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Samenvatting

In januari 2017 heeft Archol een archeologisch begeleiding conform protocol 

opgraven uitgevoerd in het plangebied Weverstraat te Geffen (gemeente Oss). Het 

onderzoek heeft geen archeologische vindplaatsen opgeleverd. Wel zijn er enkele 

verspreid over het terrein liggende sporen aangetroffen die als off-site fenomenen 

worden geïnterpreteerd. De sporen dateren uit verschillende perioden, maar door 

het ontbreken van vondstmateriaal zijn ze moeilijk te dateren. Op basis van opvulling 

en begrenzing lijken de sporen in de prehistorie en Nieuwe tijd te dateren. De enige 

vondsten betreffen enkele baksteenfragmenten onderuit een paalspoor. 

Het ontbreken van archeologische vindplaatsen kan enerzijds worden verklaard door 

de relatief lage ligging van het terrein en anderzijds door de hoge verstoringsgraad van 

met name het westelijke deel van het terrein. Op basis hiervan kan de archeologische 

verwachting voor het plangebied naar beneden worden bijgesteld. Verder 

archeologisch onderzoek voor de aangrenzende percelen binnen het plangebied wordt 

niet zinvol geacht.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Oss is voornemens woningen te realiseren in een gebied dat nu nog 

voor agrarische doeleinden wordt gebruikt. Voorafgaand aan de woningbouw 

worden nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd. Tevens worden nieuwe groen-

voorzieningen aangeplant, wordt er een nieuw fietspad aangelegd en worden er 

nieuwe sloten gegraven. Door de werkzaamheden zal de bodem tot maximaal 1,2 

m beneden maaiveld worden verstoord. Voor een deel van het terrein geldt een 

hoge archeologische verwachting en de werkzaamheden kunnen leiden tot een 

verstoring van de in de bodem aanwezige archeologische waarden. De gemeente 

Oss heeft daarom besloten dat de werkzaamheden in de terreindelen met een hoge 

archeologische verwachting archeologisch begeleid dienen te worden. Doel van het 

onderzoek is het documenteren van de gegevens en het veiligstellen van archeologisch 

materiaal.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Oss, ca. 1.300 m ten 

zuidoosten van de dorpskern van Geffen (Figuur 1.1). In het westen grenst het gebied 

aan de Weverstraat en een naamloos pad. Dit pad begrenst tevens het noordelijk deel 

van het plangebied. De oostgrens wordt gevormd door een kadastrale grens met het 

naastliggende grasperceel. De zuidgrens ten slotte ligt even ten noorden van Rijksweg 

A59. De oppervlakte van het hele plangebied bedraagt ca.2 ha. Binnen het plangebied 

zijn er enkele smalle en langgerekte tracés die archeologisch begeleid dienden te 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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worden. Het totaal oppervlak van deze tracés bedraagt ca. 5.800 m2. Ten tijde van het 

onderzoek was het terrein grotendeels in gebruik als grasland. Een kleine strook in het 

westen van het plangebied was braakliggend. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als 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. 

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. 

Voor onderhavig plangebied is een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd 

door BAAC bv.1 Op basis van het vooronderzoek zijn binnen het onderzoeksgebied 

enkele zones aangewezen, waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt en 

voor deze zones is vervolgonderzoek geadviseerd. Het bevoegd gezag, de gemeente 

Oss heeft dit advies grotendeels overgenomen. 

Het onderzoek betreft een archeologische begeleiding conform protocol opgraven. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, 

met daarin de eisen waaraan het onderzoek dient te voldoen.2 De archeologische 

begeleiding is uitgevoerd conform de eisen in dit PvE. Het veldwerk is uitgevoerd door 

een senior-KNA-archeoloog van Archol en een graafmachinist van de firma Basten.

