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Samenvatting
In 2018 en 2019 heeft Ex-Situ Archeologie een archeologische begeleiding uitgevoerd volgens het
protocol proefsleuven en/of opgraving in het plangebied Poeldonk te Den Dungen in de gemeente SintMichielsgestel. De directe aanleiding voor het uitvoeren van de archeologische begeleiding is het
voornemen om de natuurwaarden te verbeteren en de oude Aa-beek weer prominenter in het
landschap terug te brengen. Deze ingrepen kunnen leiden tot verstoring van eventueel aanwezige
archeologische resten. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarom in het kader van de aanvraag
voor een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoek verplicht gesteld.
In 2009 is er door BAAC voor de gemeente een archeologische bureaustudie uitgevoerd. 1 Aangezien
deze bureaustudie vooral gericht is op het aantreffen van archeologische vindplaatsen in droge
omstandigheden en er onvoldoende rekening is gehouden met archeologische resten in natte zones
van het beekdal dient een aanvullend bureauonderzoek plaats te vinden. In 2016 wordt daarom de
verwachting van het plangebied door een aanvullende beknopt bureauonderzoek nader
gespecificeerd.2 Hieruit wordt geconcludeerd dat alle graafwerkzaamheden binnen het beekdal van de
Aa onderzocht moeten worden door een archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven
en opgravingen.
De archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving heeft niet geleid tot
de vondst van een archeologische vindplaats. Bij het onderzoek zijn geen archeologische sporen of
resten aangetroffen met uitzondering van enkele losse vondsten uit de Nieuwe tijd. Op basis van het
huidige onderzoek adviseren wij dan ook om de archeologische verwachting voor het gebied bij te
stellen tot laag en verder geen vervolgonderzoeken in het kader van de Archeologische
Monumentenzorg (AMZ) uit te voeren.

1
2

Boshoven e.a. 2009.
Keijers 2016.
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Afbeelding 1.1 Locatiekaart in Nederland met uitsneden van kadaster met daarop aangegeven met een rode lijn de ligging van
het plangebied Poeldonk te Den Dungen in de gemeente Sint-Michielsgestel.
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1. Inleiding
Op 3, 5, 6 en 9 juli, 16 augustus 2018 en op 26 maart 2019 heeft Ex-Situ Archeologie een
archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving uitgevoerd in het
plangebied Poeldonk te Den Dungen in de gemeente Sint-Michielsgestel. (afb 1.1).
De directe aanleiding voor het uitvoeren van de archeologische begeleiding is het voornemen om de
natuurwaarden te verbeteren en de oude Aa-beek weer prominenter in het landschap terug te brengen.
Dit dient te gebeuren door de beek gedeeltelijk uit te graven, natuurvriendelijke oevers aan te brengen,
één oude meander/poel in het zuidoostelijke deel van het plangebied aan te leggen en kwebben te
graven langs de Hooidonkse dijk (afb 1.2). Eén van de randvoorwaarden voor de uitvoering van het
project is dat de uitvoerder ook verantwoordelijk is voor de omgang met archeologische waarden binnen
het projectgebied.
In 2009 is er door BAAC voor de gemeente een archeologische bureaustudie uitgevoerd.3 Het resultaat
hiervan is een gespecificeerde archeologische verwachtingskaart, met specifieke beleidsadviezen voor
de verschillende verwachtingszones (afb 1.5). Aangezien deze bureaustudie vooral gericht is op het
aantreffen van archeologische vindplaatsen in droge omstandigheden en er onvoldoende rekening was
gehouden met archeologische resten in natte zones van het beekdal dient een aanvullend
bureauonderzoek plaats te vinden. In 2016 wordt de verwachting van het plangebied middels een
aanvullende beknopt bureauonderzoek nader gespecificeerd.4 Op basis van de resultaten van dit
onderzoek bevindt het plangebied zich in een gebied met een rijke bewoningsgeschiedenis. Hieruit is
geconcludeerd dat alle graafwerkzaamheden binnen het beekdal van de Aa, onderzocht moeten
worden middels een archeologische begeleiding protocol proefsleuven en opgraven.
Het doel van het onderzoek is enerzijds het vaststellen van eventuele aanwezige archeologische resten
uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd en anderzijds waar
mogelijk het bepalen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten
aan de hand van de aard, ouderdom, omvang en conservering. Bij een eventuele doorstart naar een
opgraving is het doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van
vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het
verleden.
In deze rapportage worden de onderzoekresultaten van de archeologische begeleiding beschreven.

3
4

Boshoven e.a. 2009.
Keijers 2016.
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Afbeelding 1.2 Uitsneden van kadaster met definitief inrichtingsplan (bron: Stichting Oude Aa-dal).
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1.1 Landschappelijke en historische context van de onderzoekslocatie
Voor de beschrijving van de landschappelijke en historische context van het plangebied is een
samenvatting opgenomen van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek van de heer Keijers uit 2016 en
het op basis daarvan opgestelde Programma van Eisen.5
Geologie en geomorfologie
Het plangebied ligt in een dalingsgebied genaamd de Centrale Slenk, waarin oude afzettingen diep zijn
weggezakt en bedekt met een dik pakket dekzand. De dekzandafzettingen vormen de basis van het
huidige landschap. Deze afzettingen zijn voornamelijk gevormd vanaf de laatste ijstijd (het Weichselien:
circa 120.000-10.000 jaar geleden). Het klimaat is kouder en droger dan nu en de bodem is schaars
begroeid. Hierdoor krijgt de wind gemakkelijk vat op de ondergrond en worden grote hoeveelheden
zand verplaatst, die de oudere afzettingen afdekken.
De ontwatering van het dekzandgebied wordt verzorgd door de beken. Aan het einde van het
Weichselien verandert het drainagesysteem in een systeem van enkelvoudige, meanderende lopen die
zich (plaatselijk) diep insnijden in het dekzandlandschap (de beekdalen). In het Holoceen (circa 10.000
jaar geleden tot heden) vinden er geen belangrijke natuurlijke wijzigingen meer plaats. Erosie en
sedimentatieprocessen zijn voornamelijk beperkt tot de actieve beekdalen. In deze beekdalen is nog op
beperkte schaal klei en zand afgezet terwijl de flanken van de beekdalen plaatselijk zijn geërodeerd.

