
Beste Pieter

Bedankt voor je mail, we hebben deze via de griffie ontvangen.

De paragraaf archeologie in het bestemmingsplan De Run 7000 ASML 2022 is voldoende 
onderbouwd en ambtelijk akkoord bevonden in de toetsing van het bestemmingsplan.

De archeologische beleidskaart uit 2007 is namelijk niet meer actueel, waardoor gemotiveerd kan 
worden afgeweken van het geldende archeologische beleid. In Veldhoven wordt vanaf 2008 
namelijk veel archeologisch onderzoek uitgevoerd, waardoor een grote hoeveelheid 
archeologische informatie is vrijgekomen. In 2014 is daarom een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het hele grondgebied van de gemeente. Op basis daarvan is een overzicht 
gemaakt van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd en is een archeologische verwachtingskaart 
opgesteld. Deze archeologische verwachtingen zijn doorvertaald in een archeologische 
beleidsadvieskaart. Deze kaart wordt gebruikt voor alle nieuwe bestemmingsplannen, zoals het 
bestemmingsplan De Run 7000 ASML 2022, en aangevuld met onderzoeken die in de omgeving 
van het plangebied zijn uitgevoerd na 2014.

Ter informatie zijn het archeologisch bureauonderzoek, de archeologische verwachtingskaart, de 
archeologische beleidsadvieskaart en de bijbehorende bijlagen bij deze mail opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Dorothee Manders 
Projectassistente 
Gemeente Veldhoven

Telefoon: 14 040
E-mail: Dorothee.Manders@veldhoven.nl
www.veldhoven.nl
Twitter: @GemeenteVhn

♦♦♦4
Veldhoven 

Van: Bewonerscomité ASML Run7000 <bewonerscomite.asmlrun7000@gmail.com>
Verzonden: woensdag 14 december 2022 22:38 
Aan: Griffie <Griffie@veldhoven.nl>
Onderwerp: Opvragen archeologisch bureauonderzoek uit 2014 

Beste Paula,

In het vigerende bestemmingsplan is een dubbelbestemming opgenomen voor een archeologisch 
aandachtsgebied dat een archeologisch vooronderzoek vraagt.Het aandachtsgebied kent overlap 
met de contouren van het nieuwe bestemmingsplan. De opgenomen contour lijkt overgenomen 
uit de gemeentelijke beleidskaart archeologisch erfgoed Veldhoven uit 2010. Dit geldt overigens 
ook al voor overige geïdentificeerde aandachtsgebieden op de beleidskaart archeologie die lijken 
te zijn 'vergeten' in het huidige bestemmingsplan (vastgesteld 2010).
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Zoals uit de toelichting bij het huidige ontwerp bestemmingsplan blijkt heeft de gemeente in 2014 
kennelijk een bureauonderzoek en beleidsadvieskaart opgesteld waaruit de 
verwachtingswaarden voor het plangebied zijn vervallen. Onduidelijk is op basis van welke 
afweging dit is gedaan. Er is geen onderzoek beschikbaar gesteld of onderbouwd dat het 
opheffen van de dubbelbestemming of afwaarderen van andere archeologische 
aandachtsgebieden in het vast te stellen bestemmingsplan kan rechtvaardigen.

Nu niet bekend is of de archeologische aandachtsgebieden worden aangetast door 
graafwerkzaamheden kan de raad zich er met de vaststelling van dit bestemmingsplan ook 
niet op beroepen dat zij er zonder nader onderzoek verplicht te stellen haar zorgplicht inzake het 
behoud in situ van archeologische waarden invult. Dat is alleen mogelijk indien 
het archeologische onderzoek uit 2014 dat kan rechtvaardigen.

Daarom ontvangen we graag zo spoedig mogelijk het aangehaalde bureauonderzoek uit 2014 of 
anderszins een inventariserend veldonderzoek, dat de onderbouwing voor het eventuele 
vervallen van het archeologische dubbelbestemming (archeologiewaarde 2) rechtvaardigt. We 
voegen de oorspronkelijke beleidsadvieskaart archeologie bij

Ik hoop dat je ons verder kunt helpen of anders wilt doorverwijzen.

Met hartelijke groet,
Namens het bewonerscomité

Pieter Phoelich

***************************************************************************** De

informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en 
gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de electronische verzending van het bericht 
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Gemeente Veldhoven - 
http://www.veldhoven.nl

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail. 
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.
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Samenvatting
De gemeente Veldhoven beschikt sinds 2008 over een gemeentelijk archeologiebeleid, 

bestaande uit een waarde- en verwachtingskaart, een beleidskaart en een archeologienota. Na 

5 jaar achtte de gemeente de tijd rijp om de archeologische kaarten die ten grondslag liggen 

aan het gemeentelijk archeologiebeleid, te voorzien van een update.

Ter onderbouwing van de update is een onderzoek gedaan naar de archeologische waarden en 

verwachtingen binnen de gemeente. Dit heeft geresulteerd in het voor u liggende rapport De 

Archeologiekaart van Veldhoven.

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van een zogenoemd archeologisch bureauonderzoek 

van het gehele grondgebied van de gemeente Veldhoven. Er is een breed scala van bronnen 

gebruikt, variërend van bodemkundige, geo(morfo)logische en historische kaarten tot 

overzichten van bekende vindplaatsen, aangevuld met informatie van de heemkundekringen, 

literatuurstudie, veldwaarnemingen en resultaten uit archeologische onderzoeken. Het rapport 

De Archeologiekaart van Veldhoven is een combinatie van een archeologische waarden en - 

verwachtingenkaart, bestaande uit een achttal analysekaarten en een archeologische 

beleidsadvieskaart (kaart 9). In de Beleidsadvieskaart komen de archeologische waarden en 

verwachtingen samen en worden de verschillende voorkomende categorieën voorzien van 

beleidsuitgangspunten die de gemeente desgewenst in de toekomst kan hanteren. Deze 

beleidscategorieën en - uitgangspunten kunnen vervolgens in de gemeentelijke 

bestemmingsplannen middels een dubbelbestemming archeologie aangeduid worden.

Bij de voornoemde kaartenset hoort onderhavige toelichting, die naast een landschappelijk, 

archeologisch en historisch overzicht, een onderbouwing bevat van de keuzes en indeling op de 

beleidsadvieskaart.

Figuur 1. Bronstijd-potten, gevonden binnen het plangebied MFA midden. 

Bron: Weekers-Hendrikx 2013, fig. 12.
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1 Inleiding

Onderzoekskader
In opdracht van de gemeente Veldhoven is door ArchAeO Archeologische Advisering en 

Ondersteuning met cartografische ondersteuning van ArcheoPro en BraGIS het rapport De 

Archeologiekaart van Veldhoven opgesteld. De directe aanleiding hiervoor bestaat uit de 

gemeentelijke wens om hun archeologiebeleid en met name de archeologisch inhoudelijke 

kaarten die aan dat gemeentelijk archeologiebeleid ten grondslag liggen, te voorzien van een 

update. De gemeente Veldhoven is zich namelijk zeer bewust van het feit dat een gedegen en 

actueel inzicht in de archeologische waarden op het gemeentelijke grondgebied essentieel is 

voor een goede beleidsuitvoering. Om dit inzicht te verkrijgen, diende onderhavig onderzoek.

Doelstelling
Tot op heden werd voor het inzicht in de archeologische waarden en verwachtingen in de 

meeste gemeenten gebruik gemaakt van de land dekkende Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW)1. De gemeente Veldhoven beschikt sinds 2008 over een eigen 

kaartenset met een archeologische waarden- en verwachtingskaart en hanteert deze 

kaartenset tezamen met de land dekkende IKAW als archeologisch toetsingskader. Ofschoon de 

IKAW en de gemeentelijke kaartenset een goed eerste inzicht geven in de archeologische 

verwachting in een regio, in beide gevallen betreft het een vrij grofmazige inventarisatie 

(schaal 1:50.000) en een GIS-analyse, hoofdzakelijk gebaseerd op vindplaatskenmerken met 

betrekking tot bodemtype en grondwatertrap waardoor deze kaarten minder geschikt zijn voor 

gebruik op lokaal (i.e. perceel) niveau.

De Archeologiekaart van Veldhoven heeft als doel:

^ Het verbeteren en verfijnen van de archeologische verwachting ten opzichte van de 

gemeentelijke kaartenset van 2008, de IKAW en de provinciale archeologiekaarten;

• Het inventariseren, evalueren en waarderen van de bekende archeologische 

vindplaatsen en archeologisch relevante cultuurhistorische relicten;

• Het verschaffen van een inzicht in de mate van verstoring van de bodem en/of 

archeologische waarden;

• Het vertalen van de archeologische waarden op de kaart in een zowel eenduidig 

toepasbare als wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde beleidsadvieskaart.

De Archeologiekaart van Veldhoven bestaat uit acht analysekaarten en een archeologische 

beleidsadvieskaart (kaart 9), waarin de archeologische waarden en verwachtingen 

samenkomen en worden voorzien van beleidsregels. Bij de kaartenset hoort onderhavige 

toelichting die naast een landschappelijk, archeologisch en historisch overzicht, tevens een 1

1 Deeben 2008. De IKAW is samengesteld door Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB), momenteel onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
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onderbouwing bevat van de te maken keuzes en de voorgestelde indeling op de 

beleidsadvieskaart.

Archeologie en Cultuurhistorie: een begripsafbakening
Ten behoeve van het onderzoek is het van belang eerst de begrippen archeologie en cultuurhistorie 

af te bakenen.

Archeologie is de wetenschap die alle aspecten van samenlevingen uit het verleden bestudeert 

aan de hand van de materiële resten die de mens in het verleden heeft achtergelaten in en op 

de bodem.2 Bijna 99 “/o van de archeologische resten in Nederland is niet aan de oppervlakte 

zichtbaar maar ligt verborgen onder de grond. We noemen dit in Nederland het bodemarchief. 

Het beperkte aandeel dat niet aan het zicht is onttrokken, bestaat bijvoorbeeld uit grafheuvels, 

hunebedden, kastelen, kerken, grachten, aardwerken, wallen, terpen en dergelijke. 

Cultuurhistorie is een veel ruimer begrip waaronder zowel materiële als immateriële zaken 

kunnen vallen. Het kan over schilderijen, gedachtegoed of verhalen gaan, maar ook over 

patronen en structuren in een landschap die de huidige vorm van dat landschap en de rol van 

de mens hierin mede verklaren. Strikt genomen valt ook het archeologische bodemarchief 

hieronder.

Als in dit rapport gesproken wordt over cultuurhistorie dan worden met name de in het 

landschap zichtbare, cultuurlandschappelijke relicten uit het verleden bedoeld, zoals 

akkervormen, verkavelingen, oude wegen, houtwallen, begroeiing, gebouwen en zelfs 

archeologisch zichtbare fenomenen als grafheuvels en kasteelterreinen.3 Wordt in dit rapport 

van archeologie gesproken dan gaat het primair om de archeologische resten die aan het oog 

onttrokken zijn.

Het object van studie ligt in onderhavig onderzoek op de archeologie en dus vooral op de aan 

het zicht onttrokken en in het landschap onder de grond verborgen relicten uit het verleden. In 

de praktijk gaat het dan vooral over de archeologische resten van vóór ca. 1500. Voor de 

periode na 1500 zijn vooral de historische bronnen en kaarten van belang. Zoals gezegd zijn 

uit die periode regelmatig nog relicten zichtbaar in het huidige landschap. De gemeente 

Veldhoven beschikt over een cultuurhistorische kaart.4 Hierbij wordt vooral een accent gelegd 

op de cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke fenomenen als oude gehuchten, Kerken, 

hoeven, kastelen, (water)molens, wegen- en ontginningspatronen. Op de archeologische 

beleidsadvieskaart zijn dergelijke fenomenen opgenomen voor zover deze een directe relatie 

(kunnen) hebben met de archeologie in de ondergrond en derhalve voor het archeologiebeleid 

van belang worden geacht.

2 Materiële resten zijn niet alleen de artefacten (door mens gemaakte voorwerpen), maar ook alle 
fenomenen die door toedoen van de mens in het verleden in de bodem zijn achter gebleven en nu nog 
terug te vinden zijn. Dus ook zaken als: spit- en graafsporen, kuilen, resten (paalsporen) van huizen, 
grafvelden, nederzettingen, akkerlagen (cultuurlagen), ophogingslagen, botanisch materiaal (zaden, 
vruchten, pollen) etc.
3 Dit is het studieveld van de historische geografie.
4 Van Sprew .... ????.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode nader toegelicht. De resultaten van het onderzoek 

zijn vervat in het hoofdstuk 3 landschap en hoofdstuk 4 een archeologisch overzicht. Ter 

illustratie en onderbouwing dienen de voor dit doel opgestelde kaartenset (kaart 1 t/m 7). De 

op kaart 8 aangegeven vindplaatsen refereren aan de als bijlage 1 bijgevoegde 

vindplaatsencatalogus.

Hoofdstuk 5 beschrijft het archeologisch verwachtingsmodel dat ons inziens van toepassing is 

op het grondgebied van de gemeente Veldhoven. Daarbij wordt ook ingegaan op de 

kwetsbaarheid van het archeologisch bodemarchief.

In hoofdstuk 6 tot slot wordt de vertaalslag gemaakt van archeologische verwachting naar 

beleidsadvieskaart (kaart 9).

Dankwoord
Gedurende het proces van opstellen van de archeologiekaart is door diverse personen een 

onmisbare ondersteuning verleend. Ik wil hiervan de volgende personen met naam noemen:

#.

Een woord van dank gaat verder uit naar diverse medewerkers van de gemeente Veldhoven, 

maar in het bijzonder Mirjam Scharenborg (afdeling Monumentenzorg en Archeologie) en Bas 

van Sprew voor de begeleiding van het traject en Gert-Jan Vonk als steun en toeverlaat bij het 

aanleveren, bewerken en plotten van kaartmateriaal.

Tot slot wordt de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis bedankt voor hun inbreng bij het tot 

stand komen van de archeologiekaart.
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2 Methode van onderzoek

2.1. Kaartmateriaal en overige bronnen
De Archeologiekaart van Veldhoven is tot stand gekomen op basis van een archeologisch 

bureauonderzoek van het gehele grondgebied van de gemeente Veldhoven, aangevuld met 

veldwaarnemingen. Er is een breed scala aan bronnen gebruikt, variërend van bodemkundige, 

geo(morfo)logische en historische kaarten tot overzichten van bekende vindplaatsen, 

aangevuld met informatie van de heemkundekringen, literatuurstudie en archeologische 

onderzoeksresultaten. Zoals hiervoor al is aangegeven, is het bureauonderzoek bedoeld om 

een verfijning aan te brengen in het archeologisch verwachtingsmodel dat tot op heden vooral 

gebaseerd was op de IKAW en de vindplaatsgegevens uit het landelijke Archeologisch 

Informatiesysteem ARCHIS5.

