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Samenvatting 

Ten behoeve van de bouw van een woning
een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie 
te Veldhoven. 
 
Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebied resten verwacht tot de 
periode Late midddeleeuwen onder het plaggendek en in
Resten uit de de periode Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd, worden verwacht aan de top 
van het plaggendek. 
 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het gebied vanaf een gemiddelde diepte van 65 cm 
de intacte C-horizont aanwezig is. Hierop is een minimaal 10 cm dikke begraven A
mogelijk een akkerlaag aanwezig. De begraven A
zand, dat geïnterpreteerd wordt als een opgestoven laag. Vanaf gemiddel
maaiveld is een plaggendek aangetroffen. In het plaggendek zijn geen aanwijzingen aangetroffen 
voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten. 
 
Archeologisch gezien houdt het bovenstaande in, dat in het plangebied zich mogelijk een begraven 
archeologisch niveau bevindt uit de perioden tot de Late Middeleeuwen. In het plaggendek zijn 
geen aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten a
 
Uitgangspunt voor archeologisch onderzoek is behoud van resten 
de plannen dusdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.
Hierbij kan bijvoorbeel gedacht worden aan ophoging van de grond. 
verstoord gaat worden, adviseert ADC ArcheoProjecten om in het plangebied
veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO
gaafheid, omvang, datering en conservering van ar
 
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bouw van een woning heeft ADC ArcheoProjecten in februari en maart 2012
een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Zandoerleseweg 

Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebied resten verwacht tot de 
periode Late midddeleeuwen onder het plaggendek en in de top van de oorspronkelijke C
Resten uit de de periode Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd, worden verwacht aan de top 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het gebied vanaf een gemiddelde diepte van 65 cm 
horizont aanwezig is. Hierop is een minimaal 10 cm dikke begraven A-

mogelijk een akkerlaag aanwezig. De begraven A-horizont wordt afgedekt door een laag lichtbruin 
zand, dat geïnterpreteerd wordt als een opgestoven laag. Vanaf gemiddeld 45 cm –
maaiveld is een plaggendek aangetroffen. In het plaggendek zijn geen aanwijzingen aangetroffen 
voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten.  

Archeologisch gezien houdt het bovenstaande in, dat in het plangebied zich mogelijk een begraven 
archeologisch niveau bevindt uit de perioden tot de Late Middeleeuwen. In het plaggendek zijn 
geen aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten aangetroffen.  

gisch onderzoek is behoud van resten in situ. Indien mogelijk
sdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.

eel gedacht worden aan ophoging van de grond.  Indien de bodem echter 
adviseert ADC ArcheoProjecten om in het plangebied, een inventariserend 

veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-
mvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken. 

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
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februari en maart 2012 
Zandoerleseweg 

Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebied resten verwacht tot de 
de top van de oorspronkelijke C-horizont. 

Resten uit de de periode Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd, worden verwacht aan de top 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het gebied vanaf een gemiddelde diepte van 65 cm –mv 
-horizont en 

horizont wordt afgedekt door een laag lichtbruin 
–mv tot aan het 

maaiveld is een plaggendek aangetroffen. In het plaggendek zijn geen aanwijzingen aangetroffen 

Archeologisch gezien houdt het bovenstaande in, dat in het plangebied zich mogelijk een begraven 
archeologisch niveau bevindt uit de perioden tot de Late Middeleeuwen. In het plaggendek zijn 

Indien mogelijk, kunnen 
sdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden. 

Indien de bodem echter 
een inventariserend 

-P), teneinde 
zoeken.  

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 



 

    

 Tabel 1. 

Periode 

Nieuwe tijd 

Middeleeuwen:                                    

Late Middeleeuwen 

Vroege Middeleeuwen  

Romeinse tijd:                                     

Laat-Romeinse tijd 

Midden-Romeinse tijd  

Vroeg-Romeinse tijd  

IJzertijd:                                               

Late IJzertijd  

Midden-IJzertijd  

Vroege IJzertijd 

Bronstijd:                                            

Late Bronstijd 

Midden-Bronstijd 

Vroege Bronstijd 

Neolithicum (Jonge  Steentijd):           

Laat-Neolithicum 

Midden-Neolithicum  

Vroeg-Neolithicum  

Mesolithicum (Midden-Steentijd)

Laat-Mesolithicum  

Midden-Mesolithicum  

Vroeg-Mesolithicum  

Paleolithicum (Oude Steentijd):        

Laat-Paleolithicum  

Midden-Paleolithicum  

Vroeg-Paleolithicum  

 Bron: Archeologisch Basis Register 1992

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Afkorting Tijd in jaren 

NT 1500 - heden  

:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  

LME  1050 - 1500 

VME  450 - 1050 

:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

ROML  270 - 450 

ROMM  70 - 270 

ROMV  12 voor Chr. 

:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  

IJZL  250 - 12 

IJZM  500 - 250 

IJZV  800 - 500 

:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

BRONSL  1100 - 800 

BRONSM  1800 - 1100 

BRONSV  2000 - 1800 

:            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

NEOL  2850 - 2000 

NEOM  4200 - 2850 

NEOV  5300 - 4200 

Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

MESOL  6450 - 4900 

MESOM  7100 - 6450 

MESOV  8800 - 7100 

:         PALEO tot 8800 voor Chr.  

PALEOL  35.000 - 

PALEOM  300.000 

PALEOV  tot 300.000 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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van de verschillende (pre)historische perioden. 

1500 na Chr. 

1050 na Chr. 

450 na Chr. 

270 na Chr. 

voor Chr. - 70 na Chr. 

12 voor Chr. 

250 voor Chr. 

500 voor Chr. 

800 voor Chr. 

1100 voor Chr. 

1800 voor Chr. 

2000 voor Chr. 

2850 voor Chr. 

4200 voor Chr. 

4900 voor Chr. 

6450 voor Chr. 

7100 voor Chr. 

 8800 voor Chr. 

300.000 – 35.000 voor Chr. 

tot 300.000 voor Chr. 



 

    

1 Inleiding en administratieve gegevens

Opdrachtgever: 

Soort onderzoek: 

Aanleiding: 

Locatie: 

Plaats: 

Gemeente: 

Provincie: 

Kadastrale gegevens: 

Kaartblad: 

Oppervlakte plangebied 

Coördinaten:  

Bevoegde overheid: 

Deskundige namens de bevoegde overheid:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS

Auteur: 

Projectmedewerker(s): 

Autorisatie: 

Periode van uitvoering: 

Beheer en plaats documentatie: 

Beheer en plaats digitale documentatie (e

 
Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld.
grond van dit beleid valt het plangebied in de zone 
het westelijke en centrale deel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden 
verwacht. Bij geplande ingrepen van 100 m
bureauonderzoek uitgevoerd te worden. In het oostelijke deel worden met name resten verwacht 
die gelieerd zijn aan historische kernen en linten. Voor deze verwachting geldt dat bij geplande 
bodemingrepen met een oppervlak 
onderzoek dient plaats te vinden
verkrijgen, dient de initiatiefnemer een rapport 
overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld.
 