Afbeelding 1.3 Overzichtskaart geomorfologische ligging (Bron: De Basisregistratie Ondergrond (BRO).

5

Keijers 2016: RAAP-notitie en PvE.
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Het plangebied behoort tot het beekdal van de Aa (afb 1.3).6 Een oude beekloop bevindt zich centraal in
het gebied (geomorfologische kaart: code 2R5). De directe omgeving van deze loop wordt op de
geomorfologische kaart gekenmerkt door een beekoverstromingsvlakte (code 2M24). In de
beekoverstromingsvlakte bevinden zich plaatselijk nog kleinere dekzandkoppen (code 3K14). In het
oostelijke deel van het plangebied bevindt zich een dergelijke dekzandkop. Grotere dekzandruggen
bevinden zich ten oosten en westen van het beekdal. Een grotere langgerekte dekzandrug bevindt zich
direct ten zuidwesten van het plangebied.
Bodem
De dekzandruggen en -koppen zijn goed ontwaterd.7 In deze goed ontwaterde zandgronden hebben
zich van nature veelal podzolgronden ontwikkeld. Podzolgronden zijn gronden waarin een
inspoelingshorizont (B-horizont) voorkomt. In water oplosbare stoffen, zoals organische stof, ijzer en
aluminium kunnen naar beneden worden verplaatst en onder bepaalde omstandigheden in een Bhorizont worden afgezet. Naar gelang de aard van de organische stof in de B-horizont worden de
podzolgronden verder onderverdeeld. In de nattere beekoverstromingsvlakte van de Aa (grondwatertrap
III*) komen beekeerdgronden voor (afb 1.4: bodemkaart code pZg21 en pZg23). Beekeerdgronden zijn
veelal natte gronden zonder bodemontwikkeling. Ze hebben een 30 tot 40 centimeter dikke, zeer donker
grijsbruine humushoudende bovengrond met veel roest.8 Ten gevolge van latere overstromingen is er in
het plangebied een 15 tot 40 centimeter dik zavel of kleidek, afgezet boven de beekeerdgronden.

Afbeelding 1.4 Overzichtskaart bodemkundige ligging.

Vanaf de Late Middeleeuwen (circa 1300 na Chr.) heeft ook de mens zijn invloed gehad. De
vruchtbaarheid van akkers op de zandgronden, voornamelijk op de dekzandruggen, wordt bevorderd
6

Stiboka/RGD 1983.
Stiboka 1984: grondwatertrap VI.
8
Stiboka 1984.
7
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door bemesting met potstalmateriaal.9 Dit materiaal bestaat uit een mengsel van stalmest, huisafval,
bosstrooisel, heideplaggen en zand. Als gevolg van de eeuwenlange intensieve bemesting zijn de
natuurlijke podzolgronden in het plangebied afgedekt met een dikke humushoudende bovenlaag. Waar
door de mens de opgebrachte donkere humushoudende bovengrond een dikte van meer als 50
centimeter bereikt, wordt gesproken over hoge enkeerdgronden (code: zEZ21).10 Deze enkeerdgronden
worden ook wel aangeduid met de term ‘es’, ‘esdek’ of ‘escomplex’. De hoge enkeerdgronden liggen
vooral op de grotere dekzandruggen. Ze vormen veelal de kernen (oudste delen) van de escomplexen.
Verder komen de esdekken ook voor op de kleinere koppen in de beekoverstromingsvlakte. Het gaat
hier meestal om esdekken onstaan vanuit één hoeve en worden dan ook aangeduid als eenmanses.
Indien de dikte tussen de 30 en 50 centimeter bedraagt, wordt gesproken van laarpodzolgronden. Ze
komen vooral voor op de dekzandruggen en vlakte buiten de bewoningskern. Het gaat veelal om latere
ontginningen.

9

Renes 1999.
Stiboka 1984.