Voor het onderzoek zijn de volgende bronnen gebruikt:

Kaarten

» De geologische kaart van Nederland

» De digitale geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50.000 (Alterra)

» De digitale bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000 (Alterra)

» Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

» Kadastrale Atlas van de gemeenten Oerle, Veldhoven en Zeelst in 1832, schaal 1 : 25.000 

(herdruk Zeelst Schrijft Geschiedenis)

» De Grote Historische topografische Atlas van Noord-Brabant ca. 1920, schaal 1 :

25.000 (herdruk uitgeverij Robas Producties)

» Diverse Kadastrale minuutkaarten 1832, schaal 1 : 5.000 (www.watwaswaar.nl)

» Diverse topografische kaarten 1913, 1953, 1972 en 1983, 2009, schaal 1 : 50.000 

(www.watwaswaar.nl)

» De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant 

(www.brabant.nl)

» De digitale Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW, 3de generatie, RCE)

» De digitale Archeologische MonumentenKaart (AMK, RCE)

» De digitale kaart met verleende ontgrondingsvergunningen van de provincie Noord- 

Brabant (tussen ca. 1950 en 1998)

» Diverse luchtfoto's (Google Earth)

Databestanden

» ARCHIS: waarnemingen en vondstmeldingen, vindplaatsen, AMK-terreinen, 

onderzoeksmeldingen

» Inventaris archeologische objecten en hun vindplaatsen in Veldhoven van Bijnen6 

» Vindplaatsencatalogus Veldhoven van Arts7

5 ARCHIS wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
6 Bijnen 2005.
7 Mededeling van N. Arts.
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Literatuur en overige bronnen

» Rapportages van onderzoeken in de gemeente Veldhoven (zie literatuurlijst)

» Diverse lokale en regionale historische en archeologische literatuur (zie literatuurlijst)

2.2. Werkwijze
Om greep te krijgen op de archeologie van het Veldhovense landschap is een gedegen inzicht 

in de geo(morfo)logie, bodem en hydrologie van het landschap cruciaal. Deze aspecten bepalen 

immers in belangrijke mate de randvoorwaarden voor bewoning en de kans hier ook sporen uit 

het verleden van aan te treffen. Relevante randvoorwaarden zijn: verhoudingen tussen nat en 

droog enerzijds en laag en hoog anderzijds, bodemvruchtbaarheid, erosie, bodemdegradatie, 

verstoring en de afdekking van landschappen.

Om greep te krijgen op het (pre)historische landschap is de volgende werkwijze hiervoor 

gehanteerd:

1. Het maken van een kaartenset met basiskaarten, bestaande uit:

a. De moderne topografische ondergrond uit 2009 (kaart 1);

b. Een reliëfkaart van het gebied op basis van het AHN (kaart 2);

c. Een geo(morfo)logische kaart van het gebied (kaart 3);

d. Een bodemkundige kaart van het gebied met hydrologische gegevens (kaart 4a - 4b);

e. Drie vindplaatsenkaarten (kaart 5a-c) en onderzoekenkaart (kaart 5d);

f. Een historisch topografische kaart uit 1832, 1913, 1953, 1972 en 1983 (kaart 6a-e);

g. Een verstoringenkaart, waarop moderne woonwijken en industrieterreinen en 

ontgrondingen zijn afgebeeld (kaart 7);

h. Een archeologische verwachtingenkaart (kaart 8).

2. Het opstellen van de archeologische beleidsadvieskaart op basis van voorafgaande kaarten, 

expert judgement en beleidsafwegingen (kaart 9).

3. Om de archeologische beleidsadvieskaart te kunnen verfijnen is na het bureauonderzoek 

een veldwerk component toegevoegd (bijlage 6). Tijdens het veldwerk is met behulp van 

grondboringen en andere veldwaarnemingen bekeken of bepaalde terreinen daadwerkelijk 

ontgrond waren. Verder zijn enkele onduidelijkheden ten aanzien van het kaartbeeld 

geverifieerd. Daarnaast was het veldwerk bedoeld om greep te krijgen op de 

landschappelijke variatie binnen de gemeente en om de diverse kaartbeelden beter te 

begrijpen.

Het opstellen van de voornoemde kaarten vormt het belangrijkste onderdeel van de studie. Op 

basis van een vergelijking en stapeling van de kaartbeelden wordt het mogelijk om de 

archeologische verwachting van het grondgebied gedetailleerd in beeld te brengen. Om het 

verwachtingsmodel te kunnen opbouwen is de zogenaamde inductief-deductieve methode 

gehanteerd, oftewel het hybride-model. Enerzijds vormt de archeologische dataset (de 

vindplaatsen) het inductieve aspect van het model, anderzijds vormt een hypothetische 

benadering het deductieve aspect (bijvoorbeeld: om optimaal te kunnen wonen en landbouw te 

kunnen bedrijven had men hoger gelegen, vruchtbare gronden nodig in de buurt van open
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water). Gecombineerd met expert judgement (de ervaring en kennis van de regionaal 

werkzame archeologen) komt op deze wijze een alleszins acceptabel en redelijk betrouwbaar 

archeologisch verwachtingsmodel tot stand (zie verder hoofdstuk 5).

2.3. Toelichting op de kaarten
In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van de kaartbijlagen een schets gegeven van 

landschap en bewoning. Onderstaande toelichting vormt hierop een aanvulling.

2.3.1. De hoogtekaart (Kaart 2)

Het Algemeen Hoogtemodel Nederland (AHN) is een landdekkend digitaal hoogtebestand dat de 

vorm van Nederland driedimensionaal beschrijft met een hoge verticale nauwkeurigheid. Het is 

gebaseerd op zogenaamde Laseraltimetrie, opgenomen vanuit een vliegtuig of helikopter die op 

zo'n 400 m hoogte in stroken over het landschap vliegt. De betreffende hoogtegegevens zijn 

ingewonnen in de periode 1997-1998. De puntdichtheid bedraagt in dit geval gemiddeld 3 tot 5 

punten per 16 m2. Het uiteindelijke bestand bestaat uit een puntenwolk van hoogtematen 

gerelateerd aan het Rijksdriehoeksstelsel. Vanuit de X- en Y-coördinaten in meters en Z-waarden in 

meters ten opzichte van NAP is een digitaal hoogtemodel aangemaakt, dat een indicatie geeft van 

de gemiddelde hoogte van het maaiveld van de gemeente per gridcel van 5x5 m. De 

standaardafwijking van een gridcel in het 5x5 m hoogtemodel bedraagt 15 cm. Dit houdt in dat van 

ruim 6870 van de punten de afwijking minder is dan 15 cm. In bosgebieden is de puntdichtheid 

echter beduidend lager, namelijk gemiddeld 1 meetpunt per 36 m2 (de standaardafwijking 

bedraagt in dit type terrein ongeveer 20 cm). In het basisbestand zijn metingen in bijvoorbeeld 

bosgebieden slechts op uitschieters gecorrigeerd. Als gevolg daarvan kunnen plaatselijke 'hoogten' 

in het beeld, veroorzaakt door dichte vegetatie, voor een foutieve Z-waarde zorgen. Aangezien er 

slechts sprake is van een gemiddelde puntdichtheid van 3 tot 5 metingen per 16 m2, zal een 

middeling van deze waarden naar een regelmatig 5x5 m grid uiteindelijk een celwaarde opleveren. 

Uitgegaan wordt thans van een hoogtenauwkeurigheid van 5 cm.8

De hoogtegegevens zijn voor Veldhoven verwerkt in de softwarepakketten Surfer en Mapinfo. 

Aan het beeld is schaduw toegevoegd om het reliëf beter tot zijn recht te laten komen.

2.3.2. De geomorfologische kaart (Kaart 3)

De onder invloed van de wind en water ontstane landschapsvormen zijn altijd een belangrijke 

bepalende factor geweest voor de locatiekeuzes van nederzettingen in het verleden. De 

geomorfologische kaart geeft de in het landschap meest relevante (zichtbare) 

landschapsvormen weer. De bebouwde zones van vóór ca. 1975 zijn niet gekarteerd en zijn op 

de kaart grijs aangegeven.

Veldhoven ligt voor het overgrote deel in de Roerdalslenk. Slechts een klein deel van het 

gemeentelijk grondgebied in het westen en zuidwesten van Veldhoven ligt op het Kempen Blok.

8 Deze tekst is licht gewijzigd overgenomen uit: Hessing et al. 2010.
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Het zwakgolvende dekzandlandschap van Veldhoven is representatief voor grote delen van 

Pleistoceen Brabant.

geomorfologische eenheden9 code geomorfologische kaart

Roerdalslenk

Beekdalbodem met veen 1R4

Beekdalbodem zonder veen, relatief laag gelegen 2R5

Beekdalbodem zonder veen, relatief hoog gelegen 2R6

Beekoverstromingsvlakte 1M24

Daluitspoelingswaaier 3G3

Dalvormige laagte zonder veen 2R2

Dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek 3K14

Dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek 4K14

Dekzandruggen al dan niet met oud bouwlanddek 3L5

Dekzandvlakte 2M13
Laagte zonder randwal (incl. uitblazingsbekken), 
moerassig 3N4

Laagte zonder randwal (incl. uitblazingsbekken), niet 
moerassig 3N5

Lage landduin 4K19

Lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 4L8

Terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand 2M20a

Terrasafzettingswelvingen 3L12

Kempen Blok

Beekdalbodem met veen 1R4

Beekdalbodem zonder veen, relatief laag gelegen 2R5

Beekdalbodem zonder veen, relatief hoog gelegen 2R6

Daluitspoelingswaaier 3G3
Laagte zonder randwal (incl. uitblazingsbekken), niet 
moerassig 3N5

Terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand 2M20a
Tabel 1. Geomorfologische eenheden die binnen de gemeente Veldhoven voorkomen.

2.3.3. De bodemkaart met hydrologische gegevens (Kaart 4a - 4b)

Kaart 4a is een uitsnede van de bodemkaart van Nederland (1981) en is overgenomen van de 

actuele digitale versie (schaalniveau 1:50.000). Afhankelijk van neerslag, hoogteligging, 

leemgehalte en korrelgrootteverdeling van het dekzand, grondwaterstand, aard van de 

aanwezige vegetatie en invloed van de mens, hebben zich in het gebied verschillende 

bodemtypen ontwikkeld.

9 Andere eenheden die voorkomen binnen de gemeente Veldhoven voorkomen: Bebouwd: B; Glooiing van 
beekdalzijde: 3H11 Z 4H11; Groeve: 4N6; Laagte ontstaan door afgraving: 3N8; Lage dijk: D1; Storthoop, 
opgehoogd of opgespoten terrein: 3F12.
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Bodemkundige eenheid en GWT code bodemkaart

Eerdgronden
Hoge zwarte enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn 
zand (V-VI-VII*) zEZ21

Hoge zwarte enkeerdgronden, lemig fijn zand (V-VI-VII*) zEZ23
Lage enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand (III, 
V)

EZg21

Beekeerdgronden, lemig fijn zand pZg23

Gooreerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand pZn21

Gooreerdgronden, lemig fijn zand pZn23

Podzolgronden

Holtpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand Y21

Holtpodzolgronden, lemig fijn zand Y23

Veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand Hn21

Veldpodzolgronden, lemig fijn zand Hn23

Laarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand cHn21

Laarpodzolgronden, lemig fijn zand cHn23

Haarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand Hd21

Veengronden
Vlierveengronden, zand ondieper dan 120 cm, zonder 
humuspodzol Vz

Vaaggronden

Vlakvaaggronden, leemarm en zwak lemig fijn zand Zn21

Vorstvaaggronden, lemig fijn zand Zb23
Tabel 2. Bodemkundige eenheden die binnen de gemeente Veldhoven voorkomen. Een uitgebreide 
specificatie van de bodemtypen is opgenomen in bijlage 5.

De bodemkaart geeft een globale aanduiding van het niveau en de fluctuaties van 

grondwaterstanden. Een indeling is gemaakt in zeven klassen die grondwatertrappen worden 

genoemd (GWT, kaart 4b). Elke GWT wordt gedefinieerd door de diepte van de gemiddelde 

hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand, berekend ten opzichte van het maaiveld. 

Metingen worden per gebied met behulp van peilbuizen verricht. Aan de hand hiervan, 

gecombineerd met schattingen en terreinkenmerken, worden aan een bepaald gebied een GWT 

toegekend. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de grondwaterstand in deze 

streken de afgelopen decennia sterk is gezakt. Echter, van de verschillen in grondwaterstand 

mag evenwel aangenomen worden dat deze in het verleden ook al hebben bestaan en juist 

deze verschillen zijn van belang voor het bepalen van het archeologische potentieel.

GWT (cm onder maaiveld) I II III IV V VI VII(*)

GHG ^0 ^0 ^0 M0 ^0 40-80 ^0

GLG ^0 50-80 80-120 80-120 ^20 ^20 120-160

Tabel 3. Overzicht van grondwatertrappen. De afkortingen GHG en GLG staan respectievelijk voor de 
gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand. De grondwaterstand ligt het grootste deel 
van het jaar tussen de GHG en de GLG. Een ster (*) geeft het drogere deel van de betreffende GWT aan.
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De moderne bodemkaarten geven echter niet het 'oorspronkelijke' landschap weer. Met name 

in de late prehistorie verwijderde de mens veel bos voor de aanleg van uitgestrekte 

akkercomplexen. In aanzienlijke delen van het landschap ontstonden daardoor 

zandverstuivingen of een heidevegetatie. Dit proces werd met name vanaf de late 

middeleeuwen versterkt door de introductie van de plaggenbemesting, waarbij op de heide 

plaggen werden gestoken om in de stal te vermengen met mest. Doordat het mengsel op de 

akkers werd gebracht, ontstonden met name op de hogere en meestal meer lemige 

dekzandruggen dikke plaggendekken (enkeerdgronden).

Een andere factor waardoor de moderne bodemkaart niet een 'oorspronkelijk' of prehistorisch 

landschap weergeeft, heeft te maken met de grondwaterstand. Heeft de mens in het verre 

verleden bijgedragen aan een vernatting van het landschap door het bos te kappen, in 

recentere tijden is hij juist verantwoordelijk geweest voor verdroging van het landschap. De 

verdroging begon in de middeleeuwen door het versnellen van de afwatering van de beekdalen. 

Men kapte hier broekbossen en groef sloten en greppels die op de beken afwaterden. 

Vervolgens zijn de beken gekanaliseerd en is met name in de laatste decennia sterke 

verdroging opgetreden door een veelvoud van factoren.10 11

2.3.4. Periodekaarten (kaart 5a-c)

De drie periodekaarten zijn samengesteld uit de tot op heden bekende archeologische 

vindplaatsen en waarnemingen. Er zijn drie kaarten gemaakt: paleolithicum t/m neolithicum 

(kaart 5a), bronstijd t/m Romeinse tijd (kaart 5b) en middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd 

(kaart 5c).