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding conform protocol opgraven 
(AB)

Projectnaam: A-16.0282

Archolprojectcode: 1682

ARCHIS-zaakidentificatienummer: 4027436100

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 9 t/m 17 januari 2017 

Periode van uitvoering uitwerking: januari 2017

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Oss

Plaats: Geffen

Toponiem: Weverstraat

Kaartblad: 45E

Coördinaten gebied: 160.593/ 416.034
160.981/ 416.100
161.146/ 415.721
160.694/ 415.791

Opdrachtgever: Gemeente Oss (dhr. P. van Erp)

Bevoegd gezag: gemeente Oss (drs. R. Jansen)

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

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: plangebied: ca.2 ha
onderzoeksgebied: ca. 5.800 m2

Huidig grondgebruik: grasland/ braakliggend

Geomorfologie: dekzandrug (3L5)

Bodem: · humuspodzolgronden (cHn21-III)

1  Van Putten in voorbereiding.
2  Mousch 2016.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek veldwerk

2.1 Doelstelling

Conform het PvE is het doel van de archeologische begeleiding conform protocol 

Opgraven het documenteren van archeologische sporen en het verzamelen van 

archeologisch vondstmateriaal. Hiermee blijft informatie te behouden die van belang is 

voor de kennisvorming over het verleden. De informatie dreigt door de voorgenomen 

bodemingrepen verloren te gaan. Het onderzoek moet, indien mogelijk, ook inzicht 

geven in de archeologische verwachting van de aangrenzende percelen.

2.2 Vraagstellingen

Omdat op voorhand niet bekend was of vindplaatsen in het onderzoeksgebied 

aanwezig zijn, is in het PvE slechts een aantal primaire onderzoeksvragen opgesteld. 

Bij het ontdekken van een of meerdere vindplaatsen zouden aanvullende vragen 

opgesteld moeten tijdens de evaluatiefase na het veldwerk. Omdat het onderzoek 

uiteindelijk in zijn geheel geen vindplaatsen heeft opgeleverd heeft, is besloten om af 

te zien van het opstellen van een evaluatierapport en aanvullende onderzoeksvragen. 

In het PvE staan de volgende onderzoeksvragen genoemd:

1. Beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen en 

vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten en de begrenzing van de 

vindplaats zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied. 

2. Hoe is de bodemopbouw/ stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is de relatie 

van de aangetroffen vindplaats met de bodemopbouw? Hoe zag het landschap er uit?

3. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden 

deze zich en in hoeverre hebben deze de vindplaats verstoord?

4. Hoe sluiten de resultaten van de archeologische begeleiding aan op de archeologische 

verwachting zoals die in het vooronderzoek voor de vindplaats is vastgesteld? Hoe is 

een eventuele afwijking ten opzichte van het vooronderzoek te verklaren?

5. Zijn de resultaten van het onderzoek in een groter onderzoekskader van de NOaA 

of een provinciaal/ gemeentelijke onderzoeksagenda te passen? Noem de relevante 

onderzoeksthema’s.

6. Wat is de archeologische verwachting voor het plangebied zelf en voor de 

aangrenzende percelen?

2.3 Strategie en methodiek

In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag heeft de archeologische 

begeleiding voorafgaand aan de civiel-technische werkzaamheden plaatsgevonden. 

Archol heeft zelfstandig met een graafmachine en –machinist de te onderzoeken 

tracés uitgegraven en onderzocht. Hier is één archeologisch vlak aangelegd in de top 

van de C-horizont. Er is daarna niet verdiept naar het uiteindelijke uit te graven niveau  

(1 m tot 1,2 m beneden maaiveld).

Het totaal te onderzoeken gebied had een omvang van 5.863 m2. Een aantal delen 

van het terrein kon echter niet worden onderzocht. De noord-zuid liggende put in het 

westelijk deel van het onderzoeksgebied kon vanwege de ligging van enkele kabels 

en leidingen niet worden aangelegd. Daarnaast zijn de putten op enkele plaatsen 

enkele meters ingekort in verband met de aanwezigheid van sloten, wegen en een 

2
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riool. Put 3 ten slotte moest over een deel van het tracé versmald worden vanwege de 

aanwezigheid van overhangende bomen. In totaal is 5.281 m2 sleuf aangelegd (Figuur 

2.1). 

De werkputten zijn aangelegd door een ervaren kraanmachinist op een mobiele kraan 

met een gladde bak. De putten zijn aangelegd onder begeleiding van een senior-

KNA-archeoloog. De vlakken zijn visueel en met een metaaldetector gecontroleerd 

op vondsten en sporen. Het archeologisch vlak is opgeschaafd, gefotografeerd en 

ingetekend met een dGPS. Sporen zijn genummerd, gecoupeerd en vervolgens 

gefotografeerd en indien informatief ook getekend.

Profielen dienden alleen gedocumenteerd te worden indien de bodemopbouw afweek 

van wat al bekend was uit het vooronderzoek. Hoewel het beeld overeenkwam 

zijn voor de volledigheid en voor het beeldmateriaal toch enkele profielen 

gedocumenteerd. 

Figuur 2.1 
Aangelegde sleuven met de gedocumen-
teerde profielen en in rood de delen van de 
geplande sleuven die niet onderzocht konden 
worden. 
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Landschappelijk en archeologisch kader

3.1 Geomorfologie en bodemkunde

De hier beschreven landschappelijk situatie is gebaseerd op het verkennend 

booronderzoek dat in het plangebied is uitgevoerd.3

Het plangebied bevindt zich in het noordelijke deel van het Zuid-Nederlandse 

zandgebied. Het plangebied is gelegen op een dekzandrug (Figuur 3.1). Het terrein 

is afgedekt met een hoge enkeerdgrond, dan wel een laarpodzol. In gebieden met 

esdekken dient rekening te worden gehouden met een rijk bodemarchief. Aangezien 

het oorspronkelijke oppervlak vanaf de middeleeuwen is opgehoogd zijn de eventueel 

aanwezige archeologische resten uit de perioden van vóór de

middeleeuwen meestal goed bewaard gebleven.

Het plangebied is in bodemopbouw grofweg in twee delen op te splitsen. In het 

westelijke deel is sprake van een zogenaamd A/C-profiel, waarbij het humeuze dek 

rechtstreeks op de C-horizont gelegen is. Dit is het gevolg van ontgrondingen die hier 

hebben plaatsgevonden. In het oostelijke deel is de bodem nog grotendeels intact en 

zijn onder het

humeuze dek nog restanten van de (deels intacte) laarpodzolbodem aangetroffen. 

Qua lithologie is de bodemopbouw binnen het plangebied echter uniform. Binnen 

het gehele plangebied bestaat de C-horizont over het algemeen uit matig fijn, zwak 

sediment is overwegend geelwit. In dit sediment komen veelal roestvlekken voor. 

Ook zijn ter plaatse van enkele boorpunten zogenaamde oerbanken aangetroffen. 

Dit betreft zones met een sterke concentratie verkit ijzer. De C-horizont bevindt zich 

derhalve in een zone met een wisselende grondwaterstand, waarbij het sediment 

regelmatig boven de grondwaterspiegel staat. Het sediment is geïnterpreteerd als 

dekzand. Echter, ter plaatse van enkele boringen is het dekzand verspoeld. Hier 

is het dekzand minder goed gesorteerd en zijn enkele (zeer dunne) leembandjes 

aangetroffen. Dit betreft zogenoemde fluvioperiglaciale afzettingen, in dit geval door 

sneeuwsmeltwaterstromen verspoeld dekzand.

Ter plaatse van het gehele plangebied is een humeus dek aangetroffen. Dit humeuze 

dek bestaat overwegend uit zwak siltig, sterk humeus, (donker)bruin, matig fijn zand 

Ook hier is echter sprake van een tweedeling binnen het plangebied. In het westelijke 

deel is de dikte van het humeuze dek variabeler, maar is het over het algemeen dikker 

met een gemiddelde dikte van 65 cm. Aangezien de bodem hier is verstoord als gevolg 

van ontgrondingen, kan hier niet meer worden achterhaald welk bodemtype aanwezig 

was voor de ontgrondingen. In het oostelijke deel heeft het humeuze dek een veel 

constantere dikte (gemiddeld 35 cm). Hier is sprake van een Aa-horizont van een 

laarpodzolbodem.