10

12

Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context

Afbeelding 1.5 Bekende en nieuwe archeologische vindplaatsen geprojecteerd op de archeologische verwachtingskaart van de
gemeente Sint-Michielsgestel (bron verwachtingskaart: Boshoven e.a., 2009).
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Archeologische context van de onderzoekslocatie
De omgeving van het plangebied gebied wordt van oudsher gekenmerkt door droge ruggen te midden
van natte vlakten en laagten. Omdat de hogere en drogere gronden zich goed lenen voor bewoning,
scoren deze gebiedsdelen in principe hoog. Dit betekent niet dat in de lagere gebieden geen menselijke
activiteiten plaatsvinden, en deze daardoor minder waardevol zijn. Hier kunnen vindplaatsen voorkomen
die te koppelen zijn aan de natte omstandigheden. Voor de droge landschappen is in het uitgevoerde
bureauonderzoek gebruik gemaakt van de bestaande gemeentelijke verwachtingskaart 11 en het
archeologische informatie Systeem (ARCHIS). Voor de natte landschappen- het beekdal van de Aa- is
de verwachting verder gespecificeerd in het bureauonderzoek (zie paragraaf 1.5).
Binnen het plangebied zijn volgens het ARCHIS en de gemeentelijke beleidskaart geen vindplaatsen
bekend. In de directe omgeving van het plangebied zijn wel een aantal vindplaatsen bekend. In een
straal van 750 meter rond het plangebied staan de volgende vindplaatsen geregistreerd:
Op de droge landschapsdelen (dekzandruggen/-koppen) liggen waarnemingen met zaakidentificatie
nummers 2108295100, 2094306100, 2126422100, 2300572100, 2202198100, 3282066100,
2337939100 en 2321998100.
Het gaat hier vooral om nederzettingsmateriaal. Waarnemingen met zaakidentificatie nummer
2126422100 en 2108295100 hebben betrekking op hetzelfde terrein waar vermoedelijk zowel een
nederzetting uit de Prehistorie als uit de Late Middeleeuwen aanwezig is. Romeins aardewerk
(232199810) en een Romeinse munt (3282066100) geven aan dat op de drogere gebieden al in de
Romeinse tijd bewoning aanwezig was. Dit wordt nog eens bevestigd bij een archeologische
begeleiding direct ten westen van het plangebied. Hier op de dekzandkop, waarvan het westelijke
uiteinde zich nog binnen het plangebied bevindt, worden nederzettingssporen uit de Midden- en Late
IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen.12 Daarnaast worden er ook vondsten aangetroffen uit
Mesolithicum, Neolithicum en er is een lanspunt uit de Midden Bronstijd gevonden. Na de Romeinse tijd
en/of Vroeg Middeleeuwen, lijkt de rug een tijd lang niet meer in gebruik geweest en wordt de
dekzandrug pas weer bewoond in de 11 de en 12de eeuw. In de periode daarna wordt dit gebied alleen
als akker en weiland gebruikt. In de omgeving van het plangebied zijn echter wel vindplaatsen bekend
die betrekking hebben op nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (2094306100,
2300572100, 2337939100, 2202198100 en 2321998100).
Ook binnen het beekdal van de Aa liggen een aantal vindplaatsen. Het betreft onder meer de vondst
van een vuurstenen bijl uit het Neolithicum op de overgang van het beekdal naar de drogere gronden
(2903975100) en een aantal detectorvondsten van Romeinse munten (waarnemingen 2788801100 en
3136858100). Ten noordoosten van het plangebied is recent in een oude meander van de Aa een
bronzen lanspunt gevonden (2682456100). Ten zuiden van het plangebied is in het beekdal
handgevormd aardewerk aangetroffen waarvan de precieze datering onbekend is (2385697100). Dit
aardewerk kan globaal gedateerd worden in de periode IJzertijd-Vroege Middeleeuwen. Op dezelfde
locatie is ook een greppel aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. Mogelijk gaat het hier om een
afwateringsgreppel. Tot slot is er ook naast het plangebied een maalsteen aangetroffen maar die niet in
ARCHIS staat en waarvan de precieze datering onbekend is (A01). Bij een archeologisch onderzoek
ten westen van het plangebied zijn op de overgang van een dekzandrug en het beekdal
bewoningssporen uit de Nieuwe tijd aangetroffen (2300572100).

11
12

Boshoven e.a. 2009.
Ruijters 2020.
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Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische context
Berlicum is al rond 600 à 700 na Chr. ontstaan op de langgerekte dekzandrug, nabij de samenvloeiing
van De Run en de Aa. Omstreeks 800 na Chr. wordt de eerste houten kerk gebouwd op het driehoekige
plein De Plaetse.13 Doordat de bevolking in de 11de t/m de 13de eeuw toenam ging men vanuit de oude
kern van Berlicum richting het zuidoosten langs een doorgaande weg wonen. Het dorp Den Dungen is
vermoedelijk in deze periode ontstaan hoewel het dorp in de schriftelijke bronnen pas in de 14de eeuw
voor het eerst wordt genoemd. Het dorp Den Dungen is ontstaan uit verschillende kleine kernen op de
Eikendonck, Hoydonck en waarna verloop van tijd een centrum hier tussen ontstond.14 Mogelijk verwijst
de naam “Op die Dungen” naar de verschillende opduikingen (donken) te midden van een relatief nat
gebied maar ook een verwijzing naar vruchtbare grond wordt niet uitgesloten.15 Met de uitbreiding van
de dorpen worden in deze periode ook de akkerlanden enorm uitgebreid. Historische akkerlanden
komen in en rondom het plangebied voor ter hoogte van de grotere dekzandkoppen en -ruggen, zoals
bij Den Dungen en Berlicum. Ook de kleinere koppen (‘donk’) in het beekdal worden ontgonnen. Op de
uitlopers van deze dekzandruggen en kleine geïsoleerde dekzandkoppen bevonden zich vaak
verspreide boerderijen.

Afbeelding 1.6 Globale ligging van het plangebied (rood) op de kaart van H. Verhees uit de 18e eeuw. (Bron:
https://www.archieven.nl/)