De informatie die in deze drie periodekaarten is verwerkt, komt met name uit ARCHIS 

(peildatum december 2012), aangevuld met waarnemingen uit Bijnen en Arts. Op kaart 5c 

figureren daarnaast ook de historische kernen en cultuurhistorische objecten met een 

archeologische relevantie.

De cultuurhistorische objecten zijn voornamelijk afkomstig uit de historische en historisch- 

geografische overzichtswerken van Coenen11 en Bijnen. Uit deze werken zijn hoeves, kerken, 

molens, huizen en kastelen meegenomen die te dateren zijn vóór 1800 na Chr. en daarmee ook 

(mogelijk Z waarschijnlijk) een archeologische relevantie kunnen hebben. Dergelijke 

cultuurhistorische objecten waarvan Coenen en/of Bijnen de correcte locatie wisten te achterhalen 

op de kadastrale minuut van 1832, hebben een catalogusnummer gekregen en zijn in het kader 

van deze update van de gemeentelijke archeologiekaarten meegenomen. De lijst met objecten is 

aangevuld met informatie van de website www.geheimenvanveldhoven.nl waarbij dezelfde 

wegingscriteria zijn gehanteerd, zijnde een datering ouder dan 1800 en een mogelijke 

archeologische relevantie.

2.3.5. Uitgevoerd archeologisch onderzoek (kaart 5d)

Ook de informatie op deze kaart is ontleend aan de digitale informatie die in ARCHIS is 

opgeslagen. Alle daar bekende (aangemelde) onderzoeken zijn overgenomen en aangevuld met

10 Dufour 1998, 153-162.
11 Coenen 2006.
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niet in ARCHIS opgenomen onderzoeken (zoals bijvoorbeeld quickscans). Omdat gemerkt is dat 

niet alle contouren even minutieus en correct zijn ingevoerd, zijn de contouren van de 

onderzoeken uit ARCHIS waar nodig gecorrigeerd.

Opgravingen die ouder zijn dan de ARCHIS-database en derhalve niet in ARCHIS als onderzoek 

zijn aangemeld, zijn niet opgenomen in de onderzoekenkaart, maar worden alleen als 

vindplaats op de periodekaarten weergegeven.

2.3.6. Historische topografische kaarten (kaart 6a-6e)

De oudste kadastrale kaart stamt uit 1832 (kaart 6a) en bestaat uit het minuutplan en de 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), de bijbehorende tabellen. Het doel van deze kaart 

was om een billijker heffing van de belastingen op onroerende goederen te krijgen. Het 

opmeten van percelen startte al in 1811. Na 1832 zijn de OAT's en minuutplannen niet meer 

bijgewerkt. De toestand van 1832 is dus op de kaart weergegeven. De verscheidene 

kaartbladen die behoren tot de huidige gemeente Veldhoven zijn gedigitaliseerd door 

Hazagoed, waarbij de bijbehorende gegevens van de OAT's zijn meegenomen.12 

Voor kaart 6b is de (digitale) Historische Atlas Noord-Brabant (schaal 1:25.000) gebruikt. Deze 

kaarten worden ook wel Bonnekaarten genoemd vanwege de cartografische projectie.13 De 

digitale versie die als kaart 6b aan dit rapport is toegevoegd, is gemaakt rond 1913. De 

gemeente Veldhoven is verkend in 1897 en 1898 en gedetailleerd herzien in 1912. De kracht 

van deze Bonnekaarten ligt vooral in de mate van detaillering en schaalvastheid, die beduidend 

groter is dan de detaillering en schaalvastheid van de eerste topografische (militaire) kaarten. 

De Bonnekaart is met name van belang voor de reconstructie van het landschap op plaatsen 

waar geen bodemkundige of geomorfologische karteringen hebben plaatsgevonden (zoals 

bijvoorbeeld ter plaatse van de woonkernen die in de jaren '70 zijn ontstaan). Tevens kan de 

Bonnekaart de geomorfologie van het gebied verder verfijnen. Waar nodig en zinvol zijn de 

oudste kadastrale minuutplannen bij de vergelijking betrokken. Deze oude kaarten vormen 

tevens het uitgangspunt voor het nauwkeurig bepalen van de historische kernen en gehuchten. 

Als uitgangscriterium voor de definitie van een gehucht is het voorkomen van meer dan twee 

(boerderij)erven binnen een afstand van 100 m genomen. Als begrenzingen zijn de erfgrenzen 

gehanteerd zoals deze op de kadastrale minuut zijn aangeduid.

De overige historische kaarten (kaart 6c t/m 6e) zijn uitsnedes van de verschillende 

topografische kaarten die voor Veldhoven beschikbaar zijn.

2.3.7. Verstoringenkaart (Kaart 7)

De verstoringenkaart geeft de gebieden aan waar de bodem reeds geroerd is. Hierbij kan 

gedacht worden aan bodemroering door ontgrondingen, maar ook aan woonwijken en 

industrieterreinen vanaf de jaren 1980.

12 De digitale bestanden van Hazagoed zijn beschikbaar gemaakt door de gemeente Veldhoven en de 
Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis.
13 Uitgedacht door de Franse Cartograaf Rigobert Bonne (1727-1795). De karteringsmethode bestond er 
uit zo centraal mogelijk binnen het te karteren gebied een noord-zuidlijn (centrale mediaan) en een 
centrale oost-westlijn (centrale parallel) te projecteren, van waaruit gemeten werd. Voor een land met een 
omvang als Nederland was de afwijking aan de randen hierdoor minimaal.
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Ontgrondingsgegevens zijn voor een deel afkomstig uit de provinciale ontgrondingenkaart 

(verleende vergunningen ontgrondingen ca. 1950 - 1998).14 Deze zijn gecontroleerd en 

aangevuld met gegevens van het AHN en veldwaarnemingen.

Het tweede onderdeel van de verstoringenkaart wordt gevormd door de woon- en 

industrieterreinen vanaf de jaren 1970. De begrenzing van de ervan is bepaald aan de hand 

van de topografische kaarten van 1953, 1972, 1983 en 2009 (kaart 6c t/m 6e en kaart 1). De 

achterliggende gedachte is dat bij de aanleg van deze gebieden een zekere mate van 

verstoring is opgetreden, maar dat de funderingswijze van de gebouwen over het algemeen tot 

op het archeologisch vlak plaatsvond, doch een zo minimaal mogelijk oppervlak beslaat. 

Daarnaast is ook het wijktype van belang. Het aanleggen van een villawijk zal minder 

verstoord hebben dan de aanleg van een sociale woningbouw-wijk of een industrieterrein. Met 

de informatie van bouwjaar en wijktype wordt bepaald of de archeologische verwachting die de 

wijk bezit, gehandhaafd moet blijven of aangepast kan worden.

2.3.8. Archeologische verwachtingenkaart (Kaart 8)

De archeologische verwachtingenkaart is tot stand gekomen uit de analyse en interpretatie van 

de voorgaande kaartgegevens (kaarten 2 t/m 6). De dataset van de voorgaande kaartgegevens 

bestaat enerzijds uit archeologisch vastgestelde waarden en anderzijds uit gebieden waarvoor 

een bepaalde archeologische verwachting geldt.

De wijze waarop deze verwachtingenkaart tot stand is gekomen, is verwoord in hoofdstuk 5.

2.3.9. Archeologische beleidsadvieskaart (Kaart 9)

De archeologische beleidsadvieskaart vormt de Vertaling' van de archeologische 

verwachtingenkaart. Hiertoe zijn een aantal stappen doorlopen. Zo zijn verwachtingswaarden 

omgezet naar beleidscategorieën en zijn bekende vindplaatsen (puntlocaties) geïnterpreteerd 

in hun omgeving en ingeschaald in een beleidscategorie. Voorts zijn op de beleidsadvieskaart 

gebieden/terreinen aangegeven waarvan op grond van moderne ingrepen verwacht kan worden 

dat de gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten verminderd is. Deze gebieden 

zijn een categorie lager ingeschaald. Tot slot zijn gebieden opgenomen waarvan verwacht 

wordt dat geen archeologische resten meer aanwezig (kunnen) zijn. Hierbij kan gedacht 

worden aan ontgrondingslocaties of opgegraven terreinen.

Op de archeologische beleidsadvieskaart figureren zes beleidscategorieën die het uitgangspunt 

kunnen vormen voor het archeologiebeleid van de gemeente Veldhoven.

De wijze waarop de beleidsadvieskaart tot stand is gekomen, is gedetailleerd verwoord in 

hoofdstuk 6.

14 De ontgrondingenkaart geeft de locaties aan waar een ontgrondingsvergunning is verleend. Dit betekent 
echter niet dat de ontgrondingen (geheel) zijn uitgevoerd. Sommige ontgrondingen zijn nooit gerealiseerd 
(naar schatting ca. 10 07o), andere zijn slechts ten dele uitgevoerd.
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3 Het landschap

3.1 Het huidige landschap (Kaart 1)
De gemeente Veldhoven kent een grondgebied van ca. 31,93 km2. Het aantal inwoners 

bedraagt 44.159 (per 31 december 2013).15
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Figuur 2. Topografische ligging van de gemeente Veldhoven.

Met de klok mee vanaf het noorden, wordt de gemeente Veldhoven begrensd door de 

gemeenten Eindhoven, Waalre, Bergeijk en Eersel. De huidige gemeente bestond tot de 

gemeentelijke samenvoeging in 1921 oorspronkelijk uit vier afzonderlijke 

kerkdorpen/gemeenten (Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst), die in de tweede helft 

van de twintigste eeuw aan elkaar zijn gegroeid. Dit kwam tot stand door tussen de oude 

dorpskernen enkele grootschalige nieuwbouwwijken te ontwikkelen, zoals d'Ekker, Zonderwijk,

15 www.veldhoven.nl
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't Look en Cobbeek, maar ook de ontwikkelingen bij De Plank en het Citycentrum in 

chronologische volgorde. Later kwamen daar de woonwijken Heikant, De Polders, De Kelen 

(ten noorden van de Heerbaan) en Valgaten en Pegbroeken (ten zuiden van de Heerbaan) bij. 

Door de aanleg van een nieuwe wegenstructuur en de nieuwe wijken kreeg het noordelijke en 

oostelijke deel van de gemeente Veldhoven een meer stedelijk karakter. Het westelijke en 

zuidelijk deel van de gemeente kenmerkt zich nog steeds door een overwegend agrarisch 

landschap met bossen, weilanden en akkers. Dit is ook de plaats waar de beekdalen van de 

Dommel, de Run, de Gender, de Poelenloop en de Bruggenrijt zich bevinden.

3.2 Reliëf (Kaart 2)
De hoogtekaart is gebaseerd op het AHN. Het kaartbeeld laat een bijzonder reliëfrijk landschap 

zien. Het merendeel van de gemeente ligt in een dalingsgebied dat de Roerdalslenk wordt 

genoemd. In het noorden wordt de Roerdalslenk begrensd door de Peelrandbreuk, waarna hij 

overgaat in het Peelblok. In het zuiden wordt de Roerdalslenk begrensd door de Feldbissbreuk, 

waarna hij overgaat in het Kempenblok. Delen van de Feldbissbreuk loopt over het 

grondgebied van de gemeente Veldhoven. Door de algehele daling van de Roerdalslenk - die 

ook heden ten dage nog steeds gaande is - bedraagt het hoogteverschil tussen oost en west 

ca. 8 m (bijvoorbeeld 18 m +NAP in het Veldhovens Broek tot ruim 26 m +NAP bij Zandoerle 

en Halfmijl).

Figuur 3. Hoogtekaart van Veldhoven. Geel is hoog en groen is laag. Bron: J. Fokkema

Door het kleurverloop op de Veldhovense hoogtekaart (fig. 3 en kaart 2) lijkt het alsof het 

zuidoostelijk deel van Veldhoven vrij nat moet zijn en het noordwestelijk deel droog. Dit is 

uiteraard niet het geval. Hoewel de absolute daling aanzienlijk is, dient het reliëf vooral op 

lokaal niveau te worden bekeken. Daar zijn de onderlinge verhoudingen tussen hoog (en
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droger) en laag (natter) beter te begrijpen. Zeker ook als deze vergeleken worden met de 

Bonnekaarten, de geomorfologische kaart en de bodemkaart.

Goed tot uitdrukking komen in het buitengebied de hogere dekzandruggen waar onder andere 

de onderzoeksgebieden Habraken en Zilverackers zijn gelegen, de beekdalen en allerhande 

depressies en laagten. Voorts laat de kaart de meeste wegen, verkavelingen, waterlopen en 

perceelsgrenzen zien, maar ook terreinen die ontgrond zijn, alsook de bebouwde kernen en de 

moderne infrastructuur (zoals de E34 Z A67).

3.3 Geologie, geomorfologie en bodem (kaart 3 en kaart 4)
De gemeente Veldhoven maakt grotendeels deel uit van de Centrale Slenk en ligt naast de 

bekende Feldbiss breuk, een tectonische zuidoost-noordwest georiënteerde aardbreuk die de 

geologische geschiedenis van dit deel van Brabant in sterke mate bepaald heeft (fig. 4). 

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 50.000-11.000 jaar BP) is in het dalingsgebied van de 

Centrale Slenk een 15-45 m dik pakket dekzand afgezet. Het gaat hier hoofdzakelijk om 

windafzettingen. Plaatselijk worden deze afgewisseld door leemlagen, smeltwaterzanden, 

fluvioperiglaciale afzettingen en veenlagen. Ten westen en noorden van Veldhoven liggen 

vrijwel overal sterk lemige dekzanden aan de oppervlakte. Vrijwel zeker betreft het hier Oud 

Dekzand, dat wil zeggen dekzand dat is afgezet in de koudste fase van de Weichsel-ijstijd, het 

zogenaamde Pleniglaciaal.

Het Kempisch Plateau, gelegen op het Kempenblok ten zuidwesten van de Feldbiss breuk, 

vormt de waterscheiding voor riviertjes en beken als de Beerze, de Gender, de Run, de 

Dommel en de Tongelreep. Ze behoren alle tot het stroomgebied van de Dommel, die 

uiteindelijk ten noorden van Den Bosch uitmondt in de Maas.

Kempen Blok

Figuur 4. Vereenvoudigde hoogtelijnenkaart van Oost-Brabant en Midden Limburg. Hierop afgebeeld de 
belangrijkste breuken. In blauw de gemeentegrens van Veldhoven (aangepast naar Hiddink 2005).
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In geomorfologisch opzicht ligt het plangebied Veldhoven-West op de zuidrand van een zeer 

langgerekt en hooggelegen Oud Dekzandplateau, waarvan de top zich op ca. 25 m +NAP 

bevindt. Naar het noordwesten toe strekt dit plateau zich over een lengte van meer dan 5 km 

uit in de richting van Wintelre. Plaatselijk wordt het plateau doorsneden door smalle 

beeklopen, vermoedelijk het resultaat van voortschrijdende erosie in het Laat-Glaciaal. De 

huidige nederzettingen Schoot, Zittard, Zandoerle, Toterfout, Roestenberg en Veneind 

bevinden zich overigens alle op de westflank van dit Oud Dekzandplateau, de nederzettingen 

Oerle en Hoogeind op de oostflank.

De bodem van de gemeente Veldhoven staat op de Bodemkaart van Nederland16 grotendeels 

afgebeeld als sterk lemige hoge zwarte enkeerdgrond (code zEZ23) met grondwatertrap II t/m 

VII. Dit betekent dat het hier gaat om plaggenbodems met een zwartgekleurd cultuurdek dat 

dikker is dan 50 cm. Het hoge leemgehalte van het Oude Dekzand, alsmede de aanwezigheid 

van een zeer compacte laag Brabantse leem heeft naar verwachting een diepgaande 

bodemvorming verhinderd. Het hoge leemgehalte (hoge natuurlijke vruchtbaarheid) 

verhinderde bovendien in sterke mate het podzolisatieproces. De bovenste 15-20 cm van het 

oorspronkelijke natuurlijke profiel zijn verder als gevolg van ploeg- en spitactiviteiten in het 

verleden vrijwel zeker opgenomen in het bovenliggende cultuurdek. De oorspronkelijke 

bovengrond is bovendien sterk verwerkt door activiteiten van bodemdieren en als gevolg van 

beworteling.

■ 50000

Gemeente Veldhoven

Kaart 4b. Bodem
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Figuur 5. Bodemkaart van Veldhoven. Bron: kaartbijlage 4a.

16 schaal 1 : 50.000, blad 51 West
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3.4 Het historische landschap als uitgangspunt (Kaart 6a t/m 6e)
De historische topografische kaart uit het begin van de twintigste eeuw geeft een goed beeld 

van het landschap zoals dat er de afgelopen eeuwen heeft uitgezien17. Het laat een 

samenhangend beeld zien van de op de hogere dekzandruggen gelegen akkercomplexen, de 

nattere beekdalen en weidegebieden, de niet in cultuur gebrachte heidegebieden en de 

belangrijkste bewoningskernen en wegen.

In historisch-geografisch opzicht maakt Veldhoven deel uit van de Acht Zaligheden. Het omvat 

verschillende open akkercomplexen die zich tussen de gehuchten Schoot, Zittard, Zonderwijk, 

Zandoerle en Oerle en het dorp Veldhoven bevinden, waaronder de Zonderwijkse Akkers in het 

zuiden De open akkercomplexen kenmerken zich door de afwisseling van dekzandruggen met 

akkers, beekdalen, heide en bosgebieden. De overgang van de dekzandrug naar de lager 

gelegen natte vlakten en beekdalen vormden de ideale bewoningsplaats. De lager gelegen 

gronden en beekdalen fungeerden als hooi- en graslanden en de hogere delen van de 

dekzandrug waren bestemd voor beweiding met schapen en het steken van plaggen.

Rond de dorpen ontstonden grote aaneengesloten akkercomplexen welke bemest werden met 

een mengsel van heideplaggen, stalmest en bosstrooisel. Door de invoering van kunstmest 

rond 1850 konden veel woeste gronden eenvoudiger worden ontgonnen. In de eerste helft van 

de 20ste eeuw werden de heidevelden bebost met een monocultuur van grove den. De bossen, 

in combinatie met de kavelgrens beplantingen, zorgden in deze tijd voor een landschap dat 

zich kenmerkte door een sterke beslotenheid. Vanaf 1930 werd veel bos en heide omgezet in 

weiland en akkers. Een deel van de historische beplanting is echter bewaard gebleven.

De bewoonde wereld van Veldhoven kenmerkt zich in het begin van de 20ste eeuw als een 

gebied met verspreid door het cultuurlandschap gelegen gehuchtjes en losse boerderijen. De 

grootste bewoningskernen worden gevormd door het bebouwingslint van Veldhoven, Oerle en 

Zandoerle. Kleinere gehuchtjes bestaande uit een concentratie van bijeen gelegen boerderijen, 

zijn onder andere Cobbeek, Zittard, Schoot, Zeelst, Djept, Muggenhol. De meeste van de 

gehuchten hebben hun oorsprong waarschijnlijk al in de Late Middeleeuwen.

De grotere kernen Veldhoven, Oerle en Zandoerle zijn in de vroege middeleeuwen ontstaan. 

Deze dorpen liggen op de overgang van het zandplateau naar de kleinere beekdalen. Het 

buurtschap Zandoerle heeft een zeer hoge historisch stedenbouwkundige waarde en kent nog 

relatief veel oude (langgevel)boerderijen.

17 Vanaf de 20ste eeuw veranderde het landschap in ijl tempo. In de eerste plaats veranderde de functie 
van de heidevelden door de introductie van de kunstmest. Heidevelden waren niet langer nodig voor de 
winning van heidemaaisel en plaggen ter bereiding van plaggenmest, maar konden nu zelf worden 
ontgonnen - ook dankzij een verbeterde ontwatering - óf de heidegebieden werden getransformeerd in 
natuurgebieden, dan wel ingeplant met grove den ten behoeve van stuthout voor de mijnen. De structuur 
van de oude bouwlanden werd ingrijpend gewijzigd door ruilverkavelingen en met name na WO II raakten 
de oude bouwlanden rond Veldhoven in een steeds sneller tempo bebouwd door woonwijken en 
bedrijventerreinen.
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CiiwtnU Veldhoven

Kaart 1. Moderne topografie

Gemeente Veldhoven 

Kaart 6c. Topografie 1953

Figuur 6. Topografische kaarten van Veldhoven. Afgebeeld is Veldhoven anno 1830, 1913, 1953, 1972, 
1983 en 2009. Bron: kaartbijlagen 6a t/m 6e en 1.
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Toen de akkerdorpen vol raakten, vestigden de jonge boeren zich aan de rand van de akkers, 

waardoor een krans van kleine gehuchten rondom de bouwlandcomplexen ontstond. Het 

agrarisch landschap was in deze tijd zeer gesloten, door beplanting met eikenbosjes in de 

lagere beekdalen en rond de erven. In de 14de eeuw ontstonden tal van kleinere, uit enkele 

hoeven bestaande nederzettingen.

Voor wat betreft de infrastructuur valt op dat er begin 20ste eeuw nog nauwelijks verharde 

wegen aanwezig waren. Enkele grote doorgaande wegen waren verhard, doch het merendeel 

van de wegen was onverhard. Desondanks is de oude wegenstructuur grotendeels bewaard 

gebleven. Vrijwel alle wegen hebben dan ook historisch-geografische waarde.

Een radiale wegenstructuur verbond de akkerdorpen onderling en de dorpen met de 

akkerbouwgebieden en beekdalen. In het midden van het plangebied, rondom Zandoerle, zijn 

nog steeds relatief veel houtwallen aanwezig. Ook het merendeel van de oude bebouwing en 

oude wegenpatronen is er nog intact. Het naast elkaar voorkomen van akkerdorpenlandschap, 

beekdalen en boscomplexen en/of heideontginningen biedt een duidelijk inzicht in de 

ontstaans- en occupatiegeschiedenis van het gebied.
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4 Een archeologisch overzicht (kaart 5a-d)

In het hiernavolgende archeologische overzicht worden beknopt de meest relevante kenmerken 

van de (Zuid-)Nederlandse archeologische perioden weergegeven. Bij iedere periode worden de 

voor het Veldhovense grondgebied de meest bijzondere en relevante vindplaatsen en vondsten 

besproken. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van een aantal eerder geschreven 

samenvattingen en overzichten.18 Voor het verspreidingsbeeld wordt verwezen naar 

kaartbijlagen 5a (paleolithicum t/m neolithicum) 5b (bronstijd t/m Romeinse tijd) en 5c 

(vroege middeleeuwen t/m de nieuwe tijd). Vindplaatsnummers verwijzen naar de 

vindplaatsencatalogus (bijlage 1).

Historische Tijd

1.800 - heden nieuwste tijd

H
ol

oc
ee

n

1.500-1.800 na Chr. nieuwe tijd

1.050 - 1.500 na Chr. volle en late middeleeuwen

Protohistorie
450 - 1.050 na Chr. vroege middeleeuwen

12 voor Chr. - 450 na Chr. Romeinse tijd

Prehistorie

800 - 12 v. Chr. ijzertijd

2.000 - 800 v. Chr. bronstijd

5.300 - 2.000 v. Chr. neolithicum (nieuwe steentijd)

8.800 - 5.300 v.Chr. mesolithicum (midden steentijd)

300.000 - 8.800 v. Chr.

paleolithicum

(oude steentijd, incl. de laatste

ijstijd)

Pl
ei

st
oc

ee
n

Tabel 4. Periodetabel.

4.1. Midden en laat paleolithicum (ca. 350.000 - 8.800 v. Chr.)
Het paleolithicum of oude steentijd beslaat een periode van vele honderdduizenden jaren waarin 

het landschap en klimaat aan grote veranderingen onderhevig waren. Gedurende deze periode 

heerst als gevolg van de ijstijden nog vrijwel de gehele tijd een koud klimaat. Het landschap 

verandert regelmatig in een poolwoestijn of een toendralandschap. In de koudste fase van de 

laatste ijstijd (Weichsel), zo'n 18.000 - 13.000 jaar geleden, zijn deze streken waarschijnlijk niet 

eens bewoond geweest. Vaste woonplaatsen kent men nog niet. De groepjes mensen die in deze 

streken verblijven, leven in tijdelijke kampementen, bestaande uit primitieve hutten en tenten van 

dierhuiden. De kleine nederzettingen liggen meestal in de nabijheid van vennetjes of open water.

18 Bijnen 2005, Coenen 2006 en diverse overzichtswerken. Voor een goed overzicht van het archeologisch 
onderzoek dat ruim 150 jaar door verschillende protagonisten en betrokkenen (en daarmee uniek voor een 
Brabantse gemeente) wordt uitgevoerd binnen de huidige gemeentegrenzen van Veldhoven, zie Coenen 
2005, 14-22 en ook Van Ginkel/Theunissen 2009.
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Jacht, visvangst en het verzamelen van vruchten en noten, zijn de belangrijkste middelen van 

bestaan, vandaar dat men spreekt van jagers en 

(voedsel)verzamelaars.

Men jaagt vooral op de grote kuddes rendieren die door het 

landschap trekken, maar daarnaast ook op elanden, 

edelherten en vogels. Vis behoort eveneens tot het 

voedselconsumptiepatroon. Wapens en werktuigen worden 

vervaardigd uit steen, hout, bot en gewei.

De oudste archeologische vondsten in Nederland dateren 

uit het midden paleolithicum (350.000 - 35.000 v. Chr.). In 

Nederland leefden in deze periode jagers en 

(voedsel)verzamelaars van het genus Homo Sapiens 

Neanderthalensis.

Figuur 7.

Van het paleolithicum zijn uit Noord-Brabant vooral vondsten bekend uit het laatste stukje van het 

laat paleolithicum (ca. 11.000 - 8.800 v. Chr.). Het laat paleolithicum wordt gedefinieerd enerzijds 

op basis van het voorkomen van diverse vuurstenen en benen spitstypen en anderzijds op de 

klingtechniek waarmee speciaal geprepareerde kernen werden bewerkt. Op grond van de 

voornoemde vorm en wijze van bewerking van de vuurstenen werktuigen kunnen in het laat 

paleolithicum twee culturen worden onderscheiden: de Federmesser- en de Ahrensburgcultuur. 

Jagers en (voedsel)verzamelaars van deze culturen leefden in kortere relatief warme perioden aan 

het einde van de laatste ijstijd, (het zogenaamde Bolling en Allerod interstadiaal, resp. 10.800 - 

10.000 en 9.800 - 9.000 v. Chr.). In de tijd van de Federmessercultuur (voorheen de 

Tjongercultuur en genoemd naar een kenmerkend werktuig) is spraken van een taiga-achtige 

vegetatie bestaande uit een gemengd dennen-berkenbos.19 De bewoners jagen vooral op groot 

wild als eland, edelhert, wild zwijn en oerrund. Verder verzamelen ze plantaardig voedsel zoals 

vruchten, planten en noten. Na deze warmere periode daalt de temperatuur en verandert het bos 

in een open parklandschap, waarin onder meer het rendier weer voorkomt. Uit deze koudere 

periode (9.000 - 8.000 v. Chr.) kennen we de Ahrensburg-jagers (genoemd naar de vindplaats 

Ahrensburg bij Hamburg). Zij maken waarschijnlijk voor het eerst gebruik van pijl en boog om op 

wild te jagen. Door het rondtrekkend karakter van het rendier zijn de mensen gedwongen 

gedurende de zomer mee te trekken in noordelijke richting en in de winter naar het zuiden.

Algemeen kan gesteld worden dat de archeologische neerslag van de jager en 

(voedsel)verzamelaar gemeenschappen bestaat in deze streken overwegend uit het lithische 

(vuursteen) materiaal dat de tand des tijds heeft kunnen doorstaan. Meestal gaat het om enkele 

tientallen tot vele honderden, overwegend vuurstenen, artefacten in de bodem verspreid over 

enkele tot vele tientallen vierkante meters. Het betreft schrabbers, klingen, pijlspitsen, stekers en

19 Over de vegetatie van de landschappen zijn we vooral geïnformeerd door bewaard gebleven pollen 
(stuifmeel) van planten en bomen, achtergebleven in venige lagen in beekdalen en veenpakketten zoals in 
de Peel. De analyse van deze lagen heeft geleid tot zogenaamde pollendiagrammen die de 
vegetatieverhoudingen over lange perioden weerspiegelen. Bepaalde fasen van vegetatie gerelateerd aan 
klimaatsveranderingen worden benoemd zoals Bolling en Allerod, Boreaal en Atlanticum.

ĮįįįįjįAADlīįįįg;

Rendierjagers uit het laat paleolithicum.
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boortjes en daarnaast afslagen en vuursteenkernen die duiden op de bewerking van voorwerpen 

ter plaatse. Soms komen sporen van het gebruik van de rode kleurstof oker voor, zowel op 

werktuigen als in bodemsporen. Verder zijn bij opgravingen sporadisch haardplaatsen met 

houtskool en hazelnootschillen teruggevonden.

In de gemeente Veldhoven zijn vooralsnog geen vondsten gedaan die met zekerheid gedateerd 

kunnen worden uit het (laat) paleolithicum.20 Wel zijn er op enkele plaatsen, zoals bij de Vlasroot, 

't Witven en Habraken, vuurstenen afslagen gevonden die vanwege hun gepatineerd uiterlijk 

mogelijk uit het paleolithicum dateren. Aangezien er geen echte werktuigen zijn aangetroffen, die 

gedateerd kunnen worden, kan niet met zekerheid gezegd worden tot welke periode van de 

steentijd deze afslagen behoren. Een datering in het paleolithicum is dus mogelijk.

