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Titel rapport (rapportnr.) Prins Willem-Alexanderschool/Kinderboerderij en Grote Kerkepad 10. Gemeente 

Veldhoven (Noord-Brabant). Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

Proefsleuven en een aanvullend booronderzoek 

Transect-rapport 745 

Soort onderzoek VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ - proefsleuvenonderzoek (met een optie tot doorstart naar beperkte 

opgraving) 

Grote Kerkepad 10 – verkennend booronderzoek 

Onderzoeksmeldingnr. (OM.nr) VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ - 66591 

Grote Kerkepad 10 – 3989432100 

Omvang en aard plangebied VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ – opp. van het met proefsleuven te onderzoeken gebied bedraagt ca. 

7.540 m2; in gebruik als paardenweide (zuid) en weide (centraal) en lag het voor een deel braak 

(noord). 

Grote Kerkepad 10 – geen gegevens bekend 

Planprocedure, reden VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ – omgevingsvergunning t.b.v. aanleg en inrichting van een 

kinderboerderij, die onder meer bestaan uit een ‘boerderijgebouw’, enkele paden, een moestuin, een 

boomgaard en een weide 

Grote Kerkepad 10 – omgevingsvergunning t.b.v. herinrichting 

Versie rapport Concept, 10-01-2016 

Onderzoeksbureau Transect, Utrecht 

Auteur(s) Drs. A. Hakvoort 

Opdrachtgever VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ - Gemeente Veldhoven 

Grote Kerkepad 10 – HS Facilitair 

Bevoegd gezag Gemeente Veldhoven 

Contactpersoon namens gemeente Mevr. mr. M. Scharenborg 

Beoordeeld door  M. van der Weele en F.P. Kortlang (ArchAeO)  

Projectnr. ArchAeO P16001.08 



BEOORDELING EN ADVIES ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKSRAPPORTEN 
ArchAeO Archeologische Advisering en Ondersteuning 

 

 

 
Pagina 2 van 5        

Beoordeeld d.d. 03-03-2016 

 

Algemene indruk Een gestructureerd, goed leesbaar en goed verzorgd rapport. 

Conformiteit KNA 3.3 Het onderzoek en de rapportage zijn KNA-conform uitgevoerd. 

Overige opmerkingen beoordelaar Zie hieronder 

 

Kwaliteit onderzoek 

 

Opmerkingen, suggesties 

en aanvullingen 

 

Geen opmerkingen voor het briefrapport verkennend booronderzoek. Na doornemen rapport proefsleuven slechts 

enkele opmerkingen: 

 Onderzoeksmethodiek:  

- Er was sprake van een proefsleuvenonderzoek met een optie tot doorstart naar een beperkte opgraving. 

Verwerk dit uitgangspunt in het rapport. Denk met name aan hoofdstuk 3 (Aard en doel van het 

archeologisch onderzoek). 

- In hoofdstuk 7 is het belangrijk om te melden dat er tijdens het veldwerk een overleg heeft 

plaatsgevonden tussen F. van Kruijsdijk (destijds projectleider Projectbureau), F.P. Kortlang (ArchAeO BV) 

namens mevr. M. Scharenborg (Beleidsmedewerker Monumentenzorg en Archeologie gemeente 

Veldhoven) als bevoegd gezag en de projectleider van Transect. Hierbij zijn de archeologische resten 

besproken en gewaardeerd en is vervolgens in samenspraak bepaald wat met de archeologische resten 

diende te gebeuren. In feite is op dat moment een selectiebesluit genomen tot het niet doorstarten naar 

een opgraving en het (voor)onderzoek na onderhavig proefsleuvenonderzoek te stoppen. Graag 

bovenstaande in eigen bewoordingen opschrijven. 

 Lithologie: 55- 45 cm (S.2000) moet zijn 20 – 45 cm. 

 Synthese: Als suggestie willen we meegeven om in de synthese een iets ruimer archeologisch kader te 

trekken door ook de IJzertijd-vindplaats van de Sondervick campus (Archol) en die van Zilverackers (ADC) 

kort aan te stippen. 