13

Putten 2013.
Boshoven e.a. 2009.
15
Keijers 2016, 17.
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Het plangebied ligt in een laag gelegen gebied van het beekdal van de Aa, een gebied dat van nature
uit moerassige gronden en grasland bestond. In de Late Middeleeuwen worden deze lagere delen ook
ontgonnen. De nattere delen van het rivierengebied zijn door hun natte ligging minder geschikt om te
gebruiken als akkerland, maar wel geschikt voor hooi en - weiland voor de groeiende veestapel. Om het
land beter geschikt te maken voor weidegebied is een goede afwatering nodig. Door haaks op de beek
kleine afwateringsgreppels te graven kunnen smalle percelen grasland worden aangelegd, het
zogenaamde beemdenlandschap (afb 1.6). Door de ontginning worden er steeds meer dijken
aangelegd waardoor de Maas steeds meer wordt opgesloten. De neiging van de Maas om bij hoge
waterstanden buiten haar oevers te treden, verschuift met de bedijking mee naar het oosten.16 Bij hoog
water moet het water gereguleerd worden om dijkdoorbraken en wateroverlast op andere plaatsen te
voorkomen. Hiertoe laat men op de linkeroever meerdere dijkloze stukken of verlaagde dijkvakken
liggen, met als doel deze te gebruiken als overlaat bij hoog water. Zo kan het zijn dat het plangebied,
dat binnen het overlaatgebied valt van de Beerse Maas bij hoog water onder water komt te staan. In de
loop van de 16de eeuw gebeurt dit steeds vaker en ligt het gebied van de Beerse Maas bijna elk jaar
enkele maanden onder water, tot in de 20ste eeuw wanneer dit aan banden wordt gelegd.
Om vergaande overstromingen te voorkomen worden verschillende dijken aangelegd. In Dungen is al
sinds 1340 sprake van een dijk. De Hooidonkse dijk langs de westgrens van het plangebied is
vermoedelijk in het begin van de 17de eeuw aangelegd. De dijk ligt precies op de overgang van de
hoger gelegen akkers op de dekzandrug en het lager gelegen weideland van het beekdal. In 1649 wordt
de dijk ook op Gestels grondgebied voltooid, waardoor een ringdijk ontstaat die het dorp tegen het
water moet beschermen. Het ringdijkstelsel omvat de Spurkschen dijk, de Hooidonkschen dijk, de
Poeldonkschen dijk en de Horzikschen dijk.17 Direct ten noordwesten van het plangebied zijn bij de
Hooidonkse dijk nog enkele waterpoelen aanwezig die waarschijnlijk ontstaan zijn door dijkdoorbraken.
Door de kracht van het water ontstaat bij het gat in de dijk een ronde draaikolk: een zogenaamd wiel.
Tussen 1822 en 1826 is de Zuid Willemsvaart aangelegd, die aan beide zijden geflankeerd is door een
kade met weg. Met de aanleg van dit kanaal worden ter hoogte van het plangebied de kleine
dekzandkop en de oude Aa-loop doorsneden. Om de lokale afwatering te blijven garanderen wordt aan
beide zijden evenwijdig aan het kanaal een zogenaamde bermsloot aangelegd, die verbonden is met de
afgesneden Aa. Omstreeks 1970 heeft een grote ruilverkaveling plaatsgevonden waarbij
oorspronkelijke kleinschalige, onregelmatige percelering is vervangen door grootschalige regelmatige
verkaveling, waarbij ook de oude meanderbochten grotendeels zijn gedempt.
Het plangebied is op dit moment onbebouwd en in gebruik als grasland. Op het AHN zijn de
dekzandruggen/koppen en het beekdal van de Aa nog goed waarneembaar (afb 1.7). Ook de
Hooidonkse dijk is duidelijk herkenbaar. Voor het plangebied is sprake van een gemiddelde
hoogteligging van circa 4 m t.o.v. NAP. Abrupte hoogteverschillen die wijzen op (recente) vergravingen
van de bodem zijn mogelijk aanwezig langs de oostelijk- en westelijke grens van het plangebied.
Mogelijk is hier de bodem verstoord.18

16

De Bont 1989.
Boshoven e.a. 2009.
18
Keijers 2016, 21.
17
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Afbeelding 1.7 De ligging van het plangebied op het Algemeen Hoogtebestand Nederland.

1.3 Archeologisch vooronderzoek
Het uitgevoerde vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek dat door RAAP is opgesteld als
aanvulling op het bureauonderzoek dat was opgesteld voor de archeologische verwachtingskaart van
de gemeente Sint-Michielsgestel.19 De aanleiding voor dit bureauonderzoek is dat de verwachtingskaart
vooral gericht was op archeologische vindplaatsen in droge omstandigheden, terwijl het plangebied in
een (nat) beekdal ligt. Aan de hand van het bureauonderzoek is de verwachting van het gebied nader
gespecificeerd (afb 1.8). Deze verwachting is vervolgens in het opgestelde PvE overgenomen en
opgenomen in de rapportage van het huidige onderzoek.
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Putten 2013, Keijers 2016.
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Afbeelding 1.8 Overzicht van de verschillende verwachtingszones binnen het plangebied (Keijers, 2016).
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1.4 Archeologische verwachting op basis van het PvE20
De omgeving van het plangebied wordt van oudsher gekenmerkt door droge ruggen te midden van
natte vlakten en laagten. Omdat de hogere en drogere gronden zich goed lenen voor bewoning, scoren
deze gebiedsdelen in principe hoog. Dit wil niet zeggen dat de lagere delen (zoals het plangebied) als
minder waardevol mogen worden beschouwd. Hier kunnen vindplaatsen voorkomen die gerelateerd zijn
aan nattere omstandigheden.
Jagers-verzamelaars
Op basis van een ruimtelijke analyse van het dekzandlandschap blijkt dat jagers-verzamelaars-kampen
in vrijwel alle gevallen liggen op de overgang van zeer nat naar droog (de zogenaamde gradiënt). In het
beekdal zelf moeten ze vooral worden verwacht op kleine, zandige opduikingen. Voor de
dekzandruggen in het oostelijk deel in het plangebied en direct ten westen van het plangebied geldt een
hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars en landbouwers. Omdat
kleine plaatselijke zandige opduikingen niet zijn weergegeven op de bodem- en geomorfologische kaart
kan niet worden uitgesloten dat plaatselijk nog kleine kampementen kunnen voorkomen.
Afvaldumps
Afval van de bewoning op de flanken van de beekdalen wordt vaak gedumpt in de natte zones in de
omgeving van een nederzettingsterrein. Hoe rijker de bewoning op de flanken van de beekdalen hoe
groter de kans is op het voorkomen van afval in oude verlaten meanders. Langs de rand van deze
ruggen geldt dan ook een middelhoge kans op het aantreffen van afvaldumps. In de directe nabijheid
van beekovergangen (zie verder) geldt een middelhoge verwachting op het aantreffen van afvaldump.
Beekovergangen
Over het algemeen volgen de wegen de dekzandruggen of koppen maar om het beekdal over te steken
zijn de natuurlijke omstandigheden bepalend voor de plaats van de overgang. De voorkeur heeft een
plek waar het beekdal relatief smal en het water niet te diep is. In het plangebied is een dergelijke
oversteekplaats aanwezig. Hoewel met de aanleg van de Zuid Willemsvaart de oude overgang deels
verdwenen is, is deze op historische kaarten nog steeds te achterhalen.21 Ze wordt aangeduid als
Hooge Vonder. Aangezien op deze dekzandkop ten oosten van de Zuid-Willemvaart
nederzettingsresten uit de IJzertijd - inheems Romeinse tijd zijn aangetroffen, wordt niet uitgesloten dat
deze overgang al een hoge ouderdom heeft. In combinatie met het feit dat zowel de wegen als de beek
door de tijd heen van ligging kunnen zijn veranderd, geldt voor de hele zone grenzend aan de
dekzandkop een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van beekovergangen.
Rituele deposities
Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat natte, ‘natuurlijke’ plaatsen in het landschap zoals
moerassen, rivieren, beekdalen, bronnen en vennetjes, een grote rituele aantrekkingskracht hebben
gehad.22 Rituele deposities gaan mogelijk al terug tot in de steentijd en kenmerken zich door de
gedeponeerde objecten (zogenaamde puntlocaties). Dit heeft als gevolg dat dergelijke activiteiten
moeilijk op te sporen zijn. Het hele beekdal kan gebruikt zijn geweest als depositiezone. Er lijkt echter
een voorkeur te zijn voor samenvloeiingen van beken en beekovergangen. Omwille van de
aanwezigheid van een oude beekovergang geldt in het centrale deel van het plangebied een
middelhoge verwachting op het aantreffen van rituele deposities.
Sporen van voedselvoorziening en exploitatie van grondstoffen
In het plangebied kunnen jachtattributen (pijlpunten, loden kogels, harpoenen, klemmen, fuiken,
visstekers, viskorven, aalstallen, enzovoort) voorkomen die dateren uit de periode steentijd tot diep in
de 20ste eeuw. Deze attributen kunnen niet aan een bepaalde zone worden toegewezen. Ook zijn de
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beekdalen zeer geschikt voor de exploitatie van grondstoffen. Zowel hout, turf als leem wordt veelvuldig
in deze gebieden gewonnen. In het gehele plangebied kunnen dergelijke sporen voorkomen.
Overig
Beken zijn, tenslotte, van oudsher door de inwoners van een streek naar hun hand gezet. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van sluizen, duikers, stuwwerken en oeverbeschoeiing (palen,
vlechtwerk). Hoewel dergelijke structuren in oude onbekende geulen kunnen voorkomen, moet vooral
langs de afgesneden beekloop van de Aa in het plangebied rekening worden gehouden met dergelijke
structuren. Gezien het belang van de beekdalen als gras- en hooilanden vanaf de Late Middeleeuwen,
zijn ook oudere greppels in verband met deze beemdenstructuur aanwezig. Een aantal van deze
huidige perceelscheidingen zijn vermoedelijk al heel oud.