 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vraagstelling

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het 
van informatie over bekende 
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische ve
 
Voor het bureauonderzoek zijn d

• Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, 
specifieke archeologische verwachting

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn:
• Is het plangebied voldoende onderzocht? 

o Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot 
een selectiebesluit?

 
1 Anoniem 2009. 

en administratieve gegevens 

Planomar Planologisch Adviesbureau 

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek

Bouw woning 

Zandoerleseweg 

Veldhoven 

Veldhoven 

Noord-Brabant 

Kadastrale gemeente Veldhoven, sectie G, nummer 942

51D 

2200 m2  

152.908 / 380.791; 

152.911 / 380.764; 

152.972 / 380.766; 

152.911 / 380.764. 

Gemeente Veldhoven 

Deskundige namens de bevoegde overheid: Mevr. M. Scharenborg 

onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code): 50659 

J.A.G. van Rooij 

J.A.G. van Rooij 

R.M. van der Zee 

Februari 2012 

ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 

Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot): http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13

Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld.
beleid valt het plangebied in de zone met een hoge archeologische verwachting. In

het westelijke en centrale deel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden 
verwacht. Bij geplande ingrepen van 100 m2 of groter en dieper dan 30 cm –mv dient minimaal een 
bureauonderzoek uitgevoerd te worden. In het oostelijke deel worden met name resten verwacht 
die gelieerd zijn aan historische kernen en linten. Voor deze verwachting geldt dat bij geplande 
bodemingrepen met een oppervlak van 75 m2 of groter en 30 cm –mv en dieper archeologisch 

vinden.1 Om in deze zone een omgevingsvergunning te kunnen 
t de initiatiefnemer een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde 
heologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld.  

vraagstelling 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen 

over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied,
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.  

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
cheologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, 

specifieke archeologische verwachting? 
Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 

s het plangebied voldoende onderzocht?  
welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot 

een selectiebesluit? 
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Veldonderzoek 

Veldhoven, sectie G, nummer 942 

identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-rn83-1z 

Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. Op 
e archeologische verwachting. In 

het westelijke en centrale deel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden 
mv dient minimaal een 

bureauonderzoek uitgevoerd te worden. In het oostelijke deel worden met name resten verwacht 
die gelieerd zijn aan historische kernen en linten. Voor deze verwachting geldt dat bij geplande 

mv en dieper archeologisch 
Om in deze zone een omgevingsvergunning te kunnen 

overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde 
 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
n de hand van schriftelijke bronnen verwerven 

in het plangebied, om 

cheologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de 

welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot 



 

    

o Zo ja, welk selectie
begeleiden)?

 
2.2 Methodiek 

In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een 
op grond van de Kwaliteitsnorm 
hierop aanvullende uitvoeringskaders vast
bekend echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van 
archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld
bureauonderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederland
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek
 
Het bureauonderzoek bestaat uit 

1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen
toekomstig gebruik; 

2. Aanmelden onderzoek bij Archis;
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid;
4. Beschrijven huidig gebruik;
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische 
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;
8. Opstellen gespecificeerde verwachting;
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek;
10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens;
11. Aanleveren digitale gegevens bij e

 
De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan 
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. 
beschouwd als een belangrijke conclusie van het 
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien rele
weergegeven op een kaart.  
 
De resultaten van processtappen
3.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben 
betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij 
onder meer Archis en het e-Depot. 
 
2.3 Resultaten  

2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksg

mogelijk toekomstige

De exacte locatie van het plangebied is wee
 
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied 
gedefinieerd als het gebied binnen 
 
In het plangebied zijn de volgende ingrepen
Aard ingreep: 

Wijze fundering: 

Onderkeldering: 

Diepte bodemverstoring: 

 
2 SIKB 2010. 

Zo ja, welk selectiebesluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, 
begeleiden)? 

t vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren 
rond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2 Gemeenten kunnen

e uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Veldhoven heeft voor zover 
aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van 

onderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld
bureauonderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.

oek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.
, protocol 4002 Bureauonderzoek.  

onderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:  
en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk 

 
Aanmelden onderzoek bij Archis; 
Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid; 
Beschrijven huidig gebruik; 
Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen; 
Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;
Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden; 
Opstellen gespecificeerde verwachting; 
Opstellen standaardrapport bureauonderzoek; 
Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens; 

ale gegevens bij e-Depot. 

1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de 
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden 
beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt 
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien rele

 

processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 3.1 tot en met 
esstap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben 

betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij 
Depot.  

en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties van het 

e gebruik  

De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op afbeeldingen 1 en 2.  

Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
spraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens

uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 300 m rondom het plangebied.

olgende ingrepen gepland: 
Bouw woning 

onbekend 

nee 

Minimaal 50 cm -mv  
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besluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, 

plangebied te gebeuren 
Gemeenten kunnen 

voor zover 
aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van 

onderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit 
bureauonderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd. 

se Archeologie (KNA), versie 3.2 

ies van mogelijk 

waarden in de ondergrond; 
 

8, de 
De gespecificeerde verwachting kan worden 

bureauonderzoek, omdat hierin wordt 
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant 

1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 3.1 tot en met 
esstap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben 

betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij 

consequenties van het 

Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
. Daarom zijn tevens 

kan worden 
rondom het plangebied. 



 

    

Oppervlakte bodemverstoring: 

Verwachte wijziging grondwaterstand:

Toekomstige ligging boven- en ondergrondse 

infrastructuur: 

Toekomstige ligging verharding: 

 
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn 
archeologische resten in de ondergrond 
 
2.3.2 Beschrijving van de 

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het 
 
Bron 

Geologie3 

Geomorfologie4 

Bodemkunde5 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

 
Het plangebied ligt in het zuidelijk zandgebied, 
geomorfologische kaart is het vanwege de aanwezigheid van bebouwing niet gekarteerd. Het 
gebied rondom Zandoerle is gekarteerd als ‘dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek’ (3K14 
en 3L5).  
 
De Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebie
breuken, de Breuk van Vessem en de Breuk van Wintelre
het noordoosten begrensd.7 De 
Noord-Brabant de grens vormt met het tektonisch opheffing
zuidwesten van het plangebied.
 
In het Vroeg- en Midden-Pleistoceen raakte de slenk gevuld met grove zanden en grind (Formatie 
van Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. 
afzettingen op geringe diepte of aan het oppervlak aangetroffen.
kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren gedwongen hun loop naar het oosten te 
verplaatsen. Daarmee kwam in het gebied een einde aan de sedimenta
 
Gedurende de ijstijden van het Midden
werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met afzettingen van meer lokale oors
van Boxtel). Hierbij hield de opvullin
afzettingen uit de genoemde perioden 
fluvioperiglaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). 

 
3 Dienst 1985. 
4 Ten Cate 1977. 
5 STIBOKA 1984. 
6 http://www.ahn.nl/viewer 
7 Bisschops 1985. 
8 Damioseaux & Teunissen van Manen 1984.
9 idem 

Woning ongeveer 340 m2 en bijgebouw ca. 75 m

wijziging grondwaterstand: Onbekend 

en ondergrondse  

Niet van toepassing 

onbekend 

e van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 
archeologische resten in de ondergrond mogelijk worden aangetast. 

aardwetenschappelijke waarden  

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 

Informatie 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden dunner dan 2 

meter op Fluvioperiglaciale afzettingen (oude nomenclatuur: 

Lacustro-eolische periglaciale afzettingen; Brabants leem, 

plaatselijk venig, bedekt door dekzand dunner dan 2 m 

(Nuenen Groep; afb. 3)). 

Gekarteerd als bebouwd, maar geheel omringd door 

dekzandruggen, al dan niet met oud-bouwlanddek (3L5

4). 

Hoge zwarte enkeerdgronden met lemig fijn zand, 

gondwatertrap VI (zEZ23-VI; afb 5). 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)6 23,5 m +NAP in het oosten en 24 m +NAP in het westen

beelden van het AHN zijn de individuele opgehoogde 

percelen goed zichtbaar (afb. 6). 

Het plangebied ligt in het zuidelijk zandgebied, in de randzone van de Roerdalslenk. Op de 
kaart is het vanwege de aanwezigheid van bebouwing niet gekarteerd. Het 

gebied rondom Zandoerle is gekarteerd als ‘dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek’ (3K14 

De Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebied dat door 
Breuk van Vessem en de Breuk van Wintelre in het zuidwesten en de Peelrandbreuk in 

De Breuk van Vessem en de Breuk van Wintelre, die in dit deel van 
de grens vormt met het tektonisch opheffingsgebied het Kempisch Plateau, ligt 
het plangebied. 

leistoceen raakte de slenk gevuld met grove zanden en grind (Formatie 
van Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. Ten westen van de Feldbissbreuk 
afzettingen op geringe diepte of aan het oppervlak aangetroffen.8 Door de tektonische opheffing en 
kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren gedwongen hun loop naar het oosten te 

. Daarmee kwam in het gebied een einde aan de sedimentatie van de grote rivieren.

Gedurende de ijstijden van het Midden- en Laat-Pleistoceen (Elsterien, Saalien en Weichselien) 
werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met afzettingen van meer lokale oorsprong (

Boxtel). Hierbij hield de opvulling min of meer gelijke tred met de daling van de slenk.
uit de genoemde perioden kunnen worden onderverdeeld in Brabants leem, 

fluvioperiglaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). 

Damioseaux & Teunissen van Manen 1984. 
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en bijgebouw ca. 75 m2 

waardevolle 

, Laagpakket van Wierden dunner dan 2 

meter op Fluvioperiglaciale afzettingen (oude nomenclatuur: 

eolische periglaciale afzettingen; Brabants leem, 

plaatselijk venig, bedekt door dekzand dunner dan 2 m 

Gekarteerd als bebouwd, maar geheel omringd door 

bouwlanddek (3L5; afb 

Hoge zwarte enkeerdgronden met lemig fijn zand, 

+NAP in het oosten en 24 m +NAP in het westen. Op 

beelden van het AHN zijn de individuele opgehoogde 

in de randzone van de Roerdalslenk. Op de 
kaart is het vanwege de aanwezigheid van bebouwing niet gekarteerd. Het 

gebied rondom Zandoerle is gekarteerd als ‘dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek’ (3K14 

d dat door 
in het zuidwesten en de Peelrandbreuk in 

in dit deel van 
sgebied het Kempisch Plateau, ligt ten 

leistoceen raakte de slenk gevuld met grove zanden en grind (Formatie 
 worden deze 

Door de tektonische opheffing en 
kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren gedwongen hun loop naar het oosten te 

tie van de grote rivieren.  

Pleistoceen (Elsterien, Saalien en Weichselien) 
prong (Formatie 

g min of meer gelijke tred met de daling van de slenk.9 De 
kunnen worden onderverdeeld in Brabants leem, 

fluvioperiglaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). 



 

    

Brabants leem is in perioden met permafrost ontstaan uit door de wind aangevoerd materiaal 
waaruit door dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes werden uitgewassen
in ondiepe depressies (dooimeren), waarin het meegevoerde materiaal tot bezinking kw
 
Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand
wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk in de zomermaanden, veel 
smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door een systeem v
beken, waarbij materiaal van de hogere delen naar de lager gelegen Centrale Slenk werd 
verplaatst.11 De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of meer gelaagde zanden, 
met eventueel leemlagen en/of planten
Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door de wind sediment 
verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal (Midden
Dekzand afgezet. In het laatglaciaal (Laat
van langgerekte, voornamelijk ZW
Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 m.
 
Aan het einde van het Weichselien
van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in meanderende beken, zoals de 
Groote Beerze, de Kleine Beerze, De Ekkersrijt, De Gender en De Run, die zich aanvankelijk in het 
landschap insneden. In de beekdalen werd zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 
(Formatie van Boxtel; Laagpakket van 
verplaatsing van zand door de wind steeds minder werd en het zachtglooien
gefixeerd raakte. Door toedoen van de mens, zoals kappen, branden en ontginnen, trad plaatselijk 
opnieuw verstuivingen op en ontstonden stuifzandcomplexen (
Laagpakket van Kootwijk). 
 
Op grond van de Bodemkaart 
in  lemig fijn zand en met grondwatertrap VII te verwachten (zEZ23
komen over het algemeen voor op dekzandruggen rond oude dorpen of plaatsen. Ze worden 
gekenmerkt door een humeuze bovengrond, van 50 cm of dikker. Deze ontstonden in dit gebied toen 
vanaf de 14/15e eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast (zie ook 
kadertekst).13 Door het abiotische deel (veelal fijn zand) van de me
opgehoogd. Door die ophoging en een bepaalde wijze van ploegen steken de oude bouwlanden nu 
als bolle akkers boven hun omgeving uit. Ze geven zo een enigszins vertekend beeld van het 
oorspronkelijke reliëf.  
 

 
10 Idem. 
11 Idem.  
12 Berendsen 2005.  
13 Bisschops 1985. 

in perioden met permafrost ontstaan uit door de wind aangevoerd materiaal 
waaruit door dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes werden uitgewassen. Dit water verzamelde zich 
in ondiepe depressies (dooimeren), waarin het meegevoerde materiaal tot bezinking kw

Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, ontstonden 
wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk in de zomermaanden, veel 
smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door een systeem van verwilderde geulen en 
beken, waarbij materiaal van de hogere delen naar de lager gelegen Centrale Slenk werd 

De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of meer gelaagde zanden, 
met eventueel leemlagen en/of planten- en houtresten. 
Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door de wind sediment 
verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal (Midden-Weichselien) werd zo het Oude 
Dekzand afgezet. In het laatglaciaal (Laat-Weichselien) werd het Jonge Dekzand afgezet in de vorm 
van langgerekte, voornamelijk ZW-NO georiënteerde ruggen. Al deze afzettingen hebben in de 
Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 m.12 

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een stuk milder. Het systeem 
van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in meanderende beken, zoals de 
Groote Beerze, de Kleine Beerze, De Ekkersrijt, De Gender en De Run, die zich aanvankelijk in het 
landschap insneden. In de beekdalen werd zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 

Laagpakket van Singraven). Ook de vegetatie nam toe, waardoor de 
verplaatsing van zand door de wind steeds minder werd en het zachtglooiende dekzandreliëf 
gefixeerd raakte. Door toedoen van de mens, zoals kappen, branden en ontginnen, trad plaatselijk 
opnieuw verstuivingen op en ontstonden stuifzandcomplexen (Formatie van Boxtel Formatie; 

 van Nederland zijn in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgronden 
in  lemig fijn zand en met grondwatertrap VII te verwachten (zEZ23-VII). Hoge zwarte enkeerdgronden 
komen over het algemeen voor op dekzandruggen rond oude dorpen of plaatsen. Ze worden 
ekenmerkt door een humeuze bovengrond, van 50 cm of dikker. Deze ontstonden in dit gebied toen 

eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast (zie ook 
Door het abiotische deel (veelal fijn zand) van de mest werden de akkers geleidelijk 

opgehoogd. Door die ophoging en een bepaalde wijze van ploegen steken de oude bouwlanden nu 
als bolle akkers boven hun omgeving uit. Ze geven zo een enigszins vertekend beeld van het 
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in perioden met permafrost ontstaan uit door de wind aangevoerd materiaal 
. Dit water verzamelde zich 

in ondiepe depressies (dooimeren), waarin het meegevoerde materiaal tot bezinking kwam.10 

en rivierafzettingen, ontstonden 
wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk in de zomermaanden, veel 

an verwilderde geulen en 
beken, waarbij materiaal van de hogere delen naar de lager gelegen Centrale Slenk werd 

De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of meer gelaagde zanden, 

Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door de wind sediment 
Weichselien) werd zo het Oude 

erd het Jonge Dekzand afgezet in de vorm 
NO georiënteerde ruggen. Al deze afzettingen hebben in de 

en in het Holoceen werd het klimaat een stuk milder. Het systeem 
van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in meanderende beken, zoals de 
Groote Beerze, de Kleine Beerze, De Ekkersrijt, De Gender en De Run, die zich aanvankelijk in het 
landschap insneden. In de beekdalen werd zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 

Singraven). Ook de vegetatie nam toe, waardoor de 
de dekzandreliëf 

gefixeerd raakte. Door toedoen van de mens, zoals kappen, branden en ontginnen, trad plaatselijk 
Boxtel Formatie; 

van Nederland zijn in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgronden 
VII). Hoge zwarte enkeerdgronden 

komen over het algemeen voor op dekzandruggen rond oude dorpen of plaatsen. Ze worden 
ekenmerkt door een humeuze bovengrond, van 50 cm of dikker. Deze ontstonden in dit gebied toen 

eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast (zie ook 
st werden de akkers geleidelijk 

opgehoogd. Door die ophoging en een bepaalde wijze van ploegen steken de oude bouwlanden nu 
als bolle akkers boven hun omgeving uit. Ze geven zo een enigszins vertekend beeld van het 



 

    

  
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische 

In het onderzoeksgebied zijn de volgende 
bouwhistorische waarden vastgesteld
 
AMK-terrein nr Omschrijving

16.831 Nederzetting

 
Waarnemingsnr Omschrijving

33.450 Fragment gedraaid 

aardwerk 

33.452 Plattegrond van een kapel

 
 

 
14 Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1.
15 Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1.

ving van bekende archeologische waarden  

In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse 
vastgesteld (zie afbeelding 7): 

Omschrijving Datering14 Opmerking 

Nederzetting LMEA-NT Terrein met de oude dorpskern van Zandoerle. 

Middeleeuwse bewoning vóór 1250.  

Omschrijving Datering
15 

Opmerking 

gedraaid VMEB Fragment van een tuitpot uit de Vroege 

Middeleeuwen. Vondstomstandigheden 

onbekend 

Plattegrond van een kapel LME Plaatsing van coördinaten op basis van 

literatuur. Locatie dus niet betrouwbaar.

 

gen, zie tabel 1. 

Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1. 
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en ondergrondse 

Terrein met de oude dorpskern van Zandoerle. 

Fragment van een tuitpot uit de Vroege 

Vondstomstandigheden 

Plaatsing van coördinaten op basis van 

literatuur. Locatie dus niet betrouwbaar. 



 

    

 
Onderzoeksmeldings-

nummer 

Soort onderzoek

9.699 Veldkartering en 

booronderzoek ten 

behoeve van een 

verwachtingskaart

12.043 Bureauonderzoek

34.589 Bureau

booronderzoek

 
Volgens de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (IKAW) heeft het plangebied een ho
indicatieve waarde (afb. 7). Ook volgens de meer gedetailleerde archeologische 
beldeidsadvieskaart van de gemeente Velhoven kent het plangebied een hoge archeologische 
waarde (afb. 8). Wel is in deze kaart 
centrale deel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden verwacht
oostelijke deel worden met name resten verwacht die gelieerd zijn aan historische kernen en linten.
 

2.3.4 Beschrijving van de historische situatie

bouwhistorische waarden

De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron 

Kadastrale minuut16 

Bonnekaart 

Topografische kaart17 

Goodle maps streetview 

KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH)

Cultuurhistorische waardenkaart

Noord-Brabant 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de kern van Zand
eerst in historische bronnen uit 1326 als 
 
Volegens de eerste gedetaillleerde
bevindt het plangebied zich ten westen van een doorgaande weg en is het in gebruik als bouwland.
Vanaf het begin van de 20e eeuw is deze situatie nauwelijks gewijzigd.

 
16 Kadaster 1811-1832. 
17 1953-1990. 
18 http://www.kich.nl 

Soort onderzoek Resultaat Advies 

Veldkartering en 

booronderzoek ten 

behoeve van een 

verwachtingskaart 

Op basis van het onderzoek 

zijn 61 nieuwe vindplaatsen 

aangetroffen, voornamelijk uit 

de periode steentijd.  

Niet van toepassing

Bureauonderzoek Op basis van het onderzoek 

werd duidelijk dat in het gehele 

gebied archeologische resten 

aanwezig konden zijn. 

Het plangebied dient 

verder onderzocht te 

worden door middel van 

een oppervlaktekartering 

en booronderzoek. 

Bureau- en 

booronderzoek 

Hoewel op basis van het 

bureauonderzoek een hoge 

archeologische verwachtting 

bestond, zijn tijdens het 

booronderzoek sterk verstoorde 

bodems aangetroffen.   

Geen archeologisch 

vervolgonderzoek 

aanbevolen. 

Volgens de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (IKAW) heeft het plangebied een ho
. Ook volgens de meer gedetailleerde archeologische 

beldeidsadvieskaart van de gemeente Velhoven kent het plangebied een hoge archeologische 
in deze kaart een differentiatie aangebracht, want in het westelijke en 

eel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden verwacht
oostelijke deel worden met name resten verwacht die gelieerd zijn aan historische kernen en linten.

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en ondergrondse 

bouwhistorische waarden 

De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 
Jaartal Historische situatie 

1811-1832 Het gebied bevindt zich ten westen van een 

doorgaande weg (thanks Zandoerleseweg) en 

is in gebruik als bouwland. 

1901-1953 Het plangebied bevindt zich ten noorden van 

be bebouwing van Zand Oerle

oostelijke deel is een perceleringsgrens door 

middel van bomen/struiken aanwezig. Het 

gebied zelf is in gebruik als bouwland.

1953-1990 Meer bebouwingen ten noorden en zuiden 

van het plangebied. Het gebied zelf is in 

gebruik als grasland. 

2011 In gebruik als grasland 

KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH)18  Geen additionele bruikbare informatie

Cultuurhistorische waardenkaart provincie  Het plangebied bevindt zich in een 

akkercomplex met een esdek.

akkercomplexen dateren uit de Late 

Middeleeuwen 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de kern van Zandoerle. Dit gehucht werd voor het 
eerst in historische bronnen uit 1326 als Zantourle vermeld. 

Volegens de eerste gedetaillleerde kaart van het plangebied (Kadastrale minuut uit 1811
bevindt het plangebied zich ten westen van een doorgaande weg en is het in gebruik als bouwland.

eeuw is deze situatie nauwelijks gewijzigd. Wel maaht het oostelijke 
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Niet van toepassing. 

Het plangebied dient 

verder onderzocht te 

worden door middel van 

een oppervlaktekartering 

en booronderzoek.  

Geen archeologisch 

vervolgonderzoek 

aanbevolen.  

Volgens de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (IKAW) heeft het plangebied een hoge 

beldeidsadvieskaart van de gemeente Velhoven kent het plangebied een hoge archeologische 
in het westelijke en 

eel van het gebied worden resten uit alle archeologische  perioden verwacht en in het 
oostelijke deel worden met name resten verwacht die gelieerd zijn aan historische kernen en linten. 

ndergrondse 

Het gebied bevindt zich ten westen van een 

doorgaande weg (thanks Zandoerleseweg) en 

h ten noorden van 

Zand Oerle. In het 

oostelijke deel is een perceleringsgrens door 

middel van bomen/struiken aanwezig. Het 

gebied zelf is in gebruik als bouwland. 

Meer bebouwingen ten noorden en zuiden 

van het plangebied. Het gebied zelf is in 

bruikbare informatie 

Het plangebied bevindt zich in een 

akkercomplex met een esdek. Deze 

akkercomplexen dateren uit de Late 

oerle. Dit gehucht werd voor het 

kaart van het plangebied (Kadastrale minuut uit 1811-1832) 
bevindt het plangebied zich ten westen van een doorgaande weg en is het in gebruik als bouwland. 

Wel maaht het oostelijke 



 

    

deel van het gebied deel uit van een perceleringsgrens (afb. 
eeuw zijn meer bebouwingen ten noorden en zuiden van het gebied gesitueerd. Het gebied zelf 
blijft onbebouwd en in gebruik als grasland. 
 
2.3.5 Beschrijving huidig gebruik

Het plangebied is momenteel in 
 
Tot zover bekend heeft in het plangebeid nog geen milieugygienisch onderzoek plaatsgevonden. 
 
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt
alleen in het oostelijke deel, direct aan Zandoerleseweg, kabels en leidingen aanwezig zijn.
 
2.4 Gespecificeerde verwachting

De eerste, voor het bureauonderzo
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?

kan als volgt worden beantwoord:
 
In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen 
resten uit de periode tot de Late Middeleeuwen geldt een hoge indicatieve waarde, dit vanwege de 
ligging op een hoger deel in het dekzandgebied. Voor resten uit de periode uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt
zich nabij het gehucht Zandoerle, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de Middeleeuwen.
 
Eventuele archeologische resten 
esdek en in de top van de oorspronkelijke C
kunnen deze bewaard zijn gebleven. E
esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem
esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en 
houtskool.20 Archeologische sporen zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C
horizont. Organische resten en bot zullen door de relatief
slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader worden 
gespecificeerd door de beperkte gegevens.
 
Afhankelijk van de ouderdom van het esdek, zullen eventuele archeologische resten uit de periode 
vanaf de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het esdek of aan het maaiveld voorkomen. Hierbij kan 
worden gedacht aan funderingsresten van een boerderij of van bijgebouwen, waterputten en/of 
erfophogingen.  
 
De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is al

• Is het plangebied voldoende onderzocht? 

Nee  
• Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

selectiebesluit? 

Geadviseerd wordt om een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren. 
 
 

3 Inventariserend Veldonderzoek

3.1 Plan van Aanpak 

Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Vooraf werd een Plan van 
Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd. Dit Plan van Aanpak 
is opgesteld op 21 februari en 

 
19 Klic-melding 12G049037 
20 Groenewoudt 1994. 

l van het gebied deel uit van een perceleringsgrens (afb. 9). Vanaf de tweede helft van de 20
eeuw zijn meer bebouwingen ten noorden en zuiden van het gebied gesitueerd. Het gebied zelf 
blijft onbebouwd en in gebruik als grasland.     

gebruik  

Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland.   

Tot zover bekend heeft in het plangebeid nog geen milieugygienisch onderzoek plaatsgevonden. 

In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
e kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt

alleen in het oostelijke deel, direct aan Zandoerleseweg, kabels en leidingen aanwezig zijn.

Gespecificeerde verwachting en conclusie 

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische 

waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?

kan als volgt worden beantwoord: 

In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. 
Late Middeleeuwen geldt een hoge indicatieve waarde, dit vanwege de 

ligging op een hoger deel in het dekzandgebied. Voor resten uit de periode uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt eveneens een hoge indicatieve waarde. Het plangebied bevindt 
zich nabij het gehucht Zandoerle, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de Middeleeuwen.

archeologische resten uit de periode tot de Middeleeuwen zullen voorkomen onder het 
n de top van de oorspronkelijke C-horizont. Afhankelijk van de dikte van het esdek 

kunnen deze bewaard zijn gebleven. Een eventuele vondstenlaag zal zijn opgenomen onderin het 
esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem
esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en 

Archeologische sporen zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C
horizont. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden 
slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader worden 

eerd door de beperkte gegevens. 

Afhankelijk van de ouderdom van het esdek, zullen eventuele archeologische resten uit de periode 
vanaf de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het esdek of aan het maaiveld voorkomen. Hierbij kan 
worden gedacht aan funderingsresten van een boerderij of van bijgebouwen, waterputten en/of 

De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt: 
Is het plangebied voldoende onderzocht?  

Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

Geadviseerd wordt om een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren. 

Veldonderzoek (IVO-O) 

Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Vooraf werd een Plan van 
Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd. Dit Plan van Aanpak 

en opgenomen in par. 3.1.  
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). Vanaf de tweede helft van de 20e 
eeuw zijn meer bebouwingen ten noorden en zuiden van het gebied gesitueerd. Het gebied zelf 

Tot zover bekend heeft in het plangebeid nog geen milieugygienisch onderzoek plaatsgevonden.  

In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
e kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt 

alleen in het oostelijke deel, direct aan Zandoerleseweg, kabels en leidingen aanwezig zijn.19 

“Zijn mogelijk archeologische 

waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” 

uit alle archeologische perioden. Voor 
Late Middeleeuwen geldt een hoge indicatieve waarde, dit vanwege de 

ligging op een hoger deel in het dekzandgebied. Voor resten uit de periode uit de Late-
eveneens een hoge indicatieve waarde. Het plangebied bevindt 

zich nabij het gehucht Zandoerle, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de Middeleeuwen. 

komen onder het 
Afhankelijk van de dikte van het esdek 

opgenomen onderin het 
esdek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het 
esdek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en 

Archeologische sporen zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C-
droge en zure bodemomstandigheden 

slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader worden 

Afhankelijk van de ouderdom van het esdek, zullen eventuele archeologische resten uit de periode 
vanaf de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het esdek of aan het maaiveld voorkomen. Hierbij kan 
worden gedacht aan funderingsresten van een boerderij of van bijgebouwen, waterputten en/of 

Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

Geadviseerd wordt om een verkennend archeologisch booronderzoek uit te voeren.  

Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Vooraf werd een Plan van 
Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd. Dit Plan van Aanpak 



 

    

 
3.1.1 Administratieve gegevens

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.
 
3.1.2 Inleiding 

Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van 
het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting
2.4. 
.  
Het inventariserend veldonderzoek vond plaats door middel van een verkennend b
Omdat op deze locatie een type archeologische vindplaatsen wordt verwacht dat zich door middel 
van een booronderzoek niet goed laat opsporen is het doel van dit onderzoek het verkennen van 
de bodemopbouw. Daarmee toetsen we voor eventuele archeologische vindplaatsen de volgende 
delen van de gespecificeerde verwachting:
 

1. de landschappelijke en/of geologische context van even
2. de diepteligging ervan
3. de conservering 

 
Dit leidt voor onderhavig onderzoek tot de volgende hypothesen:
 

Ad 1. In het plangebied bevindt zich 
Ad 2. Aan  de basis van de enkeerdgrond

 
Door het uitvoeren van dit verkennend booronderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de 
vraag of, en zo ja, waar er al dan niet nog archeologische resten worden verwacht in het 
plangebied. 
 
De volgende onderzoeksvragen 

• Is / zijn de hierboven 
• Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze?

 
Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn:

• Is het plangebied voldoende o
• Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

selectiebesluit? 
• Zo ja, welk selectiebesluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, begeleiden)?

 
3.1.3 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden

Voor het vaststellen van de juistheid van de in par. 3.1.2 genoemde hypotheses is de volgende 
onderzoeksmethode het meest geschikt:
 
Aantal boringen: 

Boorgrid: 

Diepte boringen: 

Boormethode: 

Bemonstering: 

Profielkuil 

 
De bodemtextuur en archeologische indicatoren 
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie
wordt gehanteerd.21 De X- en Y
en ingemeten met behulp van een meetlint
boringen is bepaald aan de hand van AH

 
21 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.

Administratieve gegevens  

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1. 

Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van 
het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is geformuleerd in par. 

Het inventariserend veldonderzoek vond plaats door middel van een verkennend boor
Omdat op deze locatie een type archeologische vindplaatsen wordt verwacht dat zich door middel 

t goed laat opsporen is het doel van dit onderzoek het verkennen van 
de bodemopbouw. Daarmee toetsen we voor eventuele archeologische vindplaatsen de volgende 
delen van de gespecificeerde verwachting: 

de landschappelijke en/of geologische context van eventuele archeologische vindplaatsen
de diepteligging ervan 

Dit leidt voor onderhavig onderzoek tot de volgende hypothesen: 

In het plangebied bevindt zich hoge zwarte enkeerdgrond 
Aan  de basis van de enkeerdgrond bevindt zich een intact bodemprofiel. 

Door het uitvoeren van dit verkennend booronderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de 
vraag of, en zo ja, waar er al dan niet nog archeologische resten worden verwacht in het 

onderzoeksvragen zijn opgesteld: 
hierboven genoemde hypothese(n) juist? 

Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze?

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 
Is het plangebied voldoende onderzocht?  
Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

besluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, begeleiden)?

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 

juistheid van de in par. 3.1.2 genoemde hypotheses is de volgende 
onderzoeksmethode het meest geschikt: 

vijf 

Verspreid over het plangebied 

150 cm -mv 

Edelman met diameter 7cm / guts met diameter 

(handmatig) 

Versnijden en/of verbrokkelen 

Één profielkuil (maximaal 100 cm diep) 

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het 
TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 

en Y-coördinaten worden bepaald aan de hand van de lo
en ingemeten met behulp van een meetlint. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de 

e hand van AHN-beelden. 

Instituut 1989. 
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Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van 
zoals deze is geformuleerd in par. 

ooronderzoek. 
Omdat op deze locatie een type archeologische vindplaatsen wordt verwacht dat zich door middel 

t goed laat opsporen is het doel van dit onderzoek het verkennen van 
de bodemopbouw. Daarmee toetsen we voor eventuele archeologische vindplaatsen de volgende 

tuele archeologische vindplaatsen 

bevindt zich een intact bodemprofiel.  

Door het uitvoeren van dit verkennend booronderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de 
vraag of, en zo ja, waar er al dan niet nog archeologische resten worden verwacht in het 

Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze? 

Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

besluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, begeleiden)? 

juistheid van de in par. 3.1.2 genoemde hypotheses is de volgende 

Edelman met diameter 7cm / guts met diameter 3cm 

schreven volgens SBB 5.1 van het 
monsters volgens NEN5104 

de lokale topografie 
De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de 



 

    

 
3.1.4 Planning 

De uitvoeringsdatum van het veldonderzoek is: 
 
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO

3.2.1 Veldinspectie 

Het plangebied bevindt zich juist aan de Zandoerleseweg
terrein zijn minieme hoogteverschillen waarneembaar. 
 
3.2.2 Lithologische beschrijving

De locatie van de boringen is weer
Bijlage(n) 1 en 2. Voor een foto van het profiel, zie afb.
 
Over het algemeen zijn in het plangebied de volgende lagen onderscheiden:
Laag Diepte (cm –mv) 

1 0-45 

2 45-55 

3 55-65 

4 65-110 

 

Boring 3 wijkt af van dit algemeen beeld. Hier is namelijk vanaf 145 cm en dieper
matig fijn lichtwitgrijs zand (intact dekzand; 
zichtbaar naar een 145 cm dikke laag zwak siltig, zwak humeus en matig fijn zand, dat 
donkergrijsbruin van kleur is. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een vulling van een sloot of 
greppel.   
 
3.2.3 Interpretatie 

Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebeid resten verwacht tot de 
periode Late midddeleeuwen 
Resten uit de de periode Late Middeleeuwen tot en me
van het plaggendek. 
 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat 
de intacte C-horizont aanwezig is. Hierop is een
mogelijk een akkerlaag aanwezig
zand, dat geïnterpreteerd wordt als een opgestoven laag. Vanaf gemiddeld 45 cm 
maaiveld is een plaggendek aangetroffen.
voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten. 
 
Archeologisch gezien houdt het bovenstaande in
archeologisch niveau bevindt
geen aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten aangetroffen. 
 
3.3 Conclusies 

De in de Inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt 
worden beantwoord: 
 

• Is / zijn de genoemde hypothese(s), zoa

verwachting, juist? 

In het plangebied, is zoals verwacht, een plaggendek met daaronder een intact bodemprofiel 
aangetroffen. Eventuele archeologische resten kunnen zich in dit intacte niveau bevinden. 
 

De uitvoeringsdatum van het veldonderzoek is: 28 februari 2012. 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

Het plangebied bevindt zich juist aan de Zandoerleseweg en is in gebruik als grasland. In het 
terrein zijn minieme hoogteverschillen waarneembaar.  

Lithologische beschrijving 

is weergeven in afb. 10. De boorgegevens worden gepresenteerd in 
Voor een foto van het profiel, zie afb.11.  

Over het algemeen zijn in het plangebied de volgende lagen onderscheiden: 
Omschrijving Interpretatie

matig humeus, zwak siltig en matig fijn 

zand met sporen baksteen 

Plaggendek

Lichtbruingrijs, zwak siltig en matig fijn 

zand met bruine vlekken 

Opgestoven laag (?)

Matig fijn, zwak siltig en zwak humeus 

grijsbruin zand met aan de basis vlekken 

Begraven A

akkerlaag

Lichtgrijsgeel, matig fijn en zwak siltig 

zand met roestvlekken 

C-horizont (Formatie van 

Boxtel, Laagpakket van 

Wierden)

Boring 3 wijkt af van dit algemeen beeld. Hier is namelijk vanaf 145 cm en dieper zwak siltig en 
lichtwitgrijs zand (intact dekzand; C-horizont) aanwezig. Hierop is een scherpe grens 

zichtbaar naar een 145 cm dikke laag zwak siltig, zwak humeus en matig fijn zand, dat 
donkergrijsbruin van kleur is. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een vulling van een sloot of 

Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebeid resten verwacht tot de 
periode Late midddeleeuwen onder het plaggendek en in de top van de oorspronkelijke C
Resten uit de de periode Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd, worden verwacht aan de top 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het gebied vanaf een gemiddelde diepte van
horizont aanwezig is. Hierop is een minimaal 10 cm dikke begraven A-

aanwezig. De begraven A-horizont wordt afgedekt door een laag lichtbruin 
zand, dat geïnterpreteerd wordt als een opgestoven laag. Vanaf gemiddeld 45 cm –
maaiveld is een plaggendek aangetroffen. In het plaggendek zijn geen aanwijzingen aangetroffen 
voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten.  

Archeologisch gezien houdt het bovenstaande in, dat in het plangebied zich mogelijk een begraven 
archeologisch niveau bevindt uit de perioden tot de Late Middeleeuwen. In het plaggend

ijzingen voor laatmiddeleeuwse tot nieuwetijdse resten aangetroffen.  

De in de Inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt 

Is / zijn de genoemde hypothese(s), zoals vermeld in de specifieke archeologische 

In het plangebied, is zoals verwacht, een plaggendek met daaronder een intact bodemprofiel 
aangetroffen. Eventuele archeologische resten kunnen zich in dit intacte niveau bevinden. 
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en is in gebruik als grasland. In het 

De boorgegevens worden gepresenteerd in 

Interpretatie 

Plaggendek 

Opgestoven laag (?) 

Begraven A-horizont / 

akkerlaag 

horizont (Formatie van 

Boxtel, Laagpakket van 

Wierden) 

zwak siltig en 
ont) aanwezig. Hierop is een scherpe grens 

zichtbaar naar een 145 cm dikke laag zwak siltig, zwak humeus en matig fijn zand, dat 
donkergrijsbruin van kleur is. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een vulling van een sloot of 

Volgens het reeds uitgevoerde bureauonderzoek werden in het plangebeid resten verwacht tot de 
en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. 

t Nieuwe tijd, worden verwacht aan de top 

vanaf een gemiddelde diepte van 65 cm –mv 
-horizont en 

horizont wordt afgedekt door een laag lichtbruin 
–mv tot aan het 

nwijzingen aangetroffen 

dat in het plangebied zich mogelijk een begraven 
. In het plaggendek zijn 

De in de Inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt 

ls vermeld in de specifieke archeologische 

In het plangebied, is zoals verwacht, een plaggendek met daaronder een intact bodemprofiel 
aangetroffen. Eventuele archeologische resten kunnen zich in dit intacte niveau bevinden.  



 

    

• Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze?

nee 
 
Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn:

• Is het plangebied voldoende onderzocht? 

Nee, in het plangebied is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
• Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

selectiebesluit? 

In het plangebied bevindt zich een mogelijk begraven archeologisch niveau. Om de archeologische 
waarde van het plangebied te onderzoeken, adviseert ADC
Inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een proefsleuvenonderzoek. 
 
 

4 Aanbeveling 

Uitgangspunt voor archeologisch onderzoek is behoud van resten 
de plannen dusdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.
Hierbij kan bijvoorbeel gedacht worden aan ophoging van de grond. 
verstoord gaat worden, adviseert ADC ArcheoProjecten om in het plangebied
veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO
gaafheid, omvang, datering en conservering van ar

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door 
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze?

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 

Is het plangebied voldoende onderzocht?  

Nee, in het plangebied is aanvullend onderzoek noodzakelijk.  
orm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

In het plangebied bevindt zich een mogelijk begraven archeologisch niveau. Om de archeologische 
waarde van het plangebied te onderzoeken, adviseert ADC-ArcheoProjecten om een 
Inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een proefsleuvenonderzoek. 

gisch onderzoek is behoud van resten in situ. Indien mogelijk
sdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.

eel gedacht worden aan ophoging van de grond.  Indien de bodem echter 
adviseert ADC ArcheoProjecten om in het plangebied, een inventariserend 

veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-
mvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken. 

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door 
goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
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specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze? 

orm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen tot een 

In het plangebied bevindt zich een mogelijk begraven archeologisch niveau. Om de archeologische 
en 

Inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een proefsleuvenonderzoek.  

Indien mogelijk, kunnen 
sdanig aangepast worden dat geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden. 

Indien de bodem echter 
een inventariserend 

-P), teneinde 
zoeken.  

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 
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van archeologische vindplaatsen: een 

. Amersfoort ( Nederlandse 

Oorspronkelijke aanwijzende tafel de grondeigenaren en der ongebouwde en 

Brabant, Oerle, sectie C, perceelnummer 02. .  
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Lijst van afbeeldingen

Afb. 1 Locatie van het plangebied
Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
Afb. 3 Locatie van het plangebied op de geologische kaart
Afb. 4 Locatie van het plangebied op de geomorfologische
Afb. 5 Locatie van het plangebied op de bodemkaart
Afb. 6 Het plangebied geprojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 
waarbij rood relatief hooggelegen en groen relatief laaggelegen is.
Afb. 7 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, AMK
Afb. 8 Archeologische beleidsadvi
Afb. 9 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart uit 1929
Afb. 10 Boorpuntenkaart 
Afb. 11 Profiel van de bodem ter hoogte van boring 2
 
 
 
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ijst van afbeeldingen en tabellen 

van het plangebied 

Afb. 2 Detailkaart van het plangebied 
Afb. 3 Locatie van het plangebied op de geologische kaart 
Afb. 4 Locatie van het plangebied op de geomorfologische kaart 

Locatie van het plangebied op de bodemkaart  
ojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 

waarbij rood relatief hooggelegen en groen relatief laaggelegen is. 
Afb. 7 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, AMK-terreinen en ARCHIS-meldingen
Afb. 8 Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Veldhoven 

gebied op de Bonnekaart uit 1929 

Afb. 11 Profiel van de bodem ter hoogte van boring 2 

1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 
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ojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 

meldingen 



 

    

 

 

 

Afb. 1 Locatie van het plangebied 
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van het plangebied  

 



 

    

 

Afb. 2 Detailkaart van het plangebied 
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van het plangebied  

 



 

    

Afb. 3 Locatie van het plangebied op de geologische kaart
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Locatie van het plangebied op de geologische kaart 

 

 



 

    

Afb. 4 Locatie van het plangebied op de geomorfologische
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geomorfologische kaart 



 

    

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5 Locatie van het plangebied op de bodemkaart

 

 22 

Locatie van het plangebied op de bodemkaart  



 

    

Afb. 6 Het plangebied geprojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN),Het plangebied geprojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN),

waarbij rood relatief hooggelegen en groen relatief laaggelegen is.
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Het plangebied geprojecteerd op beelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 

relatief laaggelegen is. 

 
 



 

    

Afb. 7 Indicatieve Kaart 

 

Kaart van Archeologische Waarden, AMK-terreinen en ARCHIS
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terreinen en ARCHIS-meldingen 
 



 

    

 
Afb. Afb. 8 Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Veldhoven
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8 Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Veldhoven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 
 

Afb. 9 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart uit 1929
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Locatie van het plangebied op de Bonnekaart uit 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10 Boorpuntenkaart
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10 Boorpuntenkaart 

 



 

    

Afb. 11 Profiel van de bodem ter hoogte van 
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11 Profiel van de bodem ter hoogte van boring 2 



Planomar Planologisch Adviesbureau
t.a.v. dhr. Mark van Schadewijk
Obrechtstraat 3-G
5344 AT Oss

datum : 13 maart 2012 behandeld door : mw. M. Scharenborg
uw kenmerk : afdeling : Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling
uw brief van : telefoon : (040) 25 84 356
ons kenmerk : banknummer : 12.63.26.940
bijlage :

onderwerp : Selectiebesluit archeologie Zandoerleseweg, Sectie G, nummer 942 te Veldhoven

Geachte heer Van Schadewijk,

Wij hebben het archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van een verkennend booronderzoek van het plangebied Zandoerleseweg,
Sectie G, nummer 942 te Veldhoven (ADC Rapport 3004) beoordeeld.

Conclusie

Wij gaan akkoord met de conclusies van het onderzoek. Het plangebied heeft een hoge
archeologische verwachting voor alle archeologische perioden tot de Late
Middeleeuwen. Eventuele archeologische resten bevinden zich op circa 45 en meer cm
beneden het huidige maaiveld.

Selectiebesluit

Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting. Als de geplande
graafwerkzaamheden in het plangebied dieper gaan dan 30 cm beneden het huidige
maaiveld en een oppervlak hebben dat groter is dan 75 m2, dan is nader
archeologisch onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.

De exacte invulling van het proefsleuvenonderzoek moet worden vastgelegd in een
Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient door de gemeente te worden goedgekeurd.
Wanneer door middel van bijvoorbeeld ophoging het archeologisch niveau niet
verstoord wordt is nader onderzoek niet noodzakelijk.



Vragen en overleg
Mocht u vragen hebben over dit selectiebesluit of overleg willen inzake het PvE, de
mogelijkheden van planaanpassing en archeologievriendelijk bouwen, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw M. Scharenborg. Zij is beleidsmedewerkster
archeologie en monumentenzorg van de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke
Ontwikkeling. U kunt haar telefonisch bereiken onder nummer (040) 25 84 356 of per
e-mail mirjam.scharenborg@veldhoven.nl

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,
Namens hen,

A.A. den Braber
hoofd afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling


