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1 Inleiding

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is tussen 19 en 23 maart 2001 door
Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) een Aanvullend Archeologisch
Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het tracé van de toekomstige rijksweg A59 ter
hoogte van Rosmalen. Archol is een onderdeel van de Universiteit Leiden en
verricht haar werkzaamheden in nauwe samenwerking met de Faculteit der
Archeologie. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een
aansluiting van de A59 op de bestaande A50. Werkzaamheden die bij de
bebouwing zullen worden uitgevoerd zullen leiden tot verstoring en vernietiging van
mogelijk aanwezige archeologische resten.
Het onderzoeksgebied grenst in het noorden aan de Kloosterstraat. In het zuiden
wordt het begrensd door de Grote Wetering en oostelijk ligt de provinciale weg
Rosmalen - Berlicum. Het terrein is momenteel in gebruik als weiland.
Uit een door RAAP uitgevoerde Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1)
is gebleken dat enkele boringen archeologische indicatoren bevatten.1 In drie
boringen zijn fragmenten aardewerk, vermoedelijk uit de ijzertijd, aangetroffen. De
provincie werd daarom geadviseerd om archeologisch vervolgonderzoek te laten
uitvoeren op de locatie.2 Voor het plangebied staan, behalve de bovengenoemde
vondsten, geen meldingen geregistreerd in Archis. de nationale archeologische
databank. Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) heeft
het gebied een middelhoge tot hoge archeologische waarde.

Rosmalen varkenshoek
1G0m

Figuur 1 Locatie
plangebied Rosmalen -
Varkenshoek
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2 Kort landschappelijk en historisch kader
I
1 Volgens de bodemkaart wordt het gebied gevormd door een zogenoemde

beekeerdgrond. Eerdgronden worden gekenmerkt door een cultuurdek: een
veraarde door mensen opgebrachte laag humeus materiaal van een gemengde

I (an)organische samenstelling.4 Ze komen voor op alle bodemkundige eenheden, in
het geval van Rosmalen op zandgrond. De beekeerdgronden danken hun naam
aan een specifieke ligging langs beken en zijn algemeen voorkomend in en rond

* beekdalen in Oost- en Zuid-Nederland. De huidige bouwvoor is dus waarschijnlijk
ontstaan door bemesting van de percelen.5

Ten oosten van de Berlicumseweg bevindt zich eveneens een oud akkercomplex.
Hier is een akker aangelegd op een natuurlijk bodemprofiel waar vervolgens
stuifzand is ingewaaid. Plaatselijk is het pakket overstoven zand zo dik dat een
nieuwe bouwvoor is ontstaan in de top van dit stuifzand.6

De locatie ligt op de oostzijde van een noord-zuid georiënteerde dekzandwelving.7

De humeuze bouwvoor ligt op deze natuurlijke zandondergrond (de C-horizont)
met uitzondering van het oostelijke deel waar nog een oorspronkelijk podzolprofiel
is aangetroffen. De dikte van het humeuze pakket varieert van 35 tot 55 cm.
Karakteristiek (post-)middeleeuws aardewerk is tijdens het booronderzoek, en
tijdens het aanvullende onderzoek, in beperkte mate aangetroffen. In het RAAP-
rapport wordt dan ook geconcludeerd dat slechts enkele percelen al vanaf de
vroege Middeleeuwen en/of de late Middeleeuwen als akkergrond in gebruik zijn
geweest. In het onderzoeksgebied Varkenshoek geeft het vrijwel ontbreken van
archeologisch indicatoren uit de prehistorie en de minimale hoeveelheid
middeleeuws aardewerk aan dat de bodem in het plangebied in het verleden geen
hoge vruchtbaarheid / gebruikswaarde had. Deze leemarme en laaggelegen
gronden zijn pas de afgelopen eeuwen voor het eerst ontgonnen.
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3 Archeologisch kader

Tijdens het AAI - onderzoek zijn in het plangebied op een drietal locaties
archeologische resten vastgesteld. Het aardewerk op vindplaats 1 (Rosmalen -
Varkenshoek) was zeer fragmentair en daardoor moeilijk te dateren. Voor de
andere locaties betreft het een aardewerkscherf uit waarschijnlijk de ijzertijd
(vindplaats 3, bij Nuland) en enkele scherven uit de vroege en late Middeleeuwen
op een akker bij Maiiskamp (vindplaats 2). Deze laatste zijn waarschijnlijk met
bemesting op de akkers terechtgekomen. In het algemeen zijn tijdens de AAI
weinig vondsten gedaan.

