarten\Workspaces\Fig_2.1_Geomorfologie.wor (14/02/2019)

Figuur 2.1 
Uitsnede geomorfologische kaart met ligging 
van het onderzoeksgebied in rood.
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Figuur 2.2 
Uitsnede AHN-kaart met ligging van het 
onderzoeksgebied.
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– zuidwestelijke oriëntatie, dwars op de Slenk. Ook op lokaal niveau hebben zich 

duinen, ruggen en welvingen gevormd. Deze kunnen soms tot 2 m boven de omgeving 

uitsteken. De dekzandruggen zijn van elkaar gescheiden door relatieve laagten, 

waarin het overtollig (smelt)water werd afgevoerd (de beekdalen). Met het warmer 

worden van het klimaat in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden tot heden) werd 

het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. Ook steeg gedurende het Holoceen de 

grondwaterstand en nam de hoeveelheid neerslag toe. Het oude beekdalensysteem 

was niet toereikend om al het oppervlaktewater af te voeren. Daardoor konden zich 

meerdere kleine beken ontwikkelen. Door stagnatie van de waterafvoer trad er in de 

beekdalen veenvorming op.

Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone met lage 

landduinen (kaartcode 3L8 , 4L8 en 3L5 op Figuur 2.1).  Deze duinen liggen van elkaar 

gescheiden door lagere vlakten Ten zuiden van het plangebied strekt zich een vlakte 

van ten dele verspoelde dekzanden uit (kaartcode 2M9). De ligging van de duinen en 

de vlakte zijn ook af te leiden van de relatieve hoogteligging van het maaiveld op het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Figuur 2.2).Hoewel de bebouwde kom het 

beeld enigszins verstoort, zijn hierop reliëfverschillen te zien die samenhangen met 

de aanwezigheid van landduinen. Ten zuiden van het plangebied ligt het maaiveld wat 

lager wat direct te relateren aan de verwachte vlakte. 

Bodem 
Volgens de bodemkaart zijn vrijwel over het hele onderzoeksgebied duinvaaggronden 

(bodemkaartcode Zd21). In het oosten snijdt het gebied tevens net de flan van een 

gebied met zwarte enkeerdgronden (zEZ21) aan (Figuur 2.3).

Duinvaaggronden zijn zandgronden, in dit geval op landduinen, waarin over het 

algemeen weinig bodemvorming is opgetreden. Het zand heeft als gevolg van een 

omhulling van dunnen ijzerhuidjes een blonde kleur gekregen.

Zwarte enkeerdgronden liggen in het oostelijk deel van het plangebied, op de 

overgang van de lage duinen naar de verder zuidelijk gelegen vlakte. Zwarte 

enkeerdgronden kenmerken zich door een plaggendek van meer dan 50 cm dikte; dit 

zogenoemde ‘esdek’ is ontstaan door vaak eeuwenlang ophoging (veelal in de Nieuwe 

tijd) van akkers met een mengsel van plaggen en mest. Onder het plaggendek bevindt 

zich een inspoelingslaag (Bh-horizont). Soms bevindt zich tussen het plaggendek 

en de inspoelingslaag nog een AE-horizont. Onder de Bh-horizont bevindt zich 

het moedermateriaal (C-horizont), waarin zich sporen en vondsten van bewoning 

uit de periode van vóór de ophoging (Nieuwe tijd) kunnen bevinden. Een dergelijk 

plaggendek zorgt vaak voor een goede conservering van onderliggende archeologische 

resten, omdat het plaggendek als een beschermende buffer heeft gefunctioneerd 

tegen recente landbewerking zoals het (diep)ploegen van de akkers.
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N:\Lopende Projecten\1850 BO Vught Jagersboschlaan\1_Kaarten\Workspaces\Fig_2.3_Bodemkaart.wor (14/02/2019)

Figuur 2.3 
Uitsnede bodemkaart met ligging van het 
onderzoeksgebied in rood.