Het vrijwel ontbreken van duidelijk (laat)paleolithische sporen en vondsten is een fenomeen dat 

zich in een groot deel van oostelijk Noord-Brabant en het aangrenzende Noord-Limburg afspeelt.21

4.2. Mesolithicum (ca. 8.800 - 5.300/4.900 v. Chr.)
De aanvang van het mesolithicum of midden steentijd kenmerkt zich ca. 10.000 jaar geleden door 

een voor de mens sterke verandering in klimaat en ecologie. De schaars beboste toendravegetatie 

maakt aanvankelijk (Preboreaal) plaats voor een meer gesloten berkenbos-vegetatie, gevolgd door 

een gesloten dennenbos (taiga-vegetatie). In het Boreaal (ca. 8000 - 7000 v. Chr.) komt de eerste 

warmte minnende vegetatie (waaronder eik en hazelaar) voor in deze streken. Het aandeel van 

berk neemt in de pollendiagrammen sterk af. Op plaatsen waar een ondoorlatende bodemlaag zit, 

of het grondwater dicht aan de oppervlakte komt, ontstaan vennen en moerassen die omgeven 

werden door een vochtig kempisch broekbos. Onder invloed van de klimaatsverandering verandert 

ook de dierenwereld. Het wild bestaat onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar 

ook kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De mens is voor zijn dagelijks 

voedsel niet meer aangewezen op enkele diersoorten maar kan dus kiezen uit een breed 

voedselaanbod dat behalve door de jacht ook verkregen kan worden door te vissen of het 

verzamelen van noten en vruchten. Dit heeft grote gevolgen voor het nederzettingspatroon van de 

mens, aangezien hij niet langer over grote afstanden hoeft mee te trekken met kuddes rendieren 

om in zijn levensonderhoud te voorzien. Want voedsel was alom aanwezig in het gevarieerde 

landschap. De mensen hebben nog geen vaste woonplaats en leven net als in het paleolithicum in 

eenvoudige hutten en tenten. De overvloed aan bepaalde voedselbronnen op bepaalde locaties in 

een bepaald seizoen leidt tot meer seizoensgebonden kampementen. Mensen kunnen nu ook 

langer op één plaats blijven, maar de bewoning is nog niet permanent. Waarschijnlijk trekken deze 

mesolithische gemeenschappen als nomaden rond, van kamplocatie naar kamplocatie. Binnen een 

eigen territorium en in een vast jaarcyclus.

20 In de nabijheid van Veldhoven zijn enkele vondsten gedaan die in het paleolithicum gedateerd kunnen 
worden. Zo zijn er werktuigen aangetroffen net over de gemeentegrens in Eersel bij de Oerlese Hut en 
Scherpenering. Ook is in het beekdal van de Tongelreep in Eindhoven een tweezijdig bewerkte bladspits 
uit het midden paleolithicum aangetroffen. Zie onder andere Coenen 2006, 23.
21 Van Dijk 2007.
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Kenmerkend voor het mesolithicum is dat men zich meer gaat aanpassen aan de meer 

voorkomende kleine wildsoorten. Men maakte dan ook gebruik van allerlei kleinere en lichtere 

wapens waardoor vuurstenen werktuigen ook kleiner konden worden (microlieten). Fig. 8. Naast 

vuurstenen werktuigen worden ook andere materialen gebruikt, zoals been, hoorn, etc. Tijdens de 

visvangst worden benen en vuurstenen vishaken worden gebruikt, maar ook gevlochten visfuiken 

en zelfs kano's en peddels zijn uit deze periode bekend.

Figuur 8.Klingen (boven) en trapezia (onder) uit het laat mesolithicum, gevonden binnen het plangebied van 
Oerle-Zuid. Bron: Bron: Van der Veken / Blom 2011, afb. 5.3, 5.4, 5.17 tem 5.21

Figuur 9. Artist impression van een kampje van jagers-voedselverzamelaars uit het laat mesolithicum. Kano's 
en visfuiken kende men al. Bron: internet.
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Het merendeel van de vindplaatsen uit het mesolithicum in het oosten van Noord-Brabant en 

Midden-Limburg komt voor op dekzandruggen en terrasranden met een goed drainerende 

ondergrond in de nabijheid van een waterbron (ven, meer, rivier of afgesneden meander). In deze 

zogenaamde gradiëntzones, de overgangen tussen de hogere en drogere delen en de lagere en 

nattere delen, had de mens de verschillende natuurlijke bestaansbronnen op een korte afstand 

binnen bereik. Fig. 9. De iets hogere delen rondom beken, vennen en plassen waren daarom 

waarschijnlijk de landschappelijk meest gunstige verblijfplaatsen. Bij de locatiekeuze nabij open 

water lijkt er een voorkeur te zijn geweest voor de (zuid)oostelijke flank van dekzandruggen in 

verband met de overheersende (noord)westelijke winden.

In Veldhoven treffen we vindplaatsen van deze mesolithische jager en (voedsel)verzamelaar 

gemeenschappen hoofdzakelijk aan op de flanken van de dekzandruggen langs de beekdalen zoals 

de Rijt, de Gender, de Dommel, de Run en de Rundgraaf en in de door vennen doorspekte 

heidegebieden van de Uitvensche heide en de Groote aard. Bij veel van de mesolithische 

vindplaatsen gaat het om zogenaamde oppervlaktevindplaatsen van vuursteenvondsten en/of 

vuursteenconcentraties. Dat wil zeggen dat de vuurstenen voorwerpen zijn opgeploegd en zo deels 

in de bouwvoor terecht zijn gekomen, waardoor ze konden worden opgeraapt.

Twee vindplaatslocaties springen eruit. Ten noordoosten van het ven Postelsche Weijer, op een 

oost-west georiënteerde dekzandrug, ligt een mesolithisch kampement. Tijdens een opgraving zijn 

hier vuursteen en houtskool uit vermoedelijk een mesolithisch grondspoor gevonden. Een ander 

mesolithisch kampement bevond zich ter hoogte van de Kruisstraat, waar tijdens een opgraving 

behalve een groot aantal vuursteen afslagen, ook een complete boor en een fragment dierlijk bot 

van een edelhert is gevonden. De hierboven beschreven gunstige landschappelijke situatie voor 

mesolithische jager en (voedsel)verzamelaar gemeenschappen doet zich in het plangebied 

Zilverackers22 eigenlijk niet voor en daarom is de vondst van twee laatmesolithische 

vuursteenconcentraties opmerkelijk te noemen. De vondstconcentraties gaan niet gepaard met de 

aanwezigheid van grondsporen en kennen een slechte conservering, maar zijn wel de enige 

vindplaatsen in Veldhoven die uiterst nauwgezet zijn onderzocht.

Opgemerkt moet worden dat de interpretatie (aard en omvang) van de paleolithische en 

mesolithische vindplaatsen in het Noord-Brabantse en Limburgse zandgebied moeilijk is vanwege 

vindplaats (ver)vormende (zogenaamde post-depositionele) processen, zoals landbouwactiviteiten, 

bioturbatie (plantwortel- en dierwerking), neerslag, erosie, zandverstuivingen en andere 

bodemvormende processen. Tevens moet opgemerkt worden dat de kennis van paleolithische 

vindplaatsen, maar in meer of mindere mate ook van mesolithische vindplaatsen ook bepaald 

wordt door de huidige stand van uitgevoerd onderzoek.

Intermezzo 1 - Zilverackers en de 'Veldhovense methode'.

De ontwikkeling van het westen van Veldhoven - plangebied Zilverackers - komt voort uit de 

woningbouwtaak die de gemeente Veldhoven heeft in de regio Zuidoost-Brabant. De taak

22 Intermezzo 1.
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behelst een omvangrijk woningbouwprogramma dat zal worden uitgevoerd in de periode 2005

2030.

Plangebied Veldhoven - Ziiverackers. Bron: gemeente Veldhoven
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Het plangebied Zilverackers is ruim 400 ha groot en vrijwel geheel gelegen in een 

archeologisch en landschapshistorisch hoogwaardig gebied. Het gemeentebestuur van 

Veldhoven achtte de betekenis van de archeologie en cultuurhistorie binnen het plangebied van 

een zodanig groot belang dat zij besloten heeft samen te werken met de Universiteit van 

Amsterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam en enkele archeologische adviseurs. Het doel 

van de samenwerking was om te komen tot een vanuit wetenschappelijke doelstellingen 

geformuleerde zorg voor het archeologisch erfgoed en een ontwikkeling van de betrokkenheid 

van nu aanwezige en toekomstige bewoners bij de ontwikkelingen in het plangebied. Zo kon er 

gestreefd worden naar een meerwaarde van het archeologisch onderzoek voor wetenschap en 

publiek. Vanwege de wetenschappelijke potentie kon Zilverackers daarmee uitgroeien tot één 

van de belangrijkste archeologische projecten in Noord-Brabant en daarbuiten. De voornoemde 

aanpak is bekend geworden onder de 'Veldhovense methode'. Deze aanpak was nieuw voor 

Nederland.

De Veldhovense methode

In 2009 is een onderzoeksagenda voor Zilverackers opgesteld met oog voor de archeologische 

ontwikkeling, maar tevens aandacht voor de landschappelijke relicten. Deze agenda vormde 

tezamen met het programma van eisen dat regulier voor archeologisch onderzoek opgesteld 

wordt, de basis voor het in 2010 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Hierbij werden drie
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deelgebieden onderzocht, namelijk deelgebied 1 (Hoogackers, in het noorden), deelgebied 2 

(Huysackers Z Bosackers, in het centrum) en deelgebied 3 (Schootackers, in het zuiden). 

Parallel aan en deeld ook gelijktijdig met het archeologische proefsleuvenonderzoek werd een 

landschapsonderzoek opgezet, met de nadruk op de laatste 500 jaar geschiedenis. Dit staat 

bekend als het akkerdekonderzoek van Veldhoven.

De onderzoeksresultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn thans bekend en de rapportages 

van dit onderzoek zijn afgerond. Hierdoor is een reëel inzicht verkregen het archeologisch en 

landschapshistorische potentieel van het gebied. De verwachting die op basis van de 

onderzoeksagenda werd uitgesproken is voor een groot deel uitgekomen. In het gehele 

onderzochte gebied van Zilverackers zijn vindplaatsen van nederzettingen aangetroffen uit het 

neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Een tijdspanne van bijna 5000 jaar. Grafvelden uit de diverse perioden zijn vooralsnog niet 

aangetroffen, al kunnen die wel worden verwacht in de nog niet met proefsleuven onderzochte 

delen.

1 neollthlcum/bronstljd
2 late bronstijd/ijzertijd
3 Romeinse tijd
4 vroege middeleeuwen
5 middeleeuwen
6 nieuwe tijd

Grens structuurvlsle Zilverackers

Veldhoven - Zilverackers. Vindplaatsenkaart anno eind 2013.

Bron: ArchAeO naar gemeente Veldhoven

De meeste vindplaatsen zijn door de onderzoekers als behoudenswaardig gewaardeerd. Dat wil 

zeggen dat aanbevolen wordt deze vindplaatsen nader te onderzoeken (middels een opgraving) 

of om maatregelen te treffen om deze vindplaatsen in de bodem (in situ) te beschermen. Nu 

voor het onderzochte deel van Zilverackers meer inzicht is gekregen in de aard, omvang en 

kwaliteit van de aangetroffen vindplaatsen, zal er door de gemeente een verantwoorde keuze 

gemaakt moeten worden: welke vindplaatsen worden verder opgegraven, welke vindplaatsen 

kunnen in situ behouden blijven en welke vindplaatsen zijn -gezien het grotere kader- toch
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minder behoudenswaardig. Bij het maken van deze keuze heeft de gemeente niet alleen het 

archeologische en cultuurhistorische belang voor ogen, maar worden tevens maatschappelijke 

alsook financiële belangen meegenomen.

Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht worden steeds verwerkt in de 

onderzoeksagenda archeologie, teneinde deze actueel en transparant te houden.

In de huidige versie van de onderzoeksagenda zijn de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek en het akkerdekonderzoek verwerkt en is op basis hiervan een selectie 

gemaakt. De selectie houdt in dat delen van het plangebied zullen worden opgegraven en dat 

andere delen zonder nader onderzoek worden vrijgegeven. Tevens is voor de verschillende 

verder te onderzoeken vindplaatsen een op maat gesneden strategie, methodiek en 

vraagstelling opgesteld. Zo kan bij sommige vindplaatsen gekozen wordt voor een meer 

oppervlakkig onderzoek en in andere vindplaatsen juist weer zeer intensief onderzoek. Op deze 

wijze wordt voldaan aan de wettelijke onderzoeksplicht.

4.3. Neolithicum (ca. 5.300/4.900 - 2.000 v. Chr.)
Rond 5.300 v. Chr. strijken de eerste landbouwers neer op de vruchtbare lössplateaus van Zuid- 

Limburg. Stukken bos worden met geslepen stenen bijlen en hakken ontgonnen voor de aanleg van 

woonplaatsen en akkers. De landbouwers zijn van origine afkomstig uit Midden-Europa. De uit 

zware houten stammen gebouwde boerderijen zijn vaak meer dan 30 m lang en staan in groepen 

van 5 tot 15 huizen bij elkaar. Op de kleine akkers worden gerst en tarwe verbouwd en verder 

maanzaad, lijnzaad en erwt. Gedomesticeerd rund en varken vormen de belangrijkste dieren van 

de veestapel. Daarnaast komen ook schapen en geiten voor. De bewoners van de boerderijen 

maken voor het eerst in deze streken aardewerk. Zij worden in de archeologie genoemd naar de 

versierde potten die ze maken: de mensen van de Lineaire Bandkeramiek Cultuur (LBK, genoemd 

naar de Duitse benaming).

Het duurt nog meer dan 1000 jaar voordat de rest van de ’Nederlandse' bevolking overgaat op 

deze sedentaire oftewel plaatsvaste levenswijze. Jagen, vissen en het verzamelen van noten en 

vruchten blijft voor hen het belangrijkste bestaansmiddel. Een boterham met échte boter komt pas 

in het 4de millennium v. Chr. voor hen in het verschiet. Rond die tijd is de mens zich ook gaan 

realiseren dat dieren als rund, schaap en paard, naast vleesproducent ook op en andere manier 

kan worden gebruikt zonder het dier te doden. Het rund (os) als trekdier voor ploeg en kar (het 

wiel is inmiddels uitgevonden!); vee kan gemolken worden (melk, boter, kaas); van schapenwol 

kan kleding worden gemaakt en het paard kan als rij- en lastdier worden gebruikt. Deze overgang 

van een nomadische naar een sedentaire levenswijze wordt vaak aangeduid als de 'neolithische 

revolutie', hetgeen een snelle, drastische verandering verondersteld. Van zo'n snelle verandering is 

op de Brabantse zandgronden echter geenszins sprake geweest. Er worden steeds vaker 

aanwijzingen gevonden die pleiten voor een zeer geleidelijke overgang, waarbij gedurende de 

eerste duizend jaar sporadisch sprake was van wederzijdse contacten tussen de jagers en 

(voedsel)verzamelaars op de Brabantse zandgronden en de boeren op de Limburgse en Belgische 

lössgronden in het zuidoosten.
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Ergens tussen 4.000 en 2.000 v. Chr. verandert de mens in deze streken dus zijn manier van 

bestaan. Vanaf dat moment gaat hij in steeds belangrijker mate voorzien in zijn voedselbehoefte 

door het houden van vee en het verbouwen van granen, zaden en peulvruchten. De mens zet de 

natuur naar zijn hand en in plaats van rond te trekken, vestigt men zich gedurende jaren op vaste 

locaties in meer standvaste boerderijen van hout met strooien daken. De nederzettingen bestaande 

uit een of enkele boerderijen met wat bijgebouwtjes liggen in de buurt van akkergronden, op een 

gunstige afstand van het water. Voor het zaaien van gewassen worden de bossen op de hoger 

gelegen en makkelijk bewerkbare gronden gekapt en platgebrand om kleine akkers aan te kunnen 

leggen, waarop gerst, tarwe, erwten en maan- en lijnzaad worden verbouwd. Het bemesten van 

een akker is nog niet bekend en de bodem raakt in enkele jaren uitgeput. De opbrengst is dan ook 

gering en er moeten regelmatig nieuwe akkers worden ontgonnen. Voor zijn voedsel blijft de boer 

aanvankelijk nog sterk afhankelijk van de jacht op wild en de visvangst.

Gedurende het Atlanticum (ca. 7.000 - 3.600 v. Chr.), waarbinnen het neolithicum valt, is het 

klimaat dermate verbeterd dat de vegetatie voornamelijk bestaat uit warmte minnende soorten. Op 

de hoger gelegen zandgronden ontwikkelt zich in korte tijd een gemengd eiken-berkenbos en in 

beekdalen en ander laaggelegen delen wordt de vegetatie gedomineerd door vochtige 

elzenbroekbossen. Met het verdwijnen van de naaldbossen (met een hoge verdamping) en het 

toenemen van loofbossen (met een lage verdamping), treedt gedurende het Atlanticum een sterke 

grondwaterstijging op. De vernatting heeft tot gevolg dat in laaggelegen zones en in gebieden met 

een hoge grondwaterstand veenvorming optreedt. In de loop van tijd komt in het vegetatiebeeld 

ook de beuk meer op de voorgrond als boomsoort. Voorts blijkt uit de pollendiagrammen dat meer 

open plekken in het landschap ontstaan met grassen en kruidachtige planten, maar ook met 

struikheide. Deze duiden onmiskenbaar op ingrijpen van de mens in de natuur (verlaten velden, 

open plekken in het bos).

Het neolithicum is archeologisch gezien een van de slechtst bekende perioden uit de prehistorie 

van de Noord-Brabantse zandgronden. De aanwijzingen voor nederzettingen (en zeker ook 

grafvelden) zijn in deze streken over het algemeen schaars en hoogst zelden worden 

nederzettingssporen uit het Neolithicum aangetroffen. In de meeste gevallen komen losse vondsten 

voor in de vorm van vuurstenen werktuigen of een enkele keer aardewerkscherven.

Uit deze fase was tot voor kort nog geen enkele huisplattegrond bekend ut Noord-Brabant. Pas 

recentelijk is hier verandering in gekomen met de opgraving van een nederzetting uit het (midden) 

neolithicum te Habraken en de huisplattegrond die tevoorschijn kwam in Oerle-Zuid.23 Voorts is op 

de locatie De Berkt zuid (cat.nrs. W111 en W112) tijdens een opgraving een kuil met 

laatneolithisch aardewerk gevonden, hoewel een datering in de vroege bronstijd allerminst is 

uitgesloten.

De neolithische grondsporen zijn uitzonderlijk omdat de neolithische vindplaatsen in Veldhoven 

overwegend bekend zijn door 'losse' vondsten van lithisch materiaal en dan vooral in de vorm van 

vuurstenen bijlen, al zijn ook diverse andere voorwerpen bekend zoals klingen, schrabbers, 

pijlspitsen, beitels (cat.nrs. W028, W036, W075, W082, W088, W089, W090, W121 L306 en L317).

23 Intermezzo 2.
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In een enkel geval mag aangenomen worden dat de vindplaats een indicatie vormt voor een 

nederzetting of grafveld.

Figuur 10. Neolithisch gepolijst bijl, aangetroffen in Merovingisch grafveld, 

plangebied Veldhoven centrum Bron: J.Kastelijns

Veel van de (vaak oudere) vondstmeldingen zijn echter niet erg betrouwbaar, al mag ervan 

uitgegaan worden dat de meeste in het verleden binnen de gemeentegrenzen zijn gevonden. 

Vuurstenen bijlen worden regelmatig in beekdalen of vennen aangetroffen. Mogelijk betreffen 

dergelijke vondsten bewust (ritueel?) in natte gebieden zoals moerassen en beekdalen 

gedeponeerde voorwerpen. Of deze vondsten ook wijzen op bewoning in de nabije omgeving is niet 

zeker. Uit twee vennen in het heidegebied Groote Aard zijn drie vondsten bekend van neolithische 

vuurstenen bijlen (cat.nrs. W025 en W026).

Intermezzo 2 - Habraken en de nederzettingen uit het neolithicum en bronstijd.

Binnen het plangebied van Veldhoven-Habraken hebben in het najaar 2009 - voorjaar 2010 

archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is onder andere de 

spectaculaire vondst gedaan van de eerste complete huisplattegronden en bijbehorende materiële 

cultuur uit het midden neolithicum op de Brabantse zandgronden. Voorheen beschikten we alleen 

over enkele grafheuvels en een groot aantal losse vondsten uit deze periode. Daar het de eerste 

plattegronden zijn, kunnen we spreken van het huistype Veldhoven.

Habraken. Huistype Veldhoven. Bron: Van Kampen & van den Brink, fig. 5.3
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Habraken. Overzicht van sporen en structuren uit het neolithicum. 

Bron: Van Kampen & van den Brink, fig. 5.1

De neolithische gebouwen hebben een trapeziumachtige vorm en zijn langer dan 25 m. Daarbij 

gaat het in hoofdzaak om tweebeukige gebouwen. Naast de uiterlijke kenmerken van het huistype 

Veldhoven, is er nu ook informatie over het interieur van deze huizen. Geconcludeerd lijkt te 

kunnen worden dat de huiselijke activiteiten zich in het smalle deel van de huizen heeft afgespeeld. 

Het formaat van de huizen vormt een argument om te vermoeden dat het om woonstalhuizen gaat, 

waarbij de veestapel onder hetzelfde dak leefden als de bewoners.

Habraken. Reconstructie van een neolithisch huis type Veldhoven. 

Bron Van Kampen & van den Brink, fig. 5.6

In paalkuilen van wat vermoedelijk een bijgebouw voor opslag is geweest, is een mix van 

verschillende soorten granen gevonden. Door de combinatie van het houden van vee en
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akkerbouw, lijken we te kunnen spreken van het oudste gedocumenteerde gemengde 

boerenbedrijf. De vondst van verkoolde hazelnootdoppen, duidt er echter ook op dat deze mensen 

hun basisvoedsel nog aanvulde met hetgeen ze in de natuur verzamelden.

De nederzetting zelf zal vrij eenvoudig zijn geweest. Er zijn namelijk geen aanwijzingen voor 

luxeproducten aangetroffen. Wel zijn er verschillende vondsten gedaan die aantonen dat de 

bewoners op één of andere manier toegang hadden tot een breed handelsnetwerk. Dit netwerk lijkt 

zich vooral op noordelijker gelegen streken te concentreren. De vondsten van verschillende bijl- en 

beitelfragmenten, maar ook bepaalde aardewerkvormen laten zien dat men contacten had met 

leden van de Enkelgrafcultuur, een groep die in de noordelijke provincies van Nederland en 

Duitsland wordt geplaatst. Daarnaast zijn ook enkele vondsten gedaan die als typisch 

Vlaardingenaardewerk te boek staan.

Eerder nog dan de neolithische huisplattegronden van Habraken zijn aangetroffen, is een 

vergelijkbare neolithische huisplattegrond binnen het plangebied van Oerle-Zuid opgegraven, 

enkele honderden meters ten zuiden van Habraken. Door onbekendheid met het fenomeen, is de 

plattegrond pas op de tekentafel herkend. Wel zijn tijdens het veldwerk neolithische scherven van 

het zogenaamde Steingroep aardewerk gevonden. De plattegrond is van hetzelfde type als die van 

Habraken.

Behalve bewoningssporen uit het neolithicum, zijn binnen het plangebied van Habraken ook 

bewoningsporen uit de midden bronstijd aangetroffen.

- m

Habraken - overzicht van sporen en structuren uit de bronstijd. Bron ZAR 52, fig. 6.1
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De eerste sporen van bronstijdbewoning in Habraken dateren rond 1.600 v. Chr. Vanaf dat 

moment lijkt het terrein voor een aanzienlijke periode te worden bewoond. Evenals in het 

neolithicum lijkt er sprake te zijn van huizen die elkaar opvolgen. Hierbij is men echter minder 

plaatsvast en verschuift de woonplaats zich regelmatig.

Evenals in het neolithicum is het ook hier mogelijk om in de verschillende plattegronden een 

opeenvolging te zien. Dit zou op zichzelf al betekenen dat we hier te maken hebben met een 

ongebruikelijk nederzettingstype voor deze periode. De gangbare nederzettingen in het 

zandgrondengebied kenmerken zich als zogenaamde zwervende erven, waarbij de nederzettingen 

over grote afstanden werden verplaatst. Dit is in Habraken zeker niet het geval, de erven werden 

hooguit enkele tientallen meters verplaatst. In een enkel geval is het huis nagenoeg op dezelfde 

plek herbouwd.

Er wordt vanuit gegaan dat enkele gebouwen gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Deze redenering 

is vooral gebaseerd op de overeenkomsten in de oriëntatie. In dat geval is de nederzetting voor de 

regio nog uitzonderlijker. Er is slechts één andere nederzetting bekend waar sprake is van 

meerdere gelijktijdige erven en dat is de bronstijdnederzetting van Ekkersrijt die op slechts enkele 

kilometers afstand is aangetroffen.

Evenals bij de huizen uit het neolithicum hebben verschillende plattegronden veel informatie over 

de indeling en de constructie van de huizen prijsgegeven. Zo lijken enkele huizen te hebben 

beschikt over een vlonder terwijl andere huizen voorraadkuilen in de zijbeuken hebben gehad. Een 

combinatie van beiden was ook mogelijk. Ook zijn van verschillende huizen delen van de 

wandconstructie aangetroffen.

Na een bewoningsperiode van ongeveer 300 jaar wordt het gebied van Habraken verlaten. Of het 

bos dan weer terug opkomt of dat andere vegetatie bezit neemt van het terrein is niet duidelijk. 

Zeker is wel dat het gebied voor een periode van bijna 2.500 jaar verlaten blijft (tot de oprichting 

van een boerenerf in de volle middeleeuwen).

4.4. Bronstijd (ca. 2.000 - 800 v. Chr.) en ijzertijd (ca. 800 - 12 v. 

Chr.)
Ergens rond 2.000 v. Chr. doet het gebruik van brons zijn intrede. Bronzen bijlen en sieraden 

komen via uitwisselingsnetwerken - van echte handel is nog geen sprake - in deze streken terecht. 

Bronzen werktuigen (met een legering van 90 “/o koper en 10 “/o tin) hebben ten opzichte van 

stenen werktuigen als voordeel dat ze relatief eenvoudig in alle mogelijke vormen gegoten kunnen 

worden en niet snel stuk gaan. Bovendien kunnen voorwerpen als ze versleten of kapot zijn, 

worden omgesmolten. Een beschadigde bijl houdt dan ook een hoge inruilwaarde. Bronzen 

voorwerpen blijven schaars in deze streken aangezien de delfstoffen niet van nature voorkomen. 

Het bezit van bronzen werktuigen, wapens of sieraden geeft een zeker aanzien en is beslist niet 

voor iedereen weggelegd. Sommige doden krijgen in hun graf fraaie bronzen voorwerpen mee. 

Daarnaast blijken bronzen voorwerpen als bijlen en lanspunten met rituelen omgeven te worden.

Ze worden regelmatig aangetroffen, gedeponeerd in beekdalen en vennen.
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Rond 800 v. Chr. worden in deze streken de eerste ijzeren voorwerpen geïntroduceerd. Al snel 

weten de bewoners zelf ijzer te winnen uit moeraserts dat gedolven wordt in de beekdalen en 

veengebieden. Het voordeel van ijzer ten opzichte van brons, is de hardheid van het metaal.

Omdat de smelttemperatuur van ijzer (ca. 1.500 ^) in de eenvoudige lemen ovens moeilijk te 

bereiken is, wordt vooral smeedijzer gebruikt.

In de bronstijd en ijzertijd wordt de sedentaire levenswijze voortgezet, waarbij akkerbouw en 

veeteelt een grote rol spelen. Het gemengde boerenbedrijf vormt nog steeds de bestaansbasis voor 

de mensen. Gerst en emmertarwe zijn de belangrijkste cultuurgewassen. Daarnaast is een 

belangrijke rol weggelegd voor het rund, toen nog veel kleiner dan het huidige rund. Het boerenerf 

bestaat uit een hoeve met enkele schuurtjes. De uit hout, vlechtwerk, leem en stro opgebouwde 

boerderijen zijn aanvankelijk meestal meer dan 25 m lang en 6 m breed. Ze zijn ingedeeld in een 

woon- en een stalgedeelte, waarin 20 tot 30 runderen kunnen staan. Tegen het einde van de 

bronstijd worden de boerderijen kleiner. Meestal niet langer dan zo'n 15 m. Misschien wordt het 

rund minder belangrijk, ten voordele van het schaap en het varken, die minder eisen stellen aan de 

stalling. Water wordt uit de beek gehaald of geput uit een grote diepe kuil, gelegen in een lokale 

laagte waar men in kon lopen.

Uit diverse opgravingen blijkt dat de bewoning op de zandgronden zich in de bronstijd en de 

vroege ijzertijd kenmerkt door verspreid in het landschap liggende boerderijen. In de bronstijd 

moet gedacht worden aan een uitgestrekt landschap, waarbinnen diverse kleine groepen 

mensen (meestal een uitgebreide familie) zich redelijk vrij kon verplaatsen omdat er nog 

relatief weinig bevolkingsdruk was. Door te verwijzen naar ’hun' voorouders in de door het 

landschap verspreid liggende oude grafheuvels, konden bepaalde gebieden binnen het 

territorium worden geclaimd als vestigingsplaats. De boerderijen lagen geïsoleerd of in kleine 

groepjes van enkele boerderijen bijeen. Veelal in de buurt van een grafheuvel, waarin soms 

nog eeuwen later doden werden bijgezet of waaraan nieuwe grafheuvels werden toegevoegd.