Tabel 1 Archeologisch
materiaal Rosmalen -
Varkenshoek (uit RAAP-
rapport 554)

Archeologische indicatoren AAI Rosmalen - Varkenshoek

boring

262
264
268
273

prehistorisch aardewerk
prehistorisch aardewerk
prehistorisch aardewerk, verbrande leem
verbrande leem

30-45 cm -mv
20-40 cm -mv
50-60 cm -mv 0-50 cm -mv

35 cm -mv

Ten noorden van de huidige N50 zijn, uit gebieden die bedekt zijn met esdekken,
wet archeologische waarnemingen bekend. Deze dateren voornamelijk uit de
Middeleeuwen, maar ook vindplaatsen uit de ijzertijd zijn bekend.3 Recentelijk zijn
bij een opgraving ten noorden van Rosmalen sporen uit de bronstijd naar boven
gekomen.9

Figuur 2 Zicht op het
onderzoeksgebied
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4 Het onderzoek

4.1 Vraagstellingen

Bi] dit onderzoek stonden op basis van, onder meer, het door de ROB opgestelde
programma van eisen de volgende vraagstellingen centraal:

Wat is de aard, omvang en datering van de door RAAP gekarteerde
vindplaats?

Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats (grondsporen, de
verschillende categorieën vondstmateriaal, botanische en zoölogische
resten)?

Is er voorafgaand aan de bebouwing van het plangebied een opgraving
van (een deel van) het terrein noodzakelijk, komt (een deel van) het terrein
in aanmerking voor bescherming, kan volstaan worden met een adequate
archeologische begeleiding van de graaf- en bouwwerkzaamheden of is
verder archeologisch onderzoek overbodig?''0

4.2 Methodiek: algemeen

Verkennend of prospectief archeologisch onderzoek vindt plaats voorafgaand aan
ingrepen in de bodem en is bedoeld om eventuele vindplaatsen te karteren en
waarderen. Deze waardering gebeurt op basis van verschillende criteria waaraan
de vindplaats wordt getoetst.11 Vervolgens kunnen de vindplaatsen worden
beschermd door ze op te nemen in een bestemmingsplan of voorafgaand aan de
bouwwerkzaamheden op te graven.
Prospectief onderzoek kan worden uitgevoerd door veldkarteren, booronderzoek,
proefsleuven of een combinatie daarvan. In principe zal een verkennend en
waarderend onderzoek zo weinig mogelijk destructief zijn. Vindplaatsen kunnen
dan nog relatief ongestoord en in hun geheel worden beschermd of integraal
worden onderzocht.
Een verkennend onderzoek (AAI-1) wordt in het algemeen uitgevoerd door het
zetten van boringen. Een waarderend onderzoek (AAO) door het aanleggen van
proefsleuven. Bij een proefsleuvenonderzoek worden eerst parallelle, in het
algemeen 2 m brede sleuven aangelegd.
Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen sporen
oplevert, wordt hiermee volstaan. Sporen laten zich in het algemeen herkennen als
verkleuringen in de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven
palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen etc. Indien sporen aanwezig
zijn, worden deze opgetekend en zonodig bemonsterd. Om de verspreiding
specifieker te karteren kunnen vervolgens extra sleuven worden aangelegd of op
strategische plaatsen sleuven worden verbreed om de aard en begrenzing van de
sporen(clusters) en eventueel aanwezige structuren te bepalen.
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4.3 Methodiek: specifiek

Gedurende het onderzoek is een zevental sleuven aangelegd (zie figuur 3). De
lokalisering van de sleuven is in eerste instantie gekozen om een beeld te krijgen
van de verspreiding van grondsporen over het gehele terrein. Een beperkende
factor was de extreem hoge grondwaterstand waardoor onder andere het
westelijke deel van het terrein niet toegankelijk was. Bovendien lag het
opgravingsvlak grotendeels onder de grondwaterspiegel waardoor vlakken snel
onder water liepen. In de proefsleuven zijn de sporen, het vondstmateriaal en het
bodemprofiel geregistreerd. Bij de aanleg is de bouwvoor machinaal verwijderd.
Vervolgens is, wederom machinaal, tot op het sporenniveau verdiept waarna
eventuele sporen op een vlaktekening zijn opgetekend. Vondsten zijn, indien
mogelijk, per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder sporencontext is per
vondstnummer geregistreerd en driedimensionaal ingemeten. In een aantal
gevallen zijn sporen uitgegraven om het karakter te kunnen vaststellen of om
daterend materiaal te verzamelen. Alle sleuven zijn met een infraroodtheodoliet in
het rijksdriehoeksnet ingemeten.12 Tevens zijn digitale kaarten van het pleistocene
oppervlak binnen de sleuven en van het huidige maaiveld vervaardigd. Na
optekening en inmeting zijn de sleuven dichtgereden door de machine,

s

\\\\ v ,

Rosmalen Varkenshoek
Onderzoek niet noodzakelijk

Onderzoek niet mogelijk

Proefsleuf

100m

Figuur 3 Locatie
proefsleuven Rosmalen -
Varkenshoek
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4.4 Resultaten

Het terrein kenmerkt zich door een hoog gelegen strook van ongeveer 20 m breed
in het oostelijk deel van het gebied, tegen de Berlicumseweg. Deze is goed
zichtbaar op de hoogtelijnenkaart (figuur 5). Het betreft een antropogene ophoging
waar tot 30 jaar geleden een boerderij met bijbehorend erf op heeft gestaan. De
boerderij was gesitueerd ongeveer ter hoogte van sleuf 7 getuige de hier
aangetroffen hoeveelheid puin en uitbraaksieuven. Onder het ophogingspakket
werd in sleuf 2 en 4 een intacte podzolbodem aangetroffen (zie figuur 4). In en
onder deze natuurlijke bodem is noch vondstmateriaal noch enig grondspoor
gevonden. Enkele opgetekende sporen in sleuf 4 bleken na couperen boomwortels
te zijn. Na ongeveer 25 m werd de intacte bodem afgesneden gelijk met een daling
van het maaiveld met ongeveer een halve meter. Het vervolg van de sleuven laat
een scherpe overgang tussen bouwvoor en natuurlijke ondergrond zien samen met
een zeer verstoord vlak.

Het bovenstaande resultaat, tezamen met de lage ligging ten opzichte van de
naastgelegen wegen, gebouwen en de hoge grondwaterstand, doen sterk
vermoeden dat (een deel van) het terrein is ontgrond. De vondst van een ijzeren
biels lijkt dat te bevestigen. Dergelijke bielzen werden vroeger bij spoorlijntjes ten
behoeve van ontgrondingen gebruikt

Vondstmateriaal Rosmalen - Varkenshoek

Tabel 2 Vondstmateriaal
Rosmalen - Varkenshoek,
AAO.

sleufnr.
1
2
3
4
5
6
7

lengte
230 m
60 m
110m
60 m
10m
40 m
40 m

vondstmateriaa
fr. vuurstenen kling, fragment preh. aw.

fr. laat-me. aw, fr. preh. aw, fr baksteen
3 fr. laat-me. aw, fr. baksteen
fr. laat-me. aw,
fr. laat-me. aw, 2 fr. preh. aw.

locatie
A.

C
F,
J
K,

B

D,
G,

L,

E
H, 1

M

Figuur 4 Locatie vondstmateriaaf en intact bodemprofiel

e

Rosmalen Varkenshoek

ntact bodemprofiel onder
ophoging spakket

Proefsleuf

100m
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Figuur 5 Het afgesneden
podzolprofiel m sleuf 4,
zuidprofiel

De huidige fysische geografie van het gebied wordt dus grotendeels bepaald door
menselijke ingrepen in het landschap. Oorspronkelijk lag het gebied waarschijnlijk
op een (lichte welving van een) dekzandrug.
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Figuur 5
Hoogtelijnenkaart
pleisïoceen oppervlak
(boven) en maaiveld
(volgende pagina) in meters
boven NAP
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4124CO

412300

412200
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6
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5.8
5.7
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5.5
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5-2
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5
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48
4.7
4.6
4.5
-1.4
4.3
4.2
4.1
4
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5 Samenvatting en waardering

Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologische belang van een
vindplaats gegeven. Als parameters voor de kwaliteit geldt een aantal door de
ROB opgestelde criteria.13 Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor dit
onderzoek zijn niet aüe criteria van belang.

Waarden criteria

beleving

fysieke kwaliteit

inhoudelijke kwaliteit

schoonheid
herinnering
gaafheid
conservering
zeldzaamheid
informatiewaarde
ensemblewaarde
representativiteit

Tabel 3 Criteria kwalileitsbepaling ROB

Beleving
Hierbij gaat het om zichtbare monumenten. Dit is hier niet van toepassing
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Fysieke kwaliteit
De vindplaats, als daar al sprake van is, kent voor beide criteria een nulwaarde.
Ontgronding heeft een mogelijke vindplaats vernietigd. Het is duidelijk dat een
oorspronkelijk oppervlak vrijwel nergens bewaard is gebleven. In de bouwvoor zijn
slechts een aantal scherven, vermoedelijk ijzertijdaardewerk. aangetroffen.

Inhoudelijke kwaliteit
Ook dit veld is niet van toepassing voor deze locatie.

Waarden criteria
hoog

scores
midden laag

fysieke kwaliteit gaafheid
conservering

0
0

Tabel 4 Waardering vindplaats 1

6 Aanbevelingen

In het geval van Rosmalen - Varkenshoek kan worden geadviseerd dat er voor de
geplande bouwwerkzaamheden geen beperkingen zijn inzake archeologische
belangen. Er zijn tijdens het AAO ook geen zaken aangetroffen die een
archeologische begeleiding van werkzaamheden noodzakelijk maken.

8

Polman & Roymans 2000.
2 Polman & Roymans 2000.
3Stiboka, 1984,
* Bakker& Schelling 1989.
5 Zie ook RAAP-rapport 554.
6 Polman & Roymans 2000,
7 Polman & Roymans 2000.

Onder andere bij Nuland en Vinkei zijn waarnemingen gedaan bij ontgrondingen.
Persoonlijke mededeling S. Dautzenberg, Hollandia.
Dit laatste advies zou mogelijk zijn waneer een terrein volledig verstoord blijkt te zijn door

latere af- of vergravmg.
11 Toetsing vindt plaats aan de hand van een lijst van criteria opgesteld door de ROB, Op de
verschillende criteria kan een vindplaats 'scoren' waarna op basis van de 'eindscore' de
mate van behoudeniswaardigheid wordt bepaalt.

Is het nationale coördinaten net.
Specificatie waardering en selectieadvies, versie 231100.
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