In het oostelijke deel van het plangebied zijn onder het humeuze dek nog (deels) 

intacte restanten aangetroffen van de oorspronkelijke podzolbodem. Het gaat hierbij 

hoofdzakelijk om een restant van de Bhs-horizont, de humus- en ijzerinspoelingshori-

zont, en de BC-horizont, de overgangsfase tussen de Bhs- en de C-horizont. Ter plaatse 

van één boring zijn zelfs nog restanten van de Ah- en de E-horizont zichtbaar, al zijn 

3  Van Putten in voorbereiding.

3
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deze als gevolg van verploeging opgenomen in de Bhs-horizont. Op deze locaties is 

derhalve na te gaan wat de hoogteligging is van de top van de intacte C-horizont. Deze 

bevindt zich hier op een hoogte van gemiddeld 5,25 m + NAP. Uitzondering hierop 

vormen de boringen 25, 26, 27 en 30. Hier is wel een intacte bodem aangetroffen 

maar bevindt de top van de C-horizont zich dieper. Hier is sprake van een voormalige 

natuurlijke laagte.

3.2 Archeologie

Op de gemeentelijke verwachtingskaart is een deel van het plangebied weergegeven 

als een gebied met een hoge archeologische waarde. Bepaalde zones zijn echter  

aangeduid als gebieden zonder archeologische waarde: hier hebben ontgrondingen 

plaatsgevonden. Tevens zijn delen van het plangebied verstoord door voormalige  

veeschuren met gierkelders.

De hoge archeologische verwachting geldt voor archeologische resten vanaf het laat-

paleolithicum tot in de Nieuwe tijd. 
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Figuur 3.1 
Geomorfologische kaart van de omgeving 
van het onderzoeksgebied.

Figuur 3.2
 Boorpuntenkaart uit het vooronderzoek 

met de archeologische verwachting (bron: 
Mousch 2016, bijlage 5).
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

De landschappelijke situatie komt niet geheel overeen met de verwachting op basis 

van het vooronderzoek. De ondergrond bestaat uit matig fijn, zwak silthoudend 

geelbruin tot lichtgrijs zand. Tijdens het vooronderzoek is dit geïnterpreteerd als 

dekzand. Alleen ter plaatse van enkele boringen was het zand verspoeld en werden 

leembandjes aangetroffen. Op basis van de aangelegde sleuven blijkt er echter bijna 

over het hele terrein sprake te zijn van fluvioperiglaciale afzettingen. Met name in 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebied toont de C-horizont sterk verspoeld en 

Figuur 4.1 
Fluvioperiglaciale afzettingen in put 5.

Figuur 4.2 
Bodemopbouw in put 6, profiel 5.

4
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regelmatig werden leembandjes of lemige ‘patches’ aangetroffen (Figuur 4.1). Tevens 

komen roestvlekken voor en zones met een sterke concentratie van verkit ijzer. 

In het grootste deel van het terrein is er sprake van een A/C-profiel. Met name in 

het westelijk deel van het onderzoeksgebied is de bodem omgezet of afgegraven 

tot in de C-horizont. In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is ten dele nog 

een BC-horizont waargenomen (Figuur 4.2). Restanten van de A-, E- en B-horizont 

zijn alleen waargenomen in de verploegde of omgezette bovengrond. De dikte van 

de bouwvoor bedraagt tussen de 30 en 50 cm. In delen van het terrein moesten de 

werkputten echter tot ca.1 m beneden maaiveld worden verdiept, in verband met de 

aanwezigheid van verstoringen tot op een dieper niveau. Het sporenvlak is aangelegd 

in de top van de C-horizont, tussen 4,7 en 5,4 m + NAP (Figuur 4.3). 
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Archeologische resultaten

Het onderzoek heeft geen archeologische vindplaatsen opgeleverd. Er is alleen een 

klein aantal verspreid liggende grondsporen aangetroffen (Figuur 5.1). Ook heeft het 

onderzoek nauwelijks archeologische vondsten opgeleverd, alleen enkele bakstenen 

uit een grondspoor. Er zijn 15 sporen gedocumenteerd, het betreffen greppels, 

paalsporen en kuilen ( zie bijlage I). Daarnaast zijn er 100 verstoringen ingemeten en 

een natuurlijke verstoring (spoor 9). 

Sporen uit de prehistorie
Omdat de sporen bijna geen vondstmateriaal hebben opgeleverd, zijn ze moeilijk te 

dateren. Op basis van de kleur en begrenzing kunnen minimaal twee perioden worden 

onderscheiden. De oudere sporen dateren op basis van de vage begrenzing en de vaag 

gevlekte tot homogene opvulling vermoedelijk in de prehistorie. De kleur van deze 

sporen is bruingrijs (Figuur 5.2). Er zijn twee kuilen (sporen 2 en 10) en drie paalsporen 

(sporen 1, 15 en 16) als prehistorisch gedocumenteerd, de sporen bevonden zich in 

de werkputten 1, 6, 7 en 9. Voor de sporen in put 6 en 7 kon echter niet met zekerheid 

worden gesteld of het antropogene of natuurlijke sporen betrof (spoor 10 & spoor 15). 

Sporen uit de late middeleeuwen en/of Nieuwe tijd
Tien sporen zijn op basis van een donkerbruingrijze tot zwartgrijze, humeuze vulling en 

scherpe begrenzing in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd gedateerd. Het betreft drie 

paalsporen (sporen 13 en 14), een kuil (spoor 6) en zes greppels (sporen 3 t/m 5, 7, 8 en 

12). De sporen bevinden zich in de werkputten 3, 4 en 6.

De greppels in put 3 en 4 lijken in verbrand gebracht te kunnen worden met een 

oudere perceelsindeling. De greppels zijn niet herkenbaar op historisch kaartmateriaal. 

De oriëntatie van de sporen komt ook niet overeen met de perceelsindeling zoals 

die herkenbaar is op de Kadastrale Minuut (Figuur 5.3). De sporen dateren daarom 

waarschijnlijk voor 1811-1832. De greppel in put 6 wordt in verband gebracht met een 

oude weg (Nieuwe weg genoemd op de kadastrale minuut) die het onderzoeksgebied 

doorkruist heeft. De greppel wordt geïnterpreteerd als bermgreppel, sporen van de 

weg zelf zijn niet teruggevonden.

De paalsporen en de kuil zijn verspreidt over het terrein in put 4 en 6 aangetroffen. Eén 

van de paalsporen ligt direct ten noorden van de Nieuwe weg in put 6 (spoor 13; Figuur 

5.4). Onderin het spoor werden fragmenten van twee bakstenen aangetroffen (Tabel 

5.1). Op basis van de bakstenen kan het spoor waarschijnlijk in de Nieuwe tijd A worden 

gedateerd. Mogelijk vormt het paalspoor onderdeel van een structuur die verder ten 

oosten van de werkput moet worden gezocht.

Baksteen Formaat Kleur Opmerking

1 17,5 x 8 x 4 cm bruinoranje handgevormd

2 ? x 8 x 4 cm  geelbruin handgevormd

Tabel 5.1 
Kenmerken van aangetroffen bakstenen.
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Figuur 5.1 
Alle sporenkaart.
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Figuur 5.2 
Vermoedelijk prehistorisch paalspoor in put 
9, spoor 16.

Figuur 5.3 
Sporen uit de Nieuwe tijd, geprojecteerd op 
de Kadastrale Minuut uit 1811-1832.
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Verstoringen
In een groot deel van het terrein zijn verstoringen aangetroffen. Put 2 is bijna in het 

geheel verstoord doordat hier tot voor kort een varkensstal heeft gestaan.4 In put 3 en 

4 zijn verschillende grote kuilen aanwezig met wat baksteen en puinfragmentjes. Het 

is onduidelijk wat deze verstoringen heeft veroorzaakt. Er zijn geen aanwijzingen voor 

voormalige bebouwing op deze locatie. In put 5, 6 en 7 zijn delen van het terrein tot op 

een dieper niveau in de C-horizont doorploegd. 

Ook enkele subrecente perceelsgreppels zijn als verstoring ingemeten.

4  Mond. Meded. voormalig eigenaar perceel

Figuur 5.4
 Paalspoor S13 met baksteenfragmenten 
onderin.
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Synthese

6.1 Conclusie

De archeologische begeleiding in het plangebied Weverstraat te Geffen heeft een 

klein aantal archeologische resten opgeleverd. De sporen bestaan uit vijftien verspreid 

liggende paalsporen kuilen en greppels uit vermoedelijk de prehistorie en de late 

middeleeuwen/ Nieuwe tijd. Vondsten bestaan uit twee fragmenten van bakstenen 

onderin een paalspoor. Het ontbreken van archeologische vindplaatsen kan enerzijds 

worden verklaard door de landschappelijke situatie. De hydromorfe kenmerken van de 

C-horizont en het ontbreken van dekzand wijzen op een relatief laaggelegen terrein, 

dat mogelijk onaantrekkelijk was voor bewoning. Anderzijds is met name het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied voor een groot deel verstoord en zijn delen van het 

terrein tot in de C-horizont verploegd. 

Op basis van het nagenoeg ontbreken van archeologische resten, de verstorings-

graad en de landschappelijke situatie kan de archeologische verwachting voor het 

plangebied naar beneden worden bijgesteld. Verder archeologisch onderzoek voor de 

aangrenzende percelen binnen het plangebied wordt niet zinvol geacht.

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Beschrijf per vindplaats de datering, het complextype, de aard van de sporen en 

vondsten, de verspreiding van de sporen en vondsten en de begrenzing van de 

vindplaats zowel binnen als buiten het onderzoeksgebied. 

Er zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Er is alleen een klein aantal 

sporen aangetroffen, verspreidt over het onderzoeksterrein. De sporen dateren uit 

verschillende perioden en worden als off-site fenomenen geïnterpreteerd. De enige 

vondsten betreffen enkele baksteenfragmenten onder uit een paalspoor uit de Nieuwe 

tijd.

2. Hoe is de bodemopbouw/ stratigrafie binnen het onderzoeksgebied en wat is de relatie 

van de aangetroffen vindplaats met de bodemopbouw? Hoe zag het landschap er uit?

In het grootste deel van het onderzoeksgebied is er sprake van aan A/C-profiel. De 

ondergrond bestaat uit verspoeld zand met leembandjes en roestvlekken, fluvioperi-

glaciale afzettingen. Plaatselijk is een restant van de BC-horizont bewaard gebleven. 

De geroerde bovengrond is ca.30 – 50 cm dik. In de delen van het terrein waar zich veel 

verstoringen bevinden, is de C-horizont op een dieper niveau, soms ca.1 m beneden 

maaiveld aangetroffen.

3. Zijn er verstoringen aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja, waar bevinden 

deze zich en in hoeverre hebben deze de vindplaats verstoord?

Ja, er zijn verstoringen aanwezig in het onderzoeksgebied. Met name het westelijk deel 

van het gebied, ter hoogte van werkputten 2, 3 en 4 zijn voor een groot deel verstoord. 

Om de rest van het terrein bevinden zich alleen kleinschaliger verstoringen. Aangezien 

er geen vindplaats is aangetroffen, hebben de verstoringen geen vindplaats verstoord.

6
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4. Hoe sluiten de resultaten van de archeologische begeleiding aan op de archeologische 

verwachting zoals die in het vooronderzoek voor de vindplaats is vastgesteld? Hoe is 

een eventuele afwijking ten opzichte van het vooronderzoek te verklaren?

De landschappelijke resultaten van de archeologische begeleiding sluiten in grote 

mate aan op de resultaten van het vooronderzoek. Een dekzandpakket is echter 

niet of nauwelijks aangetroffen, de C-horizont bestaat bijna overal uit fluvioperigla-

ciale afzettingen. De hoge verwachting op het aantreffen van archeologie uit het 

vooronderzoek blijkt niet te kloppen, deze moet naar beneden worden bijgesteld.

5. Zijn de resultaten van het onderzoek in een groter onderzoekskader van de NOaA 

of een provinciaal/ gemeentelijke onderzoeksagenda te passen? Noem de relevante 

onderzoeksthema’s.

De resultaten zijn niet in een groter onderzoekskader te passen.

6. Wat is de archeologische verwachting voor het plangebied zelf en voor de 

aangrenzende percelen?

Op basis van het nagenoeg ontbreken van archeologische resten, de verstorings-

graad en de landschappelijke situatie kan de archeologische verwachting voor het 

plangebied naar beneden worden bijgesteld. Verder archeologisch onderzoek voor de 

aangrenzende percelen binnen het plangebied wordt niet zinvol geacht.
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put vlak spoor type gecoupeerd NAP (m+) diepte (cm) datering opmerking

1 1 1 paalspoor ja 5,209 15 prehistorie of natuurlijk?

1 1 2 kuil ja 5,242 13 prehistorie of natuurlijk?

1 1 999 recente verstoring 5,082 Nieuwe tijd C

1 1 5000 bouwvoor

1 1 5005 laag verstoord/ verrommeld, soms met brokken B+E+C

1 1 5025 laag BC-horizont

1 1 5030 C-horizont 5,276

2 1 999 recente verstoring 5,026 Nieuwe tijd C

2 1 5030 C-horizont 4,789

3 1 3 greppel ja 4,914 25 Nieuwe tijd

3 1 4 greppel ja 4,887 11 Nieuwe tijd

3 1 5 greppel ja 4,920 15 Nieuwe tijd

3 1 999 recente verstoring 4,781 Nieuwe tijd C

3 1 5030 C-horizont 739,2

4 1 6 kuil ja 40 Nieuwe tijd

4 1 7 greppel ja 4,953 25 Nieuwe tijd

4 1 8 greppel ja 4,987 19 Nieuwe tijd

4 1 999 recente verstoring 4,971 Nieuwe tijd C

4 1 5030 C-horizont 4,977

5 1 999 recente verstoring 5,205 Nieuwe tijd C

5 1 5030 C-horizont 5,193

6 1 9 natuurlijke verstoring ja 5,381 konijnengang o.i.d

6 1 10 kuil ja 12 prehistorie of natuurlijk?

6 1 11 paalspoor ja 5,023 26 Nieuwe tijd C

6 1 12 greppel ja 30 Nieuwe tijd

6 1 13 paalspoor ja 5,226 20 middeleeuwen middeleeuws?

6 1 14 paalspoor ja 10 middeleeuwen

6 1 999 recente verstoring 5,27 Nieuwe tijd C

6 1 5030 C-horizont 5,229

7 1 15 paalspoor ja 5,149 20 prehistorie

7 1 999 recente verstoring 5,119 Nieuwe tijd C

7 1 5030 C-horizont 5,242

8 1 999 recente verstoring 5,283 Nieuwe tijd C

8 1 5030 C-horizont 4,982

9 1 16 paalspoor ja 5,052 14 prehistorie

9 1 5030 C-horizont 5,050

Bijlage I Sporenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht (gr.) put vlak spoor vulling

1ME Monster ecologisch 1 1 1 2 1

2ME Monster ecologisch 1 6 1 10 1

3BKS Baksteen 6 1334,4 6 1 13 1

Bijlage II Vondsten- en monsterlijst
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