N:\Lopende Projecten\1850 BO Vught Jagersboschlaan\1_Kaarten\Workspaces\Fig_2.4_VerwKaart.wor (14/02/2019)

Figuur 2.4 
Uitsnede gemeentelijke verwachtingskaart 
archeologie van de gemeente Vught met 
ligging van het onderzoeksgebied in rood 
(kaart uit Mol 2015, bijlage 2 dat opgemaakt 
is naar voorbeeld van: Hessing, Klerks, Quak & 
Simons 2011, kaart 8). Het onderzoeksgebied 
ligt deels in gebied ‘waarde 3;’ met een hoge 
archeologische verwachting (rood) en gebied 
‘waarde 4’ met middelhoge verwachting 
(oranje).
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Grondwater
In het plangebied geldt een grondwatertrap VII. Dit betekent dat er over het 

algemeen sprake is van relatief hoge droge gronden, waar de Gemiddeld 

Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

(GLG) respectievelijk beneden 80 en 120 cm -Mv voor kunnen komen. Voor een 

grondwatertrap VII bestaat de verwachting dat (onverbrande) organische resten 

nagenoeg volledig vergaan zijn. De grondwaterstand zal daarentegen weinig invloed 

hebben gehad op anorganische artefacten.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke archeologische verwachtingswaarden- en beleids-
kaart

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Vught ligt het plangebied binnen 

Archeologisch waardevol gebied met de waarden 3 en 4 (Figuur 2.4). De archeologische 

verwachting voor deze waarden zijn respectievelijk hoog (waarde 3) en middelhoog 

(waarde 4). De herinrichting van de Jagersboschlaan valt in bestemmingsplan Vijverhof 

2016 onder de voor ‘groen’ aangewezen gronden.5 Werkzaamheden binnen deze 

gronden zijn slechts toelaatbaar indien er voorafgaand aan de werkzaamheden is 

vastgesteld dat er geen archeologische waarden verstoord zullen worden. Anderzijds 

dienen archeologische waarden, indien deze wel aanwezig blijken en bedreigd worden, 

veilig gesteld te worden voordat er verstorende werkzaamheden plaatsvinden. Dit 

houdt voor het plangebied in dat er vooraf vastgesteld dient te worden of er mogelijk 

archeologische resten bedreigd worden door de aanleg van riolering tot op een diepte 

van ca. 2 m -Mv onder de Jagersboschlaan. Indien er sprake is van de bedreiging van 

het archeologisch bodemarchief dient er nader archeologisch onderzoek plaatst te 

vinden voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden.

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn geen AMK-terreinen bekend. In 

de nabijheid van het plangebied liggen wel twee Rijksmonumenten (Figuur 2.5). Het 

eerste monument ligt ca. 500 m ten noorden van het onderzoeksgebied en betreft een 

schans (monumentnr. 38170). De verdedigingswerken zijn aangelegd in opdracht van 

Willem II in de 19e eeuw. Het tweede monument bevindt zich ca. 500 m ten zuiden van 

het onderzoeksgebied en betreft een landhuis met koetshuis dat omstreeks 1860 werd 

gebouwd (monumentnr. 521326). 

5  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0865.vghBPVijverhof2016-VG01/r_
NL.IMRO.0865.vghBPVijverhof2016-VG01.html
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2.3.3 Relevante archeologische onderzoeken

In de omgeving van het plangebied is een aantal archeologische onderzoeken 

uitgevoerd (Figuur 2.5). Ten noordwesten van het plangebied is een booronderzoek 

uitgevoerd door BAAC.6 In de boringen zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. De C-horizont, die zich op 40-60 cm -Mv. bevond, is door diepploegen 

verstoord. Ten oosten van het booronderzoek van BAAC is een booronderzoek 

uitgevoerd door Transect.7 Bij dit onderzoek zijn enkele kleine fragmenten 

prehistorisch aardewerk aangetroffen. Op dezelfde locatie is een proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd door Transect in juni 2015.8 Tijdens dit onderzoek zijn karresporen 

en spitsporen aangetroffen die vermoedelijk samenhangen met de bewoning van 

het gebied in de Nieuwe tijd C. Er zijn geen prehistorische sporen aangetroffen. 

Ten noordoosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd.9 Tijdens dit 

onderzoek zijn vondsten aangetroffen in een ophogingspakket uit de Nieuwe Tijd B of 

C. Op de overgang van de ophogingslagen naar de oude bodem zijn enkele vondsten 

gedaan die niet nader te dateren zijn dan middeleeuwen of Nieuwe tijd. Op een diepte 

van ca. 1 m -Mv. is een intacte bodem aangetroffen. Ten zuiden van het plangebied is 

door SOB-research een onderzoek uitgevoerd naar de Theresiahoeve.10 In boringen 

en sonderingen zijn de fundamenten van de in 1919 afgebroken Theresiahoeve 

aangetroffen, evenals bijbehorende bijgebouwen, een waterput en een weg. Aeres 

6  Archis zaakidentificatienr. 2285864100; Bergman 2010.
7  Archis zaakidentifictaienr. 2471815100; Nales 2015.
8  Archis zaakidentificatienr. 2683063100; Mol 2015.
9  Archis zaakidentificatienr. 2222748100; Moerman 2008.
10  Archis zaakidentificatienr. 2236080100; Gazenbeek 2003.
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Figuur 2.5 
Archis-meldingen (rood) en 
Rijksmonumenten (oranje) in de 
omgeving van het onderzoeks-
gebied (blauw).
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Milieu heeft op een aangrenzend terrein een booronderzoek uitgevoerd.11 Uit de 

boringen blijkt dat de C-horizont als gevolg van diepploegen tot een diepte van 10-30 

cm geroerd was. Als gevolg hiervan zullen eventueel aanwezige archeologische resten 

verdwenen zijn. Ten oosten van het plangebied is een vondstmelding gedaan van een 

neolithische geretoucheerde kling en een maalsteen.12 Onder hetzelfde zaakidentifica-

tienummer is ook melding gemaakt van een paalspoor met onbekende datering.

2.3.4 Historisch kaartmateriaal

Historische kaarten geven een beeld van het onderzoeksgebied vanaf ca. het begin 

van de 19e eeuw. Op de vroegste kaart (1811-1832) wordt het nog afgebeeld als een 

ongerept gebied met lage duinen. De Jagersboschlaan wordt pas later afgebeeld, 

namelijk op de kaart van 1850 (Figuur 2.6). Dat de weg in deze figuur iets zuidelijker 

lijkt te liggen ten opzichte van de huidige topogafische kaarten wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door afwijkingen die ontstaan bij het georefereren van de kaart. Aan 

weerszijden van de weg is al vanaf 1850 bos aanwezig. De toponiem ‘Jagerbosch’ is 

voor het eerst zichtbaar op de Bonnebladen van 1900. 

Rond het onderzoeksgebied zijn vanaf 1850 enkele losse boerderijen en hoeven te zien, 

zoals in het westen van het onderzoeksgebied (van 1850 tot ca. 1900 afgebeeld). Er 

blijkt geen sprake van een rijk oud bouwlint ter hoogte van de Jagersboschlaan.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de bekende gegevens kan een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied opgesteld worden (Tabel 2.1). Landschappelijk is 

het plangebied gelegen op landduinen met duinvaaggronden. Deze hoger gelegen 

11  Archis zaakidentificatienr. 3292612100; van der Veen & Hagens 2017.
12  Archis zaakidentificatienr. 3233369100

250m0
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Figuur 2.6 
Historische kaart uit 1850 met globale ligging 
van het onderzoeksgebied in rood.
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landduinen zijn geschikt voor bewoning vanaf de prehistorie. Voor deze landschap-

pelijke eenheid geldt dan ook een middelhoge archeologische verwachting (waarde 

3). Ten zuiden van het plangebied is sprake van een vlakte. Op de overgang van de 

lage duinen naar de laagte bevinden zich zwarte enkeerdgronden. Deze gronden zijn 

ontstaan als gevolg van eeuwenlange bemesting van de bodem. Deze bemesting kan 

zijn oorsprong hebben in de Romeinse tijd, maar meestal zijn deze gronden ontstaan in 

de late middeleeuwen en vooral de Nieuwe Tijd. De zwarte enkeerdgronden strekken 

zich lokaal uit tot binnen het plangebied. Voor de zwarte enkeerdgronden geldt een 

hoge archeologische verwachting (waarde 4). 

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

duinvaaggronden prehistorie – Nieuwe tijd middelhoog

zwarte enkeerdgronden prehistorie – Nieuwe tijd hoog

Uit de resultaten van archeologische onderzoeken in de nabijheid blijkt dat er in de 

omgeving sprake is van resten uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het gaat hierbij 

om sporen van de ontginning van het gebied in de vorm van spit- en karresporen 

evenals aardewerk uit deze perioden. Daarnaast zijn er meerdere hoeven uit de Nieuwe 

tijd bekend in de nabijheid van het onderzoeksgebied: o.a. een hoeve direct ten 

noorden van de Jagersboschlaan aan de westzijde van het onderzoeksgebied. Ca.500 

m ten noordoosten van het onderzoeksgebied zijn verdedigingswerken (een schans) 

aanwezig die aangelegd zijn in opdracht van Willem II in de 19e eeuw. Ten oosten van 

het onderzoeksgebied is melding gemaakt van de vondst van een geretoucheerde 

vuurstenen kling. Dit duidt erop dat er ook al in de prehistorie sprake is van menselijke 

activiteit in de omgeving van het onderzoeksgebied. Sporen uit de prehistorie zijn 

echter (nog) niet aangetroffen in de nabijheid van het onderzoeksgebied. 

