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Administratieve gegevens 
 

NAW-gegevens plan: Hoge Boght, Eindhovensebaan 25, te Veldhoven 

Plan: realisatie uitvaartfaciliteit DELA. 

Oppervlakteplangebied: ca. 5.800 m2.  

RO-procedure:    omgevingsvergunning 
 

Opstellers: drs. F.P. Kortlang, ArchAeO, Eindhoven 

Aanvrager:  mevr. M. Scharenborg (gemeente Veldhoven) 

Datum:    01-05-2014 

ArchAeO projectnummer:  P14064 

 

Inleiding 
In verband met de ontwikkeling van een uitvaartfaciliteit voor DELA, is door Grontmij een 

archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het betreffende plangebied. Het onderzoek 

is uitgevoerd conform het archeolgisch PvE proefsleuven met optie doorstart, opgesteld door 

ArchAeO.1  

Over het plangebied diende conform het PvE 4 proefsleuven te worden aangelegd met een 

totale oppervlakte van 716 m². Tijdens het veldwerk zou besloten worden of op grond van de 

aangetroffen archeologie een doorstart naar een opgraving diende plaats te vinden. 

 

Uitvoering Grontmij 
Het proefsleuvenonderzoek is door een team archeologen van de Grontmij uitgevoerd op 

donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2014. Vier sleuven zijn gegraven waarbij – vanwege 

lokale omstandigheden - een tweetal sleuven iets afwijkend van het oorspronkelijke plan zijn 

aangelegd.  

In de aangelegde proefsleuven zijn sporen aangetroffen van een aantal greppels, die 

waarschijnlijk deel uitmaken van een oudere verkaveling. Voorts zijn parallel aan een van de 

greppels karrensporen aangetroffen, die duiden op een (zand)weg. Naast deze structuren zijn 

verspreid in de sleuven enkele mogelijke paalkuilen aangetroffen die niet kunnen worden 

toegewezen aan gebouwstructuren en evenmin kunnnen worden gedateerd. Enkele sporen 

kunnen zelfs van natuurlijke aard zijn. Een grote kuil in proefsleuf 1 bevatte met name 

vondstmateriaal uit de 16de eeuw of later. De functie van de kuil is onduidelijk. Voor een wat 

uitvoeriger samenvatting zie het rapport van Grontmij, dat als bijlage aan dit advies is 

toegevoegd.2 De aangetroffen archeologische resten worden als niet behoudenswaardig 

                                                      
1 Weele, M. van der, 2013: Programma van Eisen  Veldhoven – Hoge Boght: proefsleuvenonderzoek met optie 
doorstart, Eindhoven. 

2 Delporte, F. / J. de Kramer, 2014: Archeologisch onderzoek Hoge Boght, Veldhoven. Inventariserend 
veldonderzoek door middel van proefsleuven plangebied Hoge Boght fase 1, Veldhoven, gemeente Veldhoven, 
Eindhoven (Grontmij Archeologische Rapporten 1468). 
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gewaardeerd. Een behoudenswaardige (onderzoekswaardige) vindplaats wordt binnen het 

plangebied ook niet meer verwacht. 

 

Selectieadvies 
Op basis van de resultaten uit het uitgevoerde onderzoek, wordt de gemeente Veldhoven – als 

bevoegde overheid inzake archeologie - geadviseerd om het in onderstaande afbeelding met 

rode contour omgrensde gebied, vrij te geven voor wat betreft het aspect archeologie. Nader 

archeologisch onderzoek is thans en in de toekomst niet meer noodzakelijk. De 

dubbelbestemming archeologie kan van dit plangebied  worden verwijderd. 

 

 
Figuur 1. Plangebied Veldhoven – Hoge Boght – uitvaartfaciliteit DELA. Rode lijn: contour plangebied (bij 
benadering); blauw: aangelegde proefsleuven. 
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drs. Fokko P. Kortlang 

senior adviseur archeologie 
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