1.5 Doel van het onderzoek
Het doel van de archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving is om
vast te stellen of zich in het plangebied archeologische sporen en/of resten bevinden die door de
huidige plannen bedreigd worden. Bij het eventueel aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats
wordt er in principe naar gestreefd om de vindplaats te behouden door planaanpassing. Indien dit niet
mogelijk is worden de resten in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag opgegraven. Bij
een opgraving van archeologische resten is het doel het documenteren van gegevens en het
veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor
kennisvorming over het verleden.

1.6 Onderzoeksvragen
Voor aanvang van de archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving is
het Programma van Eisen (PvE) goedgekeurd door het gevoegd gezag, de gemeente SintMichielsgestel (dhr. S. Molenaar van Afdeling SO/Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch) en de
opdrachtgever.23 Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
De archeologische begeleiding heeft primair tot doel antwoord te geven op de volgende vraag: zijn er in
het plangebied een of meer behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig? Om hierover een gefundeerde
uitspraak te kunnen doen, dienen hiertoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
1. Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, waaruit bestaan de
archeologische resten en wat is de ouderdom hiervan? Welk type vindplaats vertegenwoordigen
de archeologische resten?
2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel in het horizontale als
verticale vlak? In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich
de archeologische resten?
3. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de
archeologische vondsten/sporen? In welke mate heeft het agrarisch gebruik,
waterbeheersingsmaatregelen of andere antropogene ingrepen geleid tot aantasting of
verstoring van de vindplaats?
4. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol
is?
Specifieke vragen indien behoudenswaardige archeologische sporen, resten of intacte vondstlagen
worden aangetroffen tijdens de begeleiding:
5. Van welk vindplaatstype is er sprake?
6. Wat is de datering van de vindplaats?
7. Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaats?
23
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen?
Indien grondsporen zijn aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar?
Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid?
Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewoningsfasen?
Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied?
Wat is de conservering en ouderdom van eventuele veenlagen in het plangebied?
Hoe ziet het paleo-landschap eruit (reconstructie a.h.v. paleo-ecologische resten)?

Indien geen archeologische vondsten worden gedaan:
15. Wat is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van archeologische resten in het
plangebied?

1.7 Methode
Vastgestelde aanpak
Op basis van het bureauonderzoek is het plangebied opgedeeld in zeven verwachtingszones (zie afb
1.8). Op basis van deze verwachtingszones is de vorm van de archeologische begeleiding vervolgens
hierop afgestemd. In de gebieden met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting moet een
intensieve archeologische begeleiding (onder permanent toezicht) van de graafwerkzaamheden
plaatsvinden (afb 1.9: rood); de graafwerkzaamheden in de zone met een onbekende archeologische
verwachting worden archeologisch geïnspecteerd (regelmatige controle gebied (zie afb 1.9: geel). De
begrenzing van de graafwerkzaamheden vormt zowel in horizontale als verticale zin ook de grens van
de archeologische werkzaamheden. Het roze gebied op afbeelding 1.9 betreft de aanleg van een
struweel op een locatie waar enkele jaren geleden een vuilstort is gesaneerd. Het struweel wordt
handmatig aangebracht in plantgaten van 1,5 spade diep, op een stramien van 1,25 x 1,25 meter.
Aangezien in dit gebied geen vlakdekkende werkzaamheden plaatsvinden en de graafwerkzaamheden
beperkt is in diepte, hoeft geen voorafgaand booronderzoek of intensieve begeleiding plaats te vinden.
Het veldonderzoek
De graafwerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van nieuwe watergangen om de meanders weer
terug te brengen in het landschap en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Bij het aanleggen
van nieuwe watergangen wordt de watergang onder een schuin talud aangelegd met onder in het
midden een vlakke bodem. De oude watergang wordt vervolgens dichtgemaakt met de uitgekomen
grond. Op enkele plaatsen wordt in de binnenbocht van de nieuw aangelegde meander een
natuurvriendelijke oever aangelegd. Dit wordt gedaan door de taludrand langs de beek geleidelijk
schuin te laten aflopen. De archeologische begeleiding is in eerste instantie ingestoken als een
begeleiding van de graafwerkzaamheden, betreffende een karterend onderzoek. Bij het aantreffen van
archeologische indicatoren zou het onderzoek worden opgeschaald naar een waarderend onderzoek.
Dit houdt in dat bij de begeleiding van nieuw aangebrachte meanders het hele oppervlak van de
ontgraving kan worden geïnspecteerd. Op de meeste plaatsen, langs bestaande watervoerende
watergangen, kan echter slechts het schuine talud worden onderzocht.
Bij het nalopen van de slootkanten zijn alle slootkanten gefotografeerd en geïnspecteerd op de
aanwezigheid van archeologische sporen of indicatoren, en is het vlak onderzocht met een
metaaldetector. Op enkele plaatsen is het schuine talud afgestoken voor het maken van een profielfoto.
In totaal zijn drie vondsten aangetroffen, die vervolgens zijn ingemeten met GPS. Verder zijn ook de
contouren van de aangelegde meanders en afgegraven oevers ingemeten.
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Afbeelding 1.9 Archeologische advieskaart voor de geplande graafwerkzaamheden (Keijers, 2016).

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 3, 5, 6 en 9 juli en 16 augustus 2018 en op 26 maart 2019.
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door R.D. Hoegen en J. Oosterbaan, werkzaam bij Ex-Situ
Archeologie B.V. De uitwerking en rapportage is conform de in de beroepsgroep geldende richtlijnen
van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1) en het PvE uitgevoerd. Alle
documentatie zal worden aangeleverd aan het provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie
Noord-Brabant conform de daarvoor geldende normen en eisen in de KNA en het depot van de
provincie.
Aantal proefsleuven/proefputten en afmetingen
Tijdens het archeologisch onderzoek is het plangebied opgedeeld in 6 werkputten. De werkputten
bestaan uit de met GPS ingemeten, nieuw gegraven watergangen en/of natuurvriendelijke oevers en
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schuine taluds. De nieuw gegraven watergangen zijn onderin de watergang iets meer dan 2 meter
breed en bovenin varieert dit door de aanleg van schuine taluds of natuurvriendelijke oevers.

Afbeelding 1.10 Puttenkaart, overzicht ligging werkputten op kadasterkaart.

De Beek
Langs de beek liggen in het totaal vier werkputten te weten werkput 1, 2, 3 en 6 (zie afb 1.10). Werkput
1 ligt in het noordwesten van het plangebied. Dit deel bestaat uit de aanleg van een nieuw aan te
leggen stuk meander van de beek. Hier is de watergang tot een diepte van 2,50 meter boven NAP
uitgegraven terwijl het maaiveld hier op circa 4 meter boven NAP ligt. De put heeft een lengte van circa
120 meter. Langs de binnenbocht van het watergang is een natuurvriendelijke oever aangelegd waarbij
het schuine talud geleidelijk afloopt naar de watergang. Werkput 2 ligt in het verlengde van werkput 1 in
het zuidoosten. Deze nieuw gegraven meander heeft een lengte van 118 meter. De exacte diepte van
de watergang kon hier niet goed gemeten worden maar de laatste meting voordat het water in de put
liep is gemeten op een diepte van 2,59 meter boven NAP. Het maaiveld ligt hier net als bij werkput 1 op
circa 4 meter boven NAP. Ook hier is langs de watergang een natuurvriendelijke oever aangelegd. In
het verlengde van werkput 2 aan de zuidoostzijde ligt werkput 3. Deze werkput heeft een lengte van 50
meter en bestaat uit een nieuw aangelegde watergang/meander. Hier zijn geen natuurvriendelijke
oevers aangelegd, alleen een schuin talud. De diepte is hier ook ongeveer 2,50 meter boven NAP en
het maaiveld is circa 4,10 meter boven NAP. In het zuidoosten ligt werkput 6. De totale lengte van het
noordelijk deel is 220 meter en het zuidoostelijk deel is 101 meter. De archeologische begeleiding van
dit deel bestaat uit het inspecteren van de natuurvriendelijke oevers die langs noordzijde van de
watergang zijn aangelegd.
De Kwebben
Langs de zuidzijde van het plangebied liggen de kwebben. Deze watergangen zijn verbreed en/of
voorzien van natuurvriendelijke oevers of schuine taluds. Hier liggen werkput 4 en 5. In het
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noordwesten ligt werkput 4 en in het zuidoosten werkput 5 (zie afb 1.10). Bij werkput 4 is over een
relatieve lengte van 442 meter de oever geïnspecteerd en bij werkput 5 over een lengte van 131 meter.
Beperkingen
Voor aanvang van de archeologische begeleiding is in het zuidoosten al aangevangen met de
graafwerkzaamheden. Hierdoor is dit deel van het plangebied niet opgenomen in het overzicht van de
onderzochte putten. Het betreft de u-vormige poel in het zuidoosten en het verlengde van werkput 6 in
zuidelijke en noordelijke richting, waar een extensieve archeologische begeleiding plaatsvindt. De
oevers van de poel en de watergang zijn wel nagelopen door Ex-Situ archeologie en amateur
archeologen. Hier zijn verder geen bijzonderheden waargenomen.
Sporen en vondsten
Bij het onderzoek zijn alleen spoornummers uitgegeven aan natuurlijke lagen in werkput 1 en 2 (zie
bijlage 1). In de overige putten zijn geen spoornummers uitgegeven. Alleen in werkput 2, 3 en 4 zijn
vondstnummers uitgedeeld. Deze losse vondsten zijn met GPS ingemeten.
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2 Resultaten
2.1 Bodemopbouw
Uit het onderzoek is gebleken dat de werkputten 1 t/m 3 in de oude beekloop van de Aa liggen, op de
geomorfologische kaart aangeduid met code 2R5 (afb 1.4). In de profielen van de gegraven
watergangen is te zien dat er verschillende zandlagen zijn afgezet, die afgewisseld worden door
humeuze tot veenvormige lagen (spoor 1002). Hieruit blijkt dat bij rustige omstandigheden er vegetatie
groeide en de plantenresten bij de oevers kunnen bezinken. Deze rustige periodes worden vervolgens
weer opgevolgd door snel stromend water, waarbij weer zand over deze humeuze lagen wordt afgezet.
Op een aantal plekken zijn zelfs dikken veenpakketten gevormd. De afzettingen van de beek zijn tot de
bouwvoor afgedekt door met geroerd (lemig) zand (spoor S1001, Zs1 en LZ3) van circa 50 centimeter
dik. Deze laag is bovenin homogeen licht bruin van kleur en onderin zijn horizontale oerlagen te
herkennen (Fe). Bij de begeleiding zijn meerdere ijzerconcreties in de vorm van knollen waargenomen.

