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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) heeft in opdracht van 
gemeente Maasdonk een bureauonderzoek met veldinspectie uitgevoerd in 
het plangebied op de hoek van de Papendijk en de Heesterseweg (figuur 1). 
Het betreft het perceel Heesterseweg 3 (perceelnummer 5436) dat al een 
aantal jaren braak ligt.1 Op het perceel is een kantoor met bovenwoningen 
gepland (figuur 2). Het ligt ten zuiden van de dorpskern en ten oosten van 
de nieuwe brandweerkazerne met daarachter “Verlengde De Run”, een 
ander plangebied voor woningbouw en bedrijventerrein”.2

De bouwwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring van eventueel 
aanwezige archeologische resten. Het plangebied ligt volgens de IKAW3 in 
een gebied met een hoge trefkans op archeologische waarden. Doel van het 
bureauonderzoek is een specifiek verwachtingsmodel op te stellen voor dit 
gebied over bekende of verwachte archeologische waarden. 
Reeds bij de eerste contacten attendeerde de opdrachtgever Archol op 
recente afgravingen in het plangebied. Na overleg met de opdrachtgever is 
daarom besloten aansluitend een verkennend onderzoek uit te voeren met 
een tweeledig doel: op de eerste plaats toetsing van het verwachtingsmodel 
en, op de tweede plaats bepaling mate van verstoring van het terrein. Op 
basis van de resultaten kan vervolgens een advies worden opgesteld over een 
verdere omgang met archeologische waarden in het plangebied. 

1 Bestemmingsplan Kernen Maasdonk, versie 2 april 2007.
2 Hier is in 2005 een Inventariserend Veldonderzoek gedaan door Archol zie Archol rapport 60.
3 IKAW staat voor Indicatieve Kaart Archeologische Waarden.

Figuur 1 
Ligging plangebied

ANWB Topografische Nederland 1: 50 000
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weg

Heestersewe

Papendijk

Figuur 2 
Kaart bestemmingsplan perceel hoek Papendijk-Heesterseweg
(bron: Bestemmingsplan Kernen Maasdonk, versie 2 april 2007)
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Uitvoering:
Bureauonderzoek  week 20, 2007
Veldinspectie 15 mei 2007

Opdrachtgever: gemeente Maasdonk
Bevoegd gezag: gemeente Maasdonk
Meldingsnummer onderzoek:  22655
Kaartblad: 45E
Locatie:

Gemeente Maasdonk
Plaats Geffen
Toponiem perceel 5436 hoek Papendijk-  

  Heesterseweg
Coördinaatgegevens: 160217, 416204 (NW) 
  160279, 416223 (NO)
  160232, 416150 (ZW)
  160293, 416166 (ZO)

2 Onderzoeksstrategie

Het verzoek van de opdrachtgever was om het betreffende terrein te 
onderwerpen aan een  vooronderzoek om de kans op archeologische 
waarden te bepalen.
In de eerste fase van het onderzoek is aan de hand van bestaande bronnen 
een verwachtingmodel opgesteld over bekende of verwachte archeologische 
waarden, binnen het plangebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het 
karakter en de omvang, de datering, gaafheid en conservering en de 
relatieve kwaliteit van de archeologische waarden en aardwetenschappelijke 
gegevens.
De tweede, verkennende fase had tot doel inzicht te krijgen in de 
vormeenheden van het landschap om kansarme zones uit te sluiten 
en kansrijke zones te selecteren voor de volgende fasen. Hiertoe is het 
plangebied onderworpen aan een kartering. Tijdens dit veldonderzoek is het 
terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten, sporen 
en op de opbouw en verstoringsgraad van de bodem. 
Aansluitend hierop zou in een waarderende fase het waarnemingsnet 
verdicht kunnen worden om de aard, omvang, datering, gaafheid, 
conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te 
stellen. Deze vervolgstap bleek in de praktijk echter overbodig, vanwege het 
overduidelijk verstoorde karakter van het onderzochte gebied.