Figuur 11. Sporen van een Celtic field (Hijkerveld, Drenthe). Bron: Van Ginkel ļ Steenhouwer 1998, 55.

In de loop van de late bronstijd en vroege ijzertijd neemt de bevolkingsdruk in het gebied 

behoorlijk toe. Vermoedelijk ook mede gezien de toenemende degradatie van de bodems in de 

toenmalige akkergronden ontstond er een grotere druk op voor akkerbouw geschikt land. Over
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de ijzertijd zijn we wat beter geïnformeerd wat betreft het akkersysteem op de zandgronden, de 

zogenaamde Celtic fields. Fig 11. Dit zijn raatvormige uitgestrekte complexen van kleine omwalde 

akkers met afmetingen van ongeveer 40 bij 40 m. Op sommige plaatsen in Brabant en Limburg 

zijn deze walstructuren nog in het landschap te herkennen.24 De uitgestrekte complexen zijn 

eigenlijk het resultaat van het in de loop van tientallen tot honderden jaren uitdijen van het 

akkerareaal. Er moet vanuit worden gegaan dat steeds maar een deel van de akkertjes werden 

gebruikt. Op braakliggende, uitgeputte akkertjes graasde vee of er werden nieuwe boerderij- 

erven aangelegd. Door de mest van het grazende vee werd de vruchtbaarheid van deze akkers 

weer wat op peil gebracht. De walletjes, begroeid met (doorn)struiken voorkwamen dat het 

vee vrijelijk kon rondstruinen en behoedde bovendien de pas geploegde en ingezaaide akkers 

voor winderosie.

Met het Celtic field-systeem worden waarschijnlijk ook min of meer de territoria vastgelegd van 

de familiegroepen. Binnen het stramien van het Celtic field bevinden zich ook de boerderij- 

erven. Deze verplaatsen zich regelmatig (30 - 40 jaar) binnen het gebied. Nieuwe generaties 

boerderijen komen erbij, terwijl de oude vervallen boerderijen worden afgebroken en het erf 

(weer) in gebruik wordt genomen als akker. Nabij het Celtic field, of zelfs daarbinnen, ligt ook 

het voor de familiegroep bestemde gezamenlijke urnenveld (men kan spreken van de 

begraafplaats van een begraafgemeenschap).

Figuur 12. Bronstijd-pot type Hilversum-urn uit grafheuvel 1B, Toterfout-Halve mijl. 

Bron: links: Theunissen 2003, fig. 2.8, rechts: internet
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Vanaf de bronstijd beschikken we tevens over informatie over het grafritueel. Aanvankelijk 

worden de doden begraven in een grafkuil of boomstamkist (inhumatie). Geleidelijk wordt het de 

gewoonte het lichaam van de dode op een brandstapel te verbranden (crematie). De asresten 

worden eerst nog in een boomkist of langgerekte kuil uitgestrooid, later worden de resten 

verzameld in een urn. De overledenen worden in de vroege en midden bronstijd in de nabijheid van 

de nederzetting bijgezet in een familiegrafheuvel, waaromheen een krans van palen en/of een 

greppel of wal worden aangelegd. Vanaf de late bronstijd, rond 1.100 v. Chr., krijgt evenwel

24 Nieuwe complexen worden sinds kort dankzij de digitale bewerkingsmogelijkheden van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) aan het gegevensbestand toegevoegd.
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vrijwel ieder individu zijn eigen grafheuvel. De urnenvelden doen hun intrede. Deze kunnen 

uitgroeien tot uitgestrekte begraafplaatsen van soms wel honderden grafheuvels.

Het spreidingsbeeld van vindplaatsen op kaart 6b geeft aan dat van de bronstijd maar weinig 

vindplaatsen bekend zijn. Vondsten of waarnemingen zijn er voldoende, doch het is nog steeds 

onduidelijk of deze waarnemingen ook een vindplaats vertegenwoordigen.

O HALVE MUL - TOĪERĮOLĪ O
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Figuur 13. Het grafveld uit de bronstijd van Toterfout - 

Halve Mijl. Boven: plattegrond van het grafveld. Onder: 

opgravingsplattegrond en foto van de gereconstrueerde 

heuvel.

Bron: Glasbergen 1954, fig., Foto: J. Kastelijns.

Bewoningssporen uit de vroege bronstijd zijn in Veldhoven tot op heden nog nooit aangetroffen. Dit 

is niet uitzonderlijk, want hoogst zelden worden bewoningsporen uit deze fase van de bronstijd 

gevonden.

De midden bronstijd is de eerste periode die bewoningsporen heeft nagelaten onder de Noord- 

Brabantse plaggendekken in de vorm van boerderij-erven en grafheuvels en de Kempen zijn van 

oudsher bekend om zijn talrijke grafheuvels uit de bronstijd. Een (nationaal) zeer bekend
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grafheuvelcomplex uit de midden bronstijd ligt in het noordwesten van Veldhoven. Dit is de goed 

onderzochte, langgerekte grafheuvelnecropool van Toterfout-Halve Mijl. Hier moeten rond de 

veertig monumenten hebben gelegen die voornamelijk dateren uit de midden bronstijd. Deze zijn 

tussen 1948 en 1951 opgegraven en weer gerestaureerd. Op basis van een bijzondere urn met 

crematieresten, middels de toen net uitgevonden 14C-dateringsmethode, gedateerd rond 1.500 v. 

Chr., diende de ouderdom van de bronstijd in Engeland worden herzien. Fig. 12. Ten zuidwesten 

van Toterfout-Halve Mijl ligt nog de bijzondere grafheuvelgroep bij het Huisven. Fig. 13. Ter hoogte 

van Koningshof is bij de verbreding van de provinciale weg een grafheuvel in zijn geheel 

afgegraven (cat.nr. W072). Deze heuvel wordt gedateerd in de bronstijd, hoewel een datering late 

bronstijd - vroege ijzertijd hier meer voor de hand lijkt te liggen.

Het aantal bekende nederzettingsterreinen uit de vroege en midden bronstijd staat in sterk 

contrast tot het grote grafheuvelbestand. Bewoningssporen uit de midden bronstijd zijn in 

Habraken gevonden (o.a. cat.nrs. W083, W114, W120). Hier is een nederzetting opgegraven, 

bestaande uit een aantal redelijk plaatsvaste boerderijen. Voorheen beschikten we alleen over 

enkele grafheuvels en een groot aantal losse vondsten uit deze periode. De eerste sporen van 

bewoning binnen het plangebied Habraken dateren uit de periode rond 1.600 v. Chr. en loopt door 

tot circa 1.300 v. Chr. De waterput die op korte afstand aan de Heikantsebaan is gevonden (cat.nr. 

W140) kan wellicht met deze nederzetting in verband worden gebracht. De waterput bleek 

uitzonderlijk goed geconserveerd te zijn en bevatte zelfs nog een deel van zijn oorspronkelijke 

vlechtwerkconstructie. De aangetroffen paal is door middel van een 14C-datering in het midden van 

de bronstijd A te dateren.

Figuur 14. Bronstijd-potten, gevonden binnen het plangebied MFA midden.

Bron: Weekers-Hendrikx 2013, fig. 12.

Overige vondstmeldingen uit de gemeente Veldhoven bestaan vooral uit schijnbaar losse 

aardewerkvondsten (bijv. cat.nrs. L301, W123) en ander nederzettingsafval. Een complete 

Drakestein-pot uit de midden bronstijd gevonden aan de Sterrenlaan is hiervan een mooi 

voorbeeld. De kuil waarin de pot was geplaatst, was niet meer zichtbaar.

In de midden bronstijd komt het vaker voor dat complete potten buiten de nederzetting 

gedeponeerd worden. Voorts zijn tijdens een opgraving op de locatie van de Sondervick campus en
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Veldhoven-WOR (fase 1) enkele losse sporen en bijbehorend aardewerk gevonden. Voor een 

onderzochte zone van WOR (fase 1) geldt dat ten zuiden van een kuil met bronstijdaardewerk een 

structuur is gevonden die gelijkenissen vertoont met bronstijdhuizen. Tenslotte zijn er ook 

geïsoleerde bronzen artefacten bekend uit Veldhoven, die doorgaans afkomstig zijn uit beekdalen. 

Van de Molenstraat en uit het plangebied Zilverackers zijn beide een kokerbijl van het type 

Nedermaas uit de midden of late bronstijd gevonden (cat.nrs. W059 en W153). Van de Onze Lieve 

Vrouwendijk is een speerpunt in een veenpakket van het beekdal van de Gender bekend.

Figuur 15. Cat.nr. W153 - fragment van kokerbijl uit Veldhoven Zilverackers en 

reconstructie van de algehele vorm. Bron: Van der Veken & Blom 2011, afb. 7.1

De meest voorkomende vindplaatsen uit de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd 

zijn urnenvelden. Het eerste ligt langs de weg Toterfout-Halve Mijl en is geassocieerd met de 

oudere grafheuvelgroep aldaar. Het onderzochte gedeelte van het grafveld telde tien kringgreppels, 

maar mogelijk strekt het zich nog verder in oostelijke en zuidelijke richting uit. De randstructuren 

geven aan dat het vermoedelijk gedateerd moet worden in de vroege ijzertijd of mogelijk zelfs het 

begin van de midden ijzertijd. Een tweede, slechts deels opgegraven urnenveld strekt zich over 

enkele honderden meters uit ten zuiden van de provinciale weg tussen Veldhoven en Steensel. De 

locatiekeuze voor het grafveld, dat bekend staat onder de naam De Heibloem, zal vermoedelijk 

mede bepaald zijn door de aanwezigheid van tien oudere heuvels uit de midden bronstijd. Door 

middel van verschillende opgravingen en vondstmeldingen kon worden vastgesteld dat het 

urnenveld, waarvan de ligging al sinds 1844 bekend is, gedateerd moet worden in de late bronstijd 

en vroege ijzertijd. Fig. 16. Niet ver van De Heibloem, op een locatie die bekend staat als 

Koningshof, is er een vergelijkbare associatie van grafheuvels uit de midden bronstijd en een 

urnenveld zichtbaar.
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Figuur 16. Opgravingsplattegrond uit 1948 van het grafveld van Heibloem. Bron: Modderman Ã Louwe-

Kooijmans 1966, fig.3 3.

Ook ten zuiden van Veldhoven, op de Vlasroot, heeft een urnenveld gelegen. Dit is echter alleen 

bekend uit een ARCHIS-waarneming, zodat de datering en grootte van de vindplaats onbekend 

zijn. Tenslotte werden bij een zandafgraving tussen Oerle en Zonderwijk enkele urnen aangetroffen 

waarvan er een aantal gedecoreerd waren met een kerbschnitt-motief, dat typisch is voor de late 

bronstijd.25

Uit de late bronstijd en ijzertijd hebben we niet veel gegevens over de nederzettingen die nader 

zijn te duiden. Dateringsproblemen bij het handgevormde aardewerk zorgt ervoor dat veel van 

deze aardewerkscherven door archeologen in de verzamelcategorie late bronstijd - vroege ijzertijd 

(prehistorisch handgevormd) worden gestopt. Niet altijd terecht overigens. Ook de diffuse Maat 

prehistorische' bewoningssporen worden vaak in deze categorie gestopt.

Verreweg de meeste vindplaatsen uit de periode ijzertijd zijn bekend uit het plangebied 

Zilverackers. Het proefsleuvenonderzoek heeft in het gehele gebied van Zilverackers in totaal meer

25 Van Beek Z Van Hoof Z Hamburg 2004.
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dan dertig vindplaatsen uit de late bronstijd en ijzertijd aangetoond die alle een sterk diffuus 

karakter hebben en wijzen op een patroon van zwervende erven. Op verschillende kleinere 

dekzandruggen, of de flanken daarvan zijn sporen blootgelegd en vondsten gedaan, waarvan een 

groot deel specifiek in de ijzertijd gedateerd moet worden. In de meeste gevallen gaat het om 'Ios' 

schervenmateriaal dat niet scherper is te dateren dan ijzertijd (bijv. cat.nrs. W006, W071, W073, 

W080), of een enkele scherf die afkomstig is uit of boven schijnbaar geïsoleerde sporen (W139). 

Grondsporen uit de ijzertijd, in het bijzonder die uit de vroege en midden ijzertijd, laten zich 

moeilijk aan een vindplaats toeschrijven. Behalve enkele fragmenten van La Tène armbanden, zijn 

er geen vindplaatsen uit de late ijzertijd in Veldhoven bekend (W014, W086). Vindplaatsen uit deze 

periode moeten mogelijk bezien worden in samenhang met vindplaatsen uit de Romeinse tijd, daar 

nederzettingen uit de (vroeg)Romeinse periode vaak hun oorsprong kennen in de late ijzertijd.

In het ijzertijdlandschap van de gemeente Veldhoven zijn een paar vindplaatsen met zekerheid te 

duiden. Bij deze vindplaatsen is het aannemelijk dat de grondsporen op deze locatie toehoren aan 

bijgebouwen of huisplattegronden en daarmee mogelijk een erf vormen. Op een dekzandrug ter 

hoogte van de Sondervickcampus zijn op in ieder geval drie plaatsen de aanwezigheid van een erf 

uit de ijzertijd aangetoond (W128) door de aanwezigheid van een huisplattegrond of enkele 

spiekers. Geen van de erven kon compleet worden opgegraven. Op één van de erven is een 

huisplattegrond van het type Oss-Ussen 5a opgegraven en dat gedateerd kan worden in de tweede 

helft van de midden ijzertijd of late ijzertijd. Zoals voornoemd zijn tijdens het 

proefsleuvenonderzoek Zilverackers op verschillende plaatsen grondsporen aangesneden die wijzen 

op erven uit de ijzertijd. Langs de Eindhovensebaan is naast een aantal spiekers, ook een gebouw 

van het type Oss-Ussen 5a gevonden. In een poging de plattegrond nauwkeurig te dateren is de 

vulling van twee middenstaanders bemonsterd voor 14C-analyse. Een van de monsters is 

geanalyseerd, waarbij een datering aan het einde van de late ijzertijd (204 - 40 v. Chr.) is 

vastgesteld. In een opgegraven zone van WOR (fase 1) is minimaal één erf uit de ijzertijd 

opgegraven. Het erf omvatte een huisplattegrond, een bijgebouw en twee spiekers. Op 

verscheidene locaties van dit erf zijn nog meer spiekers gevonden, waarschijnlijk behorend tot 

andere geïsoleerde erven. Het aardewerk dat in sommige kuilen is gevonden, kan gedateerd 

worden in de midden-ijzertijd. Tot slot kan de vindplaats Oerle-Zuid (W154 en W161) hier nog 

worden uitgelicht. Tijdens de opgraving zijn ten minste tien structuren opgegraven, variërend van 

gebouwplattegronden (2 stuks), spiekers (7 stuks) en een waterput. Aan de oostzijde van de 

Zittardsestraat, ter plaatse van een natte laagte, bevinden zich ook nog sporen uit de ijzertijd, 

waaronder twee waterputten en/of -kuilen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze sporen in het 

verleden onderdeel waren van een en hetzelfde zwervende ervencomplex. Een andere vindplaats 

die waarschijnlijk als nederzettingsterrein geïnterpreteerd moet worden ligt ten oosten van 

Zandoerle, waar op een afgegraven perceel een waterput en een groot aantal scherven uit de 

ijzertijd gevonden werden (cat.nr. W073). Vermoedelijk hebben we te maken met een systeem van 

zwervende erven die rond een urnenveld hebben gezworven. Het is waarschijnlijk dat er meer van 

dergelijke complexen aanwezig zijn op soortgelijke dekzandruggen.

Kortom, tot op heden zijn verscheidene verspreid liggende huisplattegronden uit de gehele periode 

van de ijzertijd opgegraven, met daarbij horende spiekers.
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4.5. Romeinse Tijd (12 v. Chr. - 450 n. Chr.)
Rond 50 v. Chr. wordt het gebied ten zuiden van de Rijn ingelijfd bij het Romeinse rijk. Voor het 

eerst worden deze streken vermeld in historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd die hij 

hier voert tegen de Eburonen, een opstandige stam uit deze contreien, die door de Romeinse 

troepen volledig in de pan worden gehakt. In Nederland begint de Romeinse tijd in 12 v. Chr., als 

alle stammen in Nederland, inclusief die ten noorden van de grote rivieren, door de Romeinse 

veldheer Drusus zijn onderworpen. Vanaf het midden van de eerste eeuw wordt de Rijn de 

noordgrens van het Romeinse rijk in West-Europa. Rond de jaartelling wonen hier verschillende 

groepen, die leven in een redelijk georganiseerde maatschappij van lokale leiders en stammen. 

Deze groepen worden opgenomen in het Romeinse Rijk en integreren langzaam in de nieuwe 

Romeinse maatschappij. Langzaam komt het gebied onder het Romeinse bestuur tot grote bloei.

De Texuandri, zoals de bewoners van de Zuid-Nederlandse en Noord-Belgische zandgronden vanaf 

de eerste eeuw heten, worden administratief ingedeeld bij de Civitas Tungrorum, met het Belgische 

Tongeren als hoofdstad.

De Romeinse aanwezigheid heeft in het gebied ten zuiden van de Rijn ruim vier eeuwen geduurd 

en dit resulteerde in ingrijpende veranderingen voor de inheemse samenleving van onder andere 

de Brabantse zandgronden. De Romeinen introduceren hier een groot aantal technische innovaties 

waarbij gedacht kan worden aan gereedschappen, landbouwwerktuigen, dakpannen, waterleiding, 

glas, vloerverwarming, badhuizen en een uitgebreid wegennet. Voor het eerst werd met geld 

betaald in plaats via de traditionele ruilhandel. Een van de meest gebruikte goederen, namelijk het 

aardewerk, wordt voortaan geïmporteerd vanuit pottenbakkerijen zoals in het Duitse Rijnland en 

uit het huidige Frankrijk. Een wezenlijk verschil met het inheemse aardewerk, waarvan de 

productie na de eerste eeuw zelfs geheel wordt gestaakt, is dat het Romeinse aardewerk op de 

draaischijf was gemaakt en veel harder (heter) is gebakken, in tegenstelling tot het handgevormde 

zacht gebakken inheemse aardewerk. Ook is de invloed van de Romeinen op de inheemse 

agrarische economie zeer groot geweest. Er worden nieuwe gewassen ingevoerd, die sindsdien 

lokaal worden verbouwd, waaronder appel, peer, perzik, selderij en walnoot. Ook in de veestapel 

verandert veel, zoals onder andere de introductie van de kip.

De ’echte' Romeinen verblijven eigenlijk nauwelijks op het Brabantse platteland. Zij woonden 

(als militair of bestuurder) in de forten en handelssteden (vici) langs de Rijngrens of de grotere 

steden in het binnenland, zoals in Nijmegen, Maastricht of Tongeren. Op de vruchtbare lössgronden 

worden naar Romeins voorbeeld grote landbouwbedrijven opgericht, zogenaamde villae of 

herenhoeve. Vaak in of nabij de inheemse nederzettingen. Zo'n villa bestond naast een groot 

landbouwareaal uit een fraai en luxueus hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen en/of 

boerderijen. Het hoofdgebouw was vaak deels uit steen opgetrokken en voorzien van een 

pannendak. Het kende meestal een vloer- en muurverwarmingssysteem, een badgebouw met een 

soort sauna, fraai beschilderde wanden, ramen met vensterglas en mozaïekvloeren. Een voorbeeld 

van een dergelijke villa dicht bij huis is die van Hoogeloon, opgegraven in het begin van de jaren 

tachtig.

De welgestelde eigenaar van zo'n bedrijf was vaak een gepensioneerd legerofficier of iemand die 

behoorde tot de lokale elite. Hij had via zijn netwerk contacten met de Romeinse bestuurders en
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kon zich allerlei luxueuze artikelen uit het 'buitenland' permitteren. Voor het grootste deel van 

de bevolking waren dergelijke goederen evenwel niet weggelegd.

Ofschoon de inheemse bevolking in de loop van de 1ste eeuw na Chr. wel flink is 

geromaniseerd, behoudt echter het merendeel van de bestaande inheemse nederzettingen zijn 

prehistorisch karakter, waar akkerbouw en veeteelt de belangrijkste bestaansmiddelen zijn. De 

leefomstandigheden lijken echter wel gunstiger te worden door de betere landbouwtechnieken, 

waardoor er waarschijnlijk een hogere productie is van voedsel. Het overschot aan producten 

dat niet voor eigen behoefte dient kan worden verhandeld op de lokale en regionale markten 

tegen bijvoorbeeld gedraaid aardewerk uit Frankrijk, olie uit Spanje, zout uit de Noordzee en 

vinden hun weg naar de steden en forten langs de Rijngrens.

Boerderijen worden steeds meer plaatsgebonden en er ontstaan kleine nederzettingen van 3 

tot 5 boerderijen met enkele bijgebouwen en enkele waterputten. Soms bevindt zich bij een 

dergelijke nederzetting een klein openlucht-heiligdom. Op enige afstand van de nederzetting 

ligt het grafveld. De uit hout opgetrokken boerderijen worden over het algemeen anders 

gefundeerd dan voorheen (met zware dakdragende middenstijlen) en ruimer ingedeeld, vaak 

met een zoldering voor de opslag van granen en andere goederen. Verder doet in de loop van 

de 2de eeuw het verdiepte stalgedeelte zijn intrede, waarbij de binnenshuis opgespaarde mest 

waarschijnlijk verspreid werd over het land. Veel nederzettingen in deze streken worden in de 

loop van de 3de eeuw opgegeven. Het ontbreken van bewoning kan in verband worden 

gebracht met het begin van de ineenstorting van het Romeinse gezag. Deze werd onder meer 

veroorzaakt door de verzwakte verdediging van de Rijngrens en de daardoor toenemende 

plundertochten van Germaanse stammen die afkomstig waren van over de grens. Veel 

Romeinse troepen langs de Rijn werden in die tijd namelijk aan de grensverdediging 

onttrokken door de centrale machthebbers, om te worden ingezet bij de voortdurende interne 

machtsstrijd. In de winter van 406/407 wordt de Rijngrens definitief doorbroken door de 

Germanen. Hiermee wordt het einde van de Romeinse heerschappij in Nederland ingeluid.

Kijken we maar het verspreidingsbeeld van Romeinse vindplaatsen (kaart 6b), dan valt op dat 

deze zich hoofdzakelijk bevinden in het westelijke deel van de gemeente Veldhoven. 

Landschappelijk bezien zijn de meeste vindplaatsen gesitueerd op een dekzandrug of 

dekzandvlakte en afgedekt met een laatmiddeleeuws plaggendek. Het overige deel van de 

vindplaatsen wordt aangetroffen op een haarpodzol, wat maar aangeeft dat qua 

landschappelijk ligging niets geheel kan worden uitgesloten.

In het plangebied Zilverackers is tijdens het proefsleuvenonderzoek een opmerkelijke dichtheid 

aan inheems-Romeinse nederzettingen aangetroffen, in totaal 13 stuks. Deze vertonen een 

opmerkelijke variatie naar omvang en ruimtelijke structuur: geclusterde nederzettingen binnen 

een rechthoekige greppelomheining, geclusterde open nederzettingen, losse geïsoleerde erven, 

en daarnaast zijn er resten aangetroffen van perceleringssystemen.26 Eén vindplaats springt er 

echter bovenuit en dat is de omgreppelde nederzetting van Oerle-Zuid27.

26 Roymans Z Theuws Z Kluiving 2011, 24.
27 Intermezzo 3.
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Intermezzo 3 - De inheemse Romeinen in Oerle-Zuid en Veldhoven-Koninashof

Binnen het plangebied Oerle-Zuid is een omgreppelde inheems Romeinse nederzetting 

aangetroffen, uniek voor de gemeente Veldhoven. Begin 2008 is deze nederzetting door het AAC 

(Projectenbureau van de Universiteit van Amsterdam) gelokaliseerd, waarna deze over een periode 

van ruim 2 jaar verder is onderzocht. In totaal is er in de periode 2008-2010 een kleine 2 ha van 

de vindplaats blootgelegd, maar er werd al snel geconstateerd dat de begrenzing nog (lang) niet 

bereikt is. Vanaf 2011 onderzoekt de Vrije Universiteit te Amsterdam in het kader van de 

veldcursus voor eerstejaarsstudenten archeologie deze locatie verder. Zo wordt er jaarlijks weer 

een klein deel van de nederzetting meer blootgelegd.

r TZ

Opgravingsplattegrond van de nederzetting Oerle-Zuid, stand van zaken 2008-2010.

Bron: Hissel 2012, fig. 11.1

Van de nederzetting is momenteel het zuidoostelijke deel opgegraven. De omvang van het areaal 

binnen de omgreppeling bedraagt ten minste 3 ha, maar dit kan ook (veel) meer zijn omdat de 

noordelijke hoekpunten van de greppel nog niet zijn gelokaliseerd. Tot op heden zijn binnen de 

omgreppeling zijn 17 structuren onderzocht, waaronder huisplattegronden van het type Alphen- 

Ekeren, een waterput, bijgebouwen en enkele spiekers. De Romeinse bewoningssporen dateren uit 

de 1ste eeuw tot circa 250 na Chr. Zeer waarschijnlijk is er sprake van meerdere bewoningsfasen 

met enkele gelijktijdige erven.

"531

Impressie van de Romeinse nederzetting (door M. Kriek). Bron: Hissel 2012, fig. 11.4.

46



De Archeologiekaart van Veldhoven

Twee concentraties van metaalslakken binnen de nederzetting lijken te duiden op de ambachtelijke 

activiteit van het uitsmeden van ruw ijzer. Een compleet dolium dat geheel gevuld was met ijzeren 

voorwerpen speelt in dit verhaal ook een rol van betekenis. Het dolium bleek in een kuil te zijn 

geplaatst, waar zich onderin een houtskoolrijke laag bevond. De inhoud van het dolium is in een 

laboratorium vrij geprepareerd en bleek te bestaan uit een (zeer) groot aantal metalen voorwerpen 

die als schroot mogen worden betiteld. De gedachte gaat al snel uit naar een smid die lokaal -en 

wellicht ook regionaal- metaal verzamelde om op enig moment om te smeden tot nieuwe 

voorwerpen. Tegenwoordig maakt het dolium en zijn inhoud deel uit van de collectie van het 

Noord-Brabants Museum.

Dolium van Oerle-Zuid. Bron: Hissel 2012, fig. 5.25.

««4 .
. ' A

Ondanks dat de greppel uitvoerig onderzocht is en wordt, is hiervan op dit moment weinig bekend. 

Er komt namelijk weinig vondstmateriaal uit de vulling, wat een datering problematisch maakt. De 

datering van de greppelomheining kan voorlopig niet nader bepaald worden dan late ijzertijd of 

vroeg Romeinse tijd. Ook de functie is nog onduidelijk (bescherming van een nederzetting, 

bescherming van een vluchtburcht voor vee).

Opvallend is dat er binnen de omgreppeling ook diverse structuren liggen die geen onderdeel zijn 

van de inheems-Romeinse nederzetting. Het gaat vooralsnog om twee gebouwen uit de ijzertijd, 

twee uit de vroege middeleeuwen, een waterput uit de vroege middeleeuwen enkele spiekers, een 

gebouw uit het neolithicum (zie intermezzo over Habraken).

Er zal zeker ook een grafveld in het Romeinse cultuurlandschap hebben gelegen, hoewel dat tot op 

heden nog niet is gelokaliseerd in de omgeving van de Oerlense nederzetting. Het enige inheems- 

Romeins grafveld dat we binnen Veldhoven kennen, is dat van Veldhoven-Koningshof. De hier 

gevonden greppel- en paalstructuren en het vondstenspectrum wijzen op een inheems-Romeins 

grafveld. Mogelijk is ook de bijbehorende nederzetting al gelokaliseerd ten zuidoosten van het 

grafveld. De meest bekende vondst uit het grafveld is wel het complete Dianabeeldje dat in menig 

publicatie heeft gefigureerd.

In de omgeving van het gehucht Heers en op het terrein van het tegenwoordige 

Congrescentrum Koningshof zijn al vanaf het midden van de negentiende eeuw veel 

overblijfselen uit de Romeinse tijd aangetroffen (o.a. cat.nrs. W002, W041, W042, W082
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L309). Opgravingen uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden brachten onder 

andere greppelstructuren, aardewerk, bouwkeramiek en metalen voorwerpen aan het licht. De 

opgetekende Romeinse sporen werden jarenlang door de onderzoekers geïnterpreteerd als de 

resten van een wachttoren. Tegenwoordig kan deze interpretatie worden afgeschreven. De hier 

gevonden greppel- en paalstructuren en het vondstenspectrum wijzen veeleer op een inheems- 

Romeinse grafcontext. Daarmee is dit het enige inheems-Romeins grafveld dat we kennen in 

Veldhoven. Fig. 17. Mogelijk is ook de bijbehorende nederzetting al gelokaliseerd ten 

zuidoosten van het grafveld. Verschillende losse Romeinse vondsten zijn in de directe 

omgeving van het opgravingsterrein gedaan, waarvan er enkele in ARCHIS staan. Het 

vondstenspectrum wijst in de richting van een nederzetting.

ROMEINSCMS: WACHTTTDRErsI i
VELDHOVEN

'S,

Figuur 17. Veldhoven - Koningshof. Links de opgravingsplattegrond, 

rechts: foto van Dianabeeldje uit terracotta.

Bron: links: Braat 1931, fig. 27; rechts: F. Kortlang

Overige vindplaatsen betreffen onder meer