Afbeelding 2.1 Noordelijk deel van werkput 1 vanuit het zuidoosten richting het noordwesten gefotografeerd met bodemprofiel 1
met spoornummers van de verschillende bodemlagen.
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Afbeelding 2.2 Overzicht werkput 1 vanuit het zuiden richting het noorden gefotografeerd met veenachtige of humeuze lagen
onderin het talud van de nieuw gegraven meander.

Aan de hand van de bodemprofielen in werkput 2 is te zien dat de Aa zich heeft verlegd waarbij oudere
afzettingen van de beek zijn verspoeld en doorsneden (afb 2.3 en 2.4). Grote brokken veen zijn door de
snel stromende beek weggeslagen en in de nieuwe bedding weer afgezet. Op basis van de vondsten in
deze beekloop blijkt dat deze vrij recent nog behoorlijk actief was. Naast de vondsten uit de Nieuwe Tijd
zijn in de afzettingen plastic containers gevonden tussen het verspoelde veen.
Langs de watergang van werkput 6 zijn de oevers afgegraven waardoor alleen de bovenste lagen in
beeld komen. Eventuele beekafzettingen zijn hierdoor niet goed zichtbaar. Onder de graszode bevindt
zich een donker bruingrijze humushoudende geroerde bodemlaag van zwak lemig zand (afb 2.5).
Bij de plek van werkput 4 zijn langs de waterloop (kwebben) natuurvriendelijke oevers aangelegd. In het
noordelijke deel bevindt zich hier onder de bouwvoor een dikke geroerde zandlaag met veel ijzeroer.
Langs de waterrand is te zien dat de watergang met humeus materiaal is opgevuld. In het zuidelijk deel,
waar een verbreding plaatsvond van de watergang, is te zien dat onder deze geroerde zandlaag met
ijzeroer ook een kleilaag (Ks2) is afgezet (afb 2.8). Deze laag is te interpreteren als een
overstomingsafzetting van de beek, die op het dieper gelegen dekzand is afgezet. In werkput 5 is het
talud ietwat schoon getrokken met de bak van de kraan maar hier is verder niets waar te nemen.
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Afbeelding 2.3 Overzicht profiel 1 werkput 2 met oude insnijdingen van de beek de Aa en de verschillende veenlagen in de
vulling waarin vondstnummer 1 wordt gevonden.

Afbeelding 2.4 Overzicht centrale deel werkput 2 vanuit noordenwesten richting zuidoosten gefotografeerd met natuurvriendelijke
oever. Links op de foto zijn in het talud de insnijdingen van de meanderende beek te zien.
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Afbeelding 2.5 overzicht werkput 3 van noordwest richting het zuidoosten gefotografeerd.

Afbeelding 2.6 overzicht noordelijk deel werkput 4 met natuurvriendelijke oever langs watergang. De foto is van het noorden
richting het zuiden genomen.
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Afbeelding 2.7 overzicht noordelijk deel van werkput 4 van zuidoosten richting noordwesten gefotografeerd.

Afbeelding 2.8 zuidelijkdeel van werkput 4 van noordwest naar zuidoost gefotografeerd met links onderin kleilagen bovenop het
dekzand onderin de watergang.
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Afbeelding 2.9 overzicht werkput 5 van noordwest naar zuidoost gefotografeerd

Afbeelding 2.10 overzicht werkput 6 van zuidoost richting noordwest gefotografeerd. Hier is in het schuine talud een donker
bruingrijze humushoudende geroerde bodemlaag van zwak lemig zand te zien.
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2.2 Archeologische sporen en structuren
Bij het archeologische onderzoek zijn geen antropogene sporen aangetroffen die wijzen op bewoning of
andere activiteiten in het plangebied. Bij het onderzoek zijn wel een aantal vondsten aangetroffen in de
beekafzetting en in de geroerde bovengrond. De uitgedeelde spoornummers bestaan allen uit
natuurlijke sporen. Daarom is in de rapportage slechts een fotopresentatie opgenomen van de
geïnspecteerde gegraven watergangen en gegraven schuine taluds (afb 2.1 t/m 2.10).
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3 Vondsten (R.D.Hoegen)
3.1 Inleiding en methode
Tijdens het archeologische onderzoek zijn in totaal 6 vondsten verzameld. De vondsten zijn zoveel
mogelijk aan archeologische sporen of lagen gekoppeld of ingemeten met GPS. De vondsten zijn na
het veldwerk gesplist per materiaal categorie en geteld en gewogen. In tabel 3.1 zijn de aantallen en het
gewicht van de archeologische vondsten die bij de aanleg van de vlakken zijn verzameld weergegeven.
Hieronder worden de verschillende vondsten per materiaal categorie beschreven en gedateerd.
materiaal

aantal

gewicht gram

aardewerk

4

1338

metaal

2

58

totaal

6

1396

opmerkingen

Tabel 3.1 Overzicht van de aangetroffen vondsten bij het onderzoek.

3.2 Het aardewerk en metaal
Aardewerk
Bij het onderzoek van de nieuw gegraven meander in werkput 2 zijn in de veenafzetting van de oude
beekloop drie scherven van een Keulse inmaakpot of voorraadpot gevonden, en een scherf van een
mineraalwaterfles pot (vondstnummer 1). De Keulse pot is een tonvormige steengoedpot met aan
bovenzijde afgeplatte verdikte rand, op standring en twee worstoren. Deze bruine pot van steengoed
behoord tot het type s2-pot-22 van het Deventer systeem, die in Duitsland in de plaats Langerwehe is
geproduceerd in de tweede helft van de 19de eeuw en nog lang in gebruik is bleven.24 De potscherven
zijn samen met een wandscherf van een mineraalwaterfles gevonden die uit dezelfde periode dateert.
Deze flessen lijken sterk op de jeneverfles van steengoed die nog steeds gemaakt wordt. De flessen
hebben een afgeronde schouder, korte cilindrische nek met verdikte lip en een platte/holle bodem en
een verticaal lintoor. Deze bruine of witte flessen van steengoed zijn in Westerwald geproduceerd en
behoren tot het type s2-fle-4 van het Deventer systeem.25
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Gawronski 2009: 24.
Bartels 1999: 548.
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Afbeelding 3.1 Vondstnummer 3: vuurketshouder van musketgeweer met versiering op de voorzijde en tanden of knobbels op de
achterzijde, datering periode 1550-1840/60.

Metaal
In de meander van werkput 3 is in het zand van de bedding een grote kogel gevonden met een
diameter 19 millimeter (vondstnummer 2). Loden ronde kogels van het kaliber 17-19 worden gebruikt
voor musketgeweren en dateren uit de periode 1550-1860.26
Vondstnummer 3 betreft een vuurketshouder van lood met versiering op voorzijde en tanden of
knobbels op de achterzijde. Dit stukje lood wordt gebruikt om er een stukje vuursteen tussen te
klemmen dat vervolgens op de haan van musketgeweer kon worden geplaatst. Wanneer de trekker van
het geweer vervolgens wordt overgehaald, schiet de haan naar voren en ketst het vuursteentje tegen
het metaal van het geweer, waardoor een vonk ontstaat om het kruit te laten ontbranden. Op de
achterzijde van de houder zijn tanden of knobbels aangebracht zodat deze niet zo snel wegglijd uit de
klem van de haan. De vuurketshouder dateert uit circa 1550-1840/60.27

26
27

Kist 1993: 118.
Harding 1990: 114-115.
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4 Conclusie en beanwoording onderzoeksvragen PvE
4.1 Conclusie
Bij de archeologische begeleiding is geen vindplaats aangetroffen in het plangebied. Bij de begeleiding
blijkt dat de bovengrond tot minimaal circa 50 centimeter onder maaiveld is verstoord. Bij het
terugbrengen van de meanders in de beek is de oude beekloop van de Aa aangesneden. Tussen het
verslagen/verspoelde veen en zand is aardewerk aangetroffen uit de tweede helft van de 19de eeuwbegin 20ste eeuw maar ook recenter materiaal zoals plastic containers en ander afval. Hieruit blijkt dat
de beek nog tot voor kort behoorlijk actief was. Opvallend is dat de aangetroffen materiaal in het
plangebied op zijn vroegst uit de tweede helft van de 16de eeuw dateert. Er zijn dus helemaal geen
aanwijzingen voor bewoning uit eerdere periodes. Het aangetroffen aardewerk is vermoedelijk als afval
in de beek gedumpt en het metaal kan zijn verloren bij het jagen in het gebied of door bemesting zijn
opgebracht.

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen PvE
In het PvE zijn voor een archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving
onderzoeksvragen opgenomen, zie paragraaf 1.6. Deze vragen hebben primair als doel om antwoord te
geven op de volgende vraag: zijn er in het plangebied een of meer behoudenswaardige vindplaatsen
aanwezig? Aangezien er geen archeologische vindplaats is aangetroffen, zijn deze vragen verder niet
van toepassing. Bij het onderzoek zijn slechts enkele losse vondsten uit de Nieuwe Tijd gevonden.
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5 Waardestelling en selectieadvies
5.1 Waardering van de vindplaats
Bij het huidige onderzoek is geen archeologische vindplaats aangetroffen daarom is er ook geen
waardering opgenomen in deze paragraaf.

5.2 Selectieadvies
De archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraving heeft niet geleid tot
de vondst van een archeologische vindplaats. Bij het onderzoek zijn geen archeologische sporen of
resten aangetroffen met uitzondering van enkele losse vondsten uit de Nieuwe tijd.
Het totale oppervlak van de begeleiding bestrijkt een groot deel van het plangebied waardoor er
voldoende dekking is om een verantwoord advies te geven. Op basis van het huidige onderzoek
adviseren wij dan ook om de archeologische verwachting voor het gebied bij te stellen tot laag en
verder geen vervolgonderzoeken uit te voeren.
Het is echter niet uit te sluiten dat bij eventuele werkzaamheden in de toekomst een archeologische
‘toevalsvondst’ wordt aangetroffen in het gebied. Het is daarom wenselijk om bij eventueel grondverzet
in de toekomst de uitvoerder er op te wijzen dat er een wettelijke plicht is om eventuele vondsten zo
spoedig mogelijk te melden bij het bevoegd gezag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Bijlage 2 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Samengesteld door E.A. Schorn (BAAC) naar aanleiding van de publicatie: De steentijd van Nederland
(2005). Onder redactie van: Jos Deeben, Erik Drenth, Marie-France van Oorsouw en Leo Verhart.
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