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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3 Bureauonderzoek

3.1 Landschap en bodemopbouw

Het Maasland

Het plangebied Geffen Heesterseweg is gelegen in het Maasland, in 
het noordoosten van Noord-Brabant. Dit gebied wordt gekenmerkt door 
twee landschapstypen: het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de 
Maaskant) en het daaraan grenzende dekzandgebied (de Heikant) (figuur 3). 
Het terrein aan de kruising van de Papendijk en de Heesterseweg behoort 
tot dit laatste gebied.

Geffen

Figuur 3 
Bodemkaart van het plangebied en omgeving
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Geologie en geomorfologie

Tijdens de laatste ijstijd (120.000 – 10.000 v. Chr. (het Weichselien)), zette 
de Maas grof, grindrijk zand af. Onder invloed van het smeltwater werden 
grote hoeveelheden sediment door de rivier verplaatst. Rivierbeddingen 
raakten hierdoor snel opgevuld waardoor een vlechtend rivierensysteem 
ontstond, met verschillende, tijdelijke stroomgeulen met een hoge 
piekafvoer.
De opwaartse tektoniek van de Peelhorst zorgde ervoor dat de Maas 
langzaam in noordelijke richting afgleed naar zijn huidige bedding. Direct 
ten zuiden van de huidige Maas werden in deze koude en droge periode 
over grote oppervlakken eolische lagen afgezet. Dit zijn de zogenoemde 
dekzanden die kenmerkend zijn voor het gehele Maas-Demer-Schelde 
gebied. In dikte variërend van enkele decimeters tot enkele meters 
dekken zij de fluviatiele, Pleistocene afzettingen af. Deze laat-Pleistocene 
afzettingen liggen tegenwoordig op veel plaatsen nog aan of direct onder het 
oppervlak.

Gedurende het Holoceen verlegde de huidige rivier de Maas vele malen zijn 
bedding waardoor een uitgebreid geulenpatroon is ontstaan in de oudere 
Pleistocene afzettingen. Het huidige landschap in de Maaskant wordt dan 
ook gekenmerkt door een uitgebreid systeem van kom- en stroomruggron-
den aan het oppervlak.4

Een laatste belangrijke ‘afzetting’ in het gebied heeft een antropogeen 
karakter. Vanaf de late Middeleeuwen werden de leemarme zandgronden 
jaarlijks vruchtbaar gemaakt door de inhoud van de potstal, bestaande 
uit een mengsel van stalmest, huisafval en bosstrooisel of heideplaggen, 
over de akkers uit te spreiden. Het resultaat van een eeuwenlange 
(plaggen)bemesting en beploeging van akkergronden, sommige akkers 
waren meer dan duizend jaar in cultuur, is een kunstmatige ophoging: 
een esdek.5 Deze zogenoemde ‘esdekken’ kunnen pakketten vormen van 
enkele decimeters tot ruim een meter. Grote delen van de zandgronden in 
de Heikant, zoals het plangebied, zijn (oorspronkelijk) afgedekt met een 
dergelijk antropogeen pakket. Ze worden gerekend tot de zogenaamde 
enkeerdgronden.

Natuurlijke omgeving

De oorspronkelijke Holocene begroeiing van de in het algemeen relatief 
arme dekzanden in noordoostelijk Noord-Brabant bestond op de hogere 
delen uit eikenberkenbossen.6 In de vochtige dalen kwamen elzenbossen 
voor. Menselijk ingrijpen leidde tot grote veranderingen in het landschap. 
Bossen verdwenen omdat de vraag naar brandstof, bouwmateriaal en ruimte 
voor akkers als gevolg van een groeiende bevolking toenam.7 Daarvoor in de 
plaats ontstonden uitgebreide heidevelden met een enkele berk. Deze bleven 
tot in de 18e en 19e eeuw bestaan. Op sommige plaatsen leidde een intensief 
landgebruik tot verstuivingen waardoor stuifzandgebieden ontstonden. 

4 Naar Van der Graaf e.a. 1991, Verbraeck 1984 en Berendsen 1997.
5 Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ’s Hertogenbosch – toelichting, Stiboka, uitgave

1976.
6 Berendsen 1997.
7 Bakels 2002.
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De hoge ruggen op de zandgronden bieden goede mogelijkheden voor 
bewoning en (beperkte) beakkering. Het gebied vereist wel een gemengd 
landbouwbedrijf met een nadruk op extensieve veeteelt. Beakkering op 
de leemarme zandgronden is zonder bemesting slechts beperkt mogelijk. 
Een specifiek agrarisch systeem als de zogenaamde Celtic fields moest dat 
ondervangen. Een beperkt deel van de akkers was hierbij in gebruik terwijl 
tegelijkertijd grote delen braak lagen. Het belang van bemesting lijkt pas 
vanaf de late ijzertijd / Romeinse tijd toe te nemen. Het groter worden van 
de staldelen van woonstalhuizen in deze periode kan daarmee in verband 
worden gebracht.8

Verstoring van de bodemopbouw

De opdrachtgever heeft te kennen gegeven dat aan het eind van de jaren 
negentig van de 20e eeuw afgravingen hebben plaats gevonden binnen 
het plangebied. De vraag was of deze activiteiten tot verstoring van de 
bodemopbouw hebben geleid. 
Luchtfoto’s, geologische kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) zijn geraadpleegd om te zoeken naar lokale reliëfverschillen, zoals 
opvallende laagtes, die kunnen wijzen op afgravingen. Raadpleging van 
deze bronnen heeft echter geen duidelijke aanwijzingen voor dergelijke 
activiteiten opgeleverd. 

Conclusie

Dankzij de ligging op hoge zandgronden met vruchtbare esdekken kunnen 
we het plangebied rekenen tot de terreinen met een hoge trefkans op 
bewoningssporen uit de pre-, protohistorie en de Middeleeuwen. We dienen 
echter rekening te houden met verstoring door recente afgravingen.

3.2 Archeologie

De gemeente Maasdonk maakt deel uit van het Maasland tussen ’s-
Hertogenbosch en Grave. Dit gebied, gelegen ten zuiden van de Maas in 
het noordoosten van Brabant, herbergt een dynamisch landschap, bestaande 
uit oeverwallen en stroomruggen, komgebieden, zandopduikingen en een 
uitgestrekt dekzandplateau: een landschap dat bij uitstek geschikt was voor 
prehistorische bewoning. De diversiteit van het landschap maakte het voor de 
prehistorische bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een klein 
areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jagers- als agrarische 
gemeenschappen aantrekkelijk geweest. 
Vondsten van lokale archeologen, opgravingen en een regionale 
inventarisatie van een deel van het Maasland laten zien dat vooral het 
dekzandgebied rijk is aan archeologische vindplaatsen (figuur 4).9

Grootschalig archeologisch onderzoek in de laatste drie decennia op de 
grote dekzandrug die zich van ’s-Hertogenbosch, via Rosmalen, Nuland, 
Geffen en Oss naar Herpen uitstrekt, heeft een intensieve bewoning uit de 
late prehistorie en Romeinse tijd aangetoond. Deze dekzandrug vormt de 
noordelijke uitloper van een uitgestrekt dekzandgebied tussen de rivieren de 
Maas, de Demer en de Schelde. 
De vindplaatsen uit het ten noorden daarvan gelegen kleigebied zijn 
voornamelijk bekend van oppervlaktekarteringen uitgevoerd door lokale 

8 Roymans en Gerritsen 2002.
9 Bron: Archeologisch Informatiesysteem 2 (Archis 2).
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archeologen. Daaruit blijkt dat zowel de prehistorische als de historische 
bewoning zich langs nog bestaande of fossiele Maaslopen bevindt, veelal op 
de hogere locaties.10

Archeologie in Maasdonk

De gemeente Maasdonk kan op basis van de landschappelijke opbouw van 
het gebied in drie verschillende archeologisch relevante zones opgedeeld 
worden:
1. In het noorden een sterk door de invloed van de Maas gevormd laag en nat 

landschap met kreekruggen en zandkopjes.
2. Centraal een brede, relatief hoge en droge, zandrug waarop de dorpen 

Geffen en Nuland liggen.
3. In het zuiden een relatief laag en nat landschap rond Vinkel, waar de 

waterafvoer deels stagneerde tegen de hoge zandrug tussen Den Bosch en 
Oss en moerassen vormde met uitstekende kleinere zandruggen en zand-
kopjes.

1. De intensieve inventarisaties van de polderlandschappen ten noorden 
van Oss en Den Bosch11 door lokale archeologen tonen aan dat met name 
de drogere delen van het landschap (de oeverwallen langs de rivieren en 
de zandkopjes in het komgebied) aantrekkelijke vestigingslocaties waren 
gedurende de hele hierboven behandelde bewoningsperiode. 

10 Ball/Schiltmans 1998. Hierin is voor het gebied ‘de Lage Maaskant’ een overzicht gemaakt van
alle bekende archeologische vindplaatsen.

11 Ball & Schiltmans 1998; Janssen 1983, 46-48.

Mesolithicum

Geffen

Figuur 4 
Kaart met Archis-waarnemingen in de
omgeving van het plangebied (bron:
Archis 2)
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Met name ten noorden van Den Bosch zijn verschillende van deze locaties 
opgegraven.12 Ook de vondsten uit het poldergebied ten noorden van Nuland 
en Geffen passen goed in dit beeld. Zo zijn bij de Hoefgraaf, in een venige 
zone langs een zandkop, aardewerk en botten uit de ijzertijd gevonden, 
evenals een scherf die waarschijnlijk uit het Laat-Neolithicum stamt.13

Op het Zevenvierendeel is versierd aardewerk uit de midden-bronstijd 
aangetroffen.14 Een belangrijke vindplaats is gelegen bij Heeseind, waar bij 
de ontgronding van een akker veel archeologische resten zijn gevonden door 
lokale archeologen. De vondsten bestaan uit vuursteenbewerkingsmateriaal 
uit het laat-Mesolithicum, een vuurstenen pijlspits (een ‘denneboompje’), 
bronstijdaardewerk met een mogelijk bijbehorende huisplattegrond, drie 
waterputten uit de late bronstijd en vroege ijzertijd, drie crematiegraven en 
een grote hoeveelheid paalsporen.15

Tenslotte is op de Kepkensdonk door de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschappen en Monumenten (voorheen Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek) een deel van een Romeinse 
huisplattegrond opgegraven16 en is op het Heeseind onder andere een 
waterput onderzocht van een erf dat van de Karolingische tijd tot circa 1400 
ingericht is geweest.17

2. Van de langgerekte zandrug tussen Den Bosch en Oss, waarop de dorpen 
Nuland en Geffen liggen, zijn met name vondsten uit de Middeleeuwen 
bekend. Bij bouwwerkzaamheden heeft nauwelijks archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden, zodat we voor de vroegere periodes nauwelijks over gegevens 
beschikken. In navolging van hetgeen bekend is uit Oss, Den Bosch en 
andere plaatsen zouden we met name langs de randen van de dekzandrug 
prehistorische bewoning mogen verwachten. Rond de oude dorpskernen zijn 
natuurlijk wel veel middeleeuwse vondsten gedaan. 
Vermeldenswaardig zijn vooral de locatie van het in 1795 door de Fransen 
gesloopte kasteel Valderacken en de archeologisch onderzochte locatie 
van de, door overstromingen opgegeven, oude ‘polderkerk’ van Nuland. 
Dergelijke vindplaatsen kunnen ons iets vertellen over de opbouw en het 
ontstaan van de middeleeuwse kern van Nuland, die in die tijd een deels met 
Geffen en Vinkel samengevoegde heerlijkheid vormde. Alle drie de plaatsen 
komen we vanaf de tweede helft van de 13e  eeuw in de geschreven bronnen 
tegen.18

Het onderzoek van de ‘polderkerk’ heeft in ieder geval aangetoond dat deze 
locatie al in de periode 1150-1250 in gebruik was.19

3. Het zuidelijke landschap lijkt in zekere zin op het landschap in het 
noorden van de gemeente. Opnieuw hebben we hier met een divers 
landschap te maken waar in grote, relatief laaggelegen en derhalve natte 
gebieden kleinere dekzandruggen en zandkopjes opduiken. Deze hogere 
delen van het landschap zijn ook hier in het verleden gekozen om op te 
wonen.
12 Mesolithisch: Arts 1987, De Lange 1998 (beide Maaspoort); Brons- en ijzertijd: Janssen 2000

en 2001 (Haverleij, Rosmalen-Groote Wielen); Romeins: Roymans & Derks 1994 (Empel).
13 Verwers 1983, 25-26; De Jong 1998.
14 Smits 1997.
15 Den Brok 1992; Den Brok en Fokkens in Verwers 1992, 150-152.
16 Van Zoggel 1988.
17 Archis-waarnemingsnummer 36885.
18 Buijks 1992.
19 Van den Bosch 1999.
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Zo zijn bij de aanleg van het sportpark in Vinkel vondsten uit de ijzertijd en 
de Romeinse tijd gedaan op de smalle dekzandrug.20 Bij de aanleg van een 
gasleiding en bij ontgrondingen te Munnekensvinkel zijn opnieuw vondsten 
uit deze periode verzameld. Dit keer konden echter ook enkele vlakken 
opgetekend worden en sporen onderzocht worden. Uit de aangetroffen 
paalsporen en kuilen blijkt met zekerheid dat hier een nederzetting gelegen 
heeft.21 Tenslotte zijn op een zandkopje te Kaathoven bewoningssporen 
uit de vroege bronstijd en de ijzertijd gevonden bij een grafheuvel uit de 
midden-bronstijd.22

De diverse  landschappen van de gemeente Maasdonk bevatten weliswaar 
vindplaatsen uit met name de Middeleeuwen; binnen het plangebied en de 
direct omgeving zijn echter geen archeologische waarnemingen bekend. 

Conclusie

Archeologisch onderzoek in de regio wijst uit dat de hoge dekzandruggen 
een aantrekkelijke locatie waren voor bewoning vanaf de prehistorie tot 
en met de Middeleeuwen. Ondanks dat het onderzochte terrein in dit 
archeologisch interessant gebied ligt, zijn er binnen het plangebied en de 
directe omgeving geen Archis-meldingen bekend (figuur 4).

3.3 Historie

In aanvulling op het archeologische verwachtingsbeeld is er tevens gezocht 
naar aanwijzingen voor bewoningssporen uit de Nieuwe tijd. Hiertoe is 
historisch kaartmateriaal onderzocht. Voor het plangebied beschikken we 
over een gemeentelijke kadasterkaart uit circa 1832 en een verzamelplan uit 
1886.23 Beide kaarten tonen een boerderij op de locatie van het plangebied 
(figuur 5). Volgens omwonenden en de opdrachtgever is deze pas recentelijk 
(vierde kwart 20e eeuw) afgebroken bij de (aan)bouw van het aangrenzende 
pand van perceel Papendijk 17. 

De resten van de boerderij en eventuele bijbehorende erfstructuren rondom 
hebben een lage waarde. De aandacht in de provincie Noord-Brabant richt 
zich namelijk vooral op archeologische sporen die ouder zijn dan 1800.24

3.3 Verwachtingsmodel 

De hoge trefkans op de IKAW is voornamelijk gebaseerd op de geologische 
ligging op een brede, relatief  hoge en droge zandrug met esdek. 
Archeologisch onderzoek in de regio heeft uitgewezen dat dit een ideale 
plek was voor bewoning. 
De archeologische gegevens van de bureaustudie wijzen echter op een 
plangebied zonder archeologische waarnemingen. In de directe omgeving 
zijn ook geen aanwijzingen voor een hoge trefkans op archeologische 
waarden. Dit beeld is recentelijk bevestigd tijdens een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO-proefsleuven) van een plangebied even ten westen van 

20 Archis-vindplaatsnummers: 14277, 14283 en 14306.
21 Archis-waarnemingsnummers: 14315, 36056, 36057 en 37828. Een deel van het materiaal en

de documentatie kon op de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden ingezien
worden. Met dank ook aan Gerard Smits (Oss) voor de mogelijkheid zijn documentatie aan-
gaande vondsten in de gemeente Maasdonk in te zien.

22 Fokkens in: Verwers 1991, 114-116.
23 Bron: www.dewoonomgeving.nl.
24 Zie de ‘Minimumeisen Provincie Noord-Brabant t.b.v. de rapportage van archeologisch

vooronderzoek in de vorm van proefsleuven’.
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Papendijk-Heesterseweg. Tijdens dit onderzoek  in 2005 is slechts een klein 
aantal sporen aangetroffen dat echter door het ontbreken van dateerbare 
vondsten niet tot een bepaalde periode kan worden gerekend.25  
We kunnen concluderen dat de verwachting van archeologische waarden 
binnen het plangebied gering is. Het feit dat op de locatie bewoning 
heeft plaatsgevonden in de Nieuwe tijd in de vorm van een boerderij met 
mogelijke kelders, gevolgd door recente afgravingen, versterkt bovendien 
het vermoeden dat er van het oorspronkelijke bodemprofiel en eventuele 
archeologische resten sowieso weinig over is.  

De verwachting van de afwezigheid/ verstoring van archeologische 
waarnemingen is vervolgens getoetst door middel van een non-destructieve 
veldmethode: een visuele veldinspectie en verkennende boringen. 

25 Hamburg en Hemminga 2006.

Figuur 5 
Detail gemeentelijke kadastrale kaart uit
circa 1832 met boerderij ter hoogte van het  
plangebied (bron: www.dewoonomgeving.
nl)
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4 Veldinspectie

4.1 Methoden en technieken

De veldinspectie bestond uit twee onderdelen: de eerste fase was een 
visuele inspectie van het plangebied en de directe omgeving. In de tweede 
fase van de veldinspectie is een aantal boringen gezet door middel van 
een Edelmanboor met een diameter van 8 cm. In boringen is namelijk 
direct zichtbaar of er binnen het plangebied nog (restanten van) het 
oorspronkelijke bodemprofiel aanwezig zijn en in welke mate en tot op 
welke diepte verstoring heeft plaats gevonden. 

4.2 Resultaten

De veldinspectie heeft uitgewezen dat er binnen het plangebied een 
hoogteverschil aanwezig is. Rondom ligt een strook (variërend van 50 
cm tot 2 m breed) die maximaal een meter hoger ligt dan de rest van het 
perceel (figuur 6). De lagere ligging van het perceel ten opzichte van de 
omgeving kan het gevolg zijn van afgravingen ten tijde van de bouw en 
bewoning van de boerderij uit de Nieuwe tijd. De afgravingen zijn ook te 
koppelen aan de aanleg van het aangrenzende nieuwe wegdek (met rotonde) 
van de Heesterseweg en de Papendijk. Het is echter ook mogelijk dat een 
deel van het hoogteverschil niet (alleen) door afgravingen, maar (ook) door 
ophogingen tijdens de voornoemde (sub)recente ingrepen zijn veroorzaakt. 
Aanvullende boringen moesten hierover uitsluitsel gegeven. 

Het plangebied is circa 30 m lang in oost-west richting en maximaal 24 m 
breed. Er zijn drie raaien boringen gezet met een onderlinge afstand van 12 
meter. De boringen liggen onderling maximaal 15 meter uit elkaar. In totaal 
zijn er negen boringen tot 1,20 m onder maaiveld gezet (figuur 7). Tevens is 
handmatig een klein profiel afgestoken in de noordwesthoek van het perceel 
(nabij boring 6) ter controle van de boringen. 
Alle boringen lieten een verstoord bodemprofiel zien met een bouwvoor 
en een verrommelde laag (bijlage 1). Vrijwel de gehele top van de bodem 
blijkt tot 1,20 m diepte verstoord. Alleen in de westelijke rand van het 
perceel (boringen 1, 6 en het profiel) is een restant van de oorspronkelijke 

Figuur 6 
Hoogteverschil binnen het terrein



16 GEFFEN-PAPENDIJK

bodemopbouw aangetroffen. Hier is onderin enkel nog de top van de C-
horizont aangeboord. De oorspronkelijke bodemtop hierboven met A-, 
B-, E- horizonten en afdekkende enkeerdlaag blijken afgegraven te zijn. 
Het afgestoken profiel in de noordwesthoek van het plangebied heeft deze 
bevindingen van de boringen in het westdeel van het terrein bevestigd 
(figuur 8).

Tijdens de kartering zijn slechts enkele subrecente vondsten gedaan: onder 
andere een scherf roodbakkend aardewerk met donker paars glazuur (boring 
5) en brokjes bouwpuin (boring 2) (bijlage 1). De vondsten zijn te koppelen 
aan de boerderij die is afgebeeld op de kaart van circa 1832 (figuur 5). Verder 
zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in de boringen.

Heesterseweg

Papendijk

6

5

4

1

2

3

7

8

9

scherf nieuwe tijd

Figuur 7 
Overzichtskaartje van het plangebied met
de locatie van de boringen (tot 1,20 m
– maaiveld). Geel= afgraving met onderin
afgetopte C-horizont; grijs = afgraving met
verstoorde grond tot 1,20 m. (Schaal 1:500).
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5 Conclusie en aanbevelingen

Volgens de IKAW ligt het plangebied binnen een zone met een hoge 
trefkans op archeologische waarden. Het bureauonderzoek heeft aangetoond 
dat dit beeld bijgesteld dient te worden. Binnen het plangebied (en de 
directe omgeving) geldt slecht een lage verwachting van archeologische 
waarden, te meer daar er binnen het plangebied aanwijzingen zijn voor 
afgravingen.
Archol heeft dit vermoeden getoetst en bevestigd door middel van een 
veldinspectie met karterende boringen. Het plangebied blijkt verstoord 
door de bouw en afbraak van een subrecente boerderij en door recente 
afgravingen. Hierdoor zijn er geen waardevolle archeologische resten (meer) 
aanwezig binnen het plangebied. Dientengevolge is er naar onze mening 
dan ook geen aanleiding voor aanvullend archeologisch onderzoek en is er 
geen belemmering voor de verdere inrichting van het plangebied.

Figuur 8 
Foto van het profiel met verstoorde
bodemopbouw nabij boring 6



18 GEFFEN-PAPENDIJK

Literatuurlijst

Arts, N., 1987. Vroegmesolithische nederzettingssporen en twee versierde herts-

hoornen artefakten uit het Maaskantgebied bij ’s-Hertogenbosch, Brabants 
Heem 39, 2-22.

Bakels, C., 2002. Het pollendiagram Oss 45E/346, in: H. Fokkens & R. 
Jansen (red.): 2000 jaar bewoningsdynamiek: brons- en ijzertijdbewoning in 

het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 259-270.
Ball, E.A.G en D. Schiltmans, 1998. De Maaskantregio in kaart, een archeolo-

gische inventarisatie van Oss tot aan de Maas, onuitgegeven doctoraalscriptie 
Universiteit Leiden.

Berendsen, H.J.A., 1997. Landschappelijk Nederland, Assen.
Bestemmingsplan Kernen Maasdonk wijziging Heesterseweg 3 Geffen, gemeente 

Maasdonk (2 april 2007, projectnummer 62142)
Bosch, A. van den, 1999. De opgraving van de polderkerk (3), Spoorzoeker 4,

21-26.
Brok, H. den, 1992. Archeologie in Nuland (3), Spoorzoeker 2, 5-10.
Buijks, H.G.J., 1992. Waar land en water elkaar ontmoetten…, Geffen.
Graaf, K. van der, P.G. van der Gaauw, 1991. Land van Maas en Waal; een 

archeologische kartering, inventarisatie en waardering, Raap-rapport 35,
Amsterdam.

Hamburg, T & M.E Hemminga 2006: Inventariserend Veldonderzoek 
Geffen ’t Run, Archol Rapport 60, Leiden.

Janssen, H.L. (red.), 1983. Van bos tot stad: opgravingen in ’s-Hertogenbosch,
’s-Hertogenbosch.

Janssen, H.L., 2000. BAMmeldingen, Bossche bladen 2, 138-139.
Janssen, H.L., 2001. BAMmeldingen, Bossche bladen 3, 133-134.
Jong, T. de, 1998. IJzertijddieren in de Hoefgraaf in Nuland, Spoorzoeker

3/4, 10-14.
Lange, J. de, 1998. Een inventarisatie van de collectie Maaspoort (’s-

Hertogenbosch), Leiden.
Roymans, N. & T. Derks (red.), 1994. De tempel van Empel: een 

Herculesheiligdom in het woongebied van de Bataven, ’s-Hertogenbosch.
Roymans, N. en F. Gerritsen, 2002. Landschap, ecologie en mentalités: 

het Maas-Demer-Scheldegebied in een langetermijn perspectief, in: H. 
Fokkens en R. Jansen (red.): 2000 jaar bewoningsdynamiek. Brons- en ijzer-

tijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 371-406.
Smits, G., 1997. Archeologie in Nuland, in: Heemkundewerkgroep 

Nuwelant (red.): Sporen: een bloemlezing uit tien jaar spoorzoeker 1987-1997,
Nuland, 23-26.

Verbraeck, A., 1984. Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland, blad 

39W en 39O – Tiel, Haarlem.
Verwers, W.J.H., 1983. Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1979-1980

(Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 23), Waalre.
Verwers, W.J.H., 1991. Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1990, 

Brabants Heem 43, 105-152.
Verwers, W.J.H., 1992. Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1991, 

Brabants Heem 44, 141-180.
Zoggel, G.-J. van, 1988. Archeologie in Nuland, Spoorzoeker 1, 2-6.



GEFFEN-PAPENDIJK    19

Figurenlijst

Figuur 1 Ligging plangebied 
Figuur 2 Bestemmingsplan perceel hoek Papendijk-Heesterseweg
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Bijlage 1 Boorgegevens

boornummers
Diepte - MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diepte - MV
0-10 Bouwvoor Bouwvoor Bouwvoor/ Bouwvoor Bouwvoor/ Bouwvoor Bouwvoor/ Bouwvoor/ Bouwvoor/ 0-10
10-20 Geroerde enkeerd Geroerde Geroerde Geroerde Geroerde 10-20
20-30 grond vermengd grond grond grond grond 20-30
30-40 30-40
40-50 C-horizont Geroerde Geroerde C-horizont 40-50
50-60 (roestvlekken zandlaag zandlaag Geroerde (roestvlekken 50-60
60-70 bovenin) met resten met scherf uit zandlaag bovenin) 60-70
70-80 cement en Nieuwe tijd met scherf uit Geroerde 70-80
80-90 baksteen Nieuwe tijd zandlaag Geroerde Geroerde 80-90
90-100 Geroerde zandlaag zandlaag 90-100

100-110 zandlaag (einde boring 100-110
110-120 op puinlaag) 110-120

120-130 120-130
130-140 130-140
140-150 140-150
150-160 150-160