Uit archeologische onderzoek blijkt dat de bouwvoor op de duinvaaggronden ca. 40-60 

cm dik is. Archeologische resten uit de prehistorie tot en met de Nieuwe tijd kunnen 

hier direct onder de bouwvoor verwacht worden. Ook voor de zwarte enkeerdgronden 

geldt dat archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd vanaf de 

onderkant van de bouwvoor zijn te verwachten, vanaf ca. 50 cm - Mv. Bij deze gronden 

dient echter ook op een dieper niveau rekening te worden gehouden met resten uit de 

prehistorie tot en met de middeleeuwen: vanaf de basis van het plaggendek (onder de 

bouwvoor) en in de top van de onderliggende C-horizont. Bij een intact plaggendek/

enkeerd (minimaal 50 cm dik) zijn dergelijke resten vanaf ca. 100 –  Mv te verwachten. 

Aangezien enkeerdgronden na jaren van recente landbewerking en afgravingen echter 

ook afgetopt kunnen zijn, kan men dit niveau met potentiële resten uit de prehistorie 

soms al direct onder de bouwvoor verwachten, dus vanaf ca. 50 cm - Mv.

 

Tabel 2.1 
Archeologische verwachting per 
landschapseenheid.
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Figuur 2.7 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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Conclusie

3.1 Conclusie

Binnen het plangebied is sprake van twee verschillende landschappelijke eenheden, te 

weten:

- Duinvaaggronden op lage duinen;

- Zwarte enkeerdgronden op lage duinen en de overgang naar de vlakte;

Ten aanzien van de duinvaaggronden geldt een middelhoge archeologische 

verwachting. De duinvaaggronden zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Te verwachten 

zijn resten uit de prehistorie tot en met Nieuwe tijd. Deze resten bevinden zich direct 

onder de bouwvoor. Uit onderzoeken in de omgeving van het plangebied blijkt dat 

de bouwvoor gemiddeld 40 – 60 cm dik is. Voor de zwarte enkeerdgronden geldt een 

hoge archeologische verwachting. De zwarte enkeerdgronden zijn ontstaan als gevolg 

van eeuwenlange ophoging met mest en plaggen. Te verwachten zijn resten uit de 

prehistorie tot en met Nieuwe tijd. Resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd 

kunnen voorkomen vanaf de onderkant van de bouwvoor, dus vanaf ca. 50 cm - Mv. 

Oudere resten, vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen mogen verwacht 

worden vanaf de basis van het onderliggende plaggendek. Bij een intact plaggendek 

kan dit niveau minimaal 50 cm dieper dan de bouwvoor liggen, dus vanaf 100 cm – Mv. 

Aangezien enkeerdgronden na jaren van recente landbewerking en afgravingen echter 

ook afgetopt kunnen zijn, kan men dit niveau met potentiele resten uit de prehistorie 

soms ook al direct onder de bouwvoor verwachten, dus vanaf ca. 50 cm - Mv.

Naast de archeologische verwachting dient er doorgaans ook rekening te worden 

gehouden met de vastgestelde vrijstellingsgrenzen binnen het bestemmingsplan. 

Dergelijke vrijstellingsgrenzen zijn echter (nog) niet vastgesteld door de gemeente 

Vught.

3.2 Advies

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt in het gehele plangebied in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen wel een vervolgstap uit het proces van 

de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Doorgaans ligt 

een vervolg in de vorm van verkennend/karterend booronderzoek (en eventueel 

aansluitend waarderend proefsleuvenonderzoek) voorafgaand aan de bodemingrepen 

dan voor de hand. Aangezien de bestaande verharding dergelijk vooronderzoek 

onmogelijk maakt en aangezien op zandgronden bovendien zelfs sprake kan zijn van 

vindplaatsen in gebieden met (door booronderzoek aangetoonde) aftopping van de 

bodemopbouw, wordt geadviseerd om een inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven uit te voeren volgens de variant Archeologische begeleiding. Doel 

is om middels de begeleiding van de geplande bodemingrepen, met name de diepe 

ontgraving voor het nieuwe riool, alsnog inzicht te krijgen in de af- of aanwezigheid 

van archeologische resten. Indien aanwezig dient tevens vastgesteld te worden of 

sprake is van een of meerdere behoudenswaardige vindplaatsen. Voorafgaand aan de 

archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen opgesteld te worden dat 

door de bevoegde overheid goedgekeurd dient te worden.

3
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Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Vught een formeel 

besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag.
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