 Tekstueel: o.a. Romeinse i.p.v. romeinse; kaart van 1811-182?; hieraan kan geen conclusie…gedaan worden; 

te midden van i.p.v. temidden. 
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Conclusies 

onderzoeksbureau  

Zie Hakvoort 2016 & Wullink 2016. 

Aanbevelingen 

onderzoeksbureau 

(overgenomen uit 

respectievelijk Hakvoort 

2016, 26. & Wullink 2016) 

VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ 

Het selectieadvies is gebaseerd enkele belangrijke waarnemingen. Het archeologisch niveau is nergens in het 

plangebied goed bewaard gebleven. In het gehele plangebied is een mate van verstoring aanwezig, variërend van 

een aftopping van het bodemprofiel tot een vrijwel volledige opruiming hiervan. Het is waarschijnlijk hierdoor dat 

er vrijwel geen archeologische resten zijn aangetroffen. 

Wij adviseren dat het terrein daarom kan worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling met dien verstande dat 

de uitvoerder van de grondwerkzaamheden volgens de Monumentenwet verplicht is om eventuele vondsten te 

melden bij de bevoegde overheid, in deze de gemeente Veldhoven. 

 

Grote Kerkepad 10 

Er zijn vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling van het perceel en 

wij adviseren om het perceel vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden. 

 

Evaluatie en advies 

beoordelaar 

(ArchAeO) 

 

 

 

Het rapport is helder qua opzet en voorzien van voldoende kaart- en illustratiemateriaal én voldoet aan de 

kwaliteitseisen (KNA 3.3) van de archeologische monumentenzorg. Wel nog een punt van aandacht is de 

samenvatting vanwege het feit dat de opzet iets afwijkt van de standaard. Te weten een onderzoeksrapport, waar 

een briefrapport als appendix is opgenomen. Daarom is het van belang dat in de samenvatting in-één-oogopslag 

duidelijk moet zijn hoe het rapport in elkaar steekt en wat beider conclusies en bijbehorende adviezen zijn. Dit zal 

nog moeten worden opgepakt. 

 

VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ 

De archeologische sporen die door Transect in de proefsleuven zijn aangetroffen, zijn tijdens de veldevaluatie in 

samenspraak met ArchAeO als niet-behoudenswaardig gewaardeerd. Dat wil zeggen dat er geen aanleiding was 

om over te gaan tot een directe doorstart naar een opgraving. Op grond van de opgravingsresultaten is het 
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plangebied als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Hiermee kan het met proefsleuven onderzochte plangebied 

gebied worden vrijgegeven voor wat betreft het aspect archeologie (zie fig. 1 onderaan dit 

beoordelingsformulier). 

 

Grote Kerkepad 10 

Op basis van de gepresenteerde onderzoeksresultaten kan ingestemd worden met het advies van Transect. Dit 

betekent vrijgave van het met boringen onderzochte plangebied voor wat betreft het aspect archeologie (zie fig. 1 

onderaan dit beoordelingsformulier). 

 

De gemeente Veldhoven wordt geadviseerd: 

 In te stemmen met het advies tot vrijgave van zowel plangebied VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ alsook Grote 

Kerkepad 10. 

 Transect het rapport definitief te laten maken met medeneming van bovenstaande 

opmerkingen/suggesties. 

 

Graag ontvangt ArchAeO evenals het bevoegd gezag (digitaal) een definitieve versie van het rapport. 

Autorisatie beoordeling 

door senior-archeoloog 

drs. Fokko P. Kortlang 
ArchAeO BV Archeologische Advisering en Ondersteuning 
Rapelenburglaan 9 
5654 AP  Eindhoven 
tel. 040-2519270 / 06-22505236 
fax 040-2571860 

 
email: advies@archaeo.nl 

website: www.archaeo.nl 
 

datum: 03-03-2016 
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Figuur 1. Veldhoven - VSO/PWA ‘Kinderboerderij’ & Grote Kerkepad 10. Rode lijn: globale contour vrij te geven plangebied. 
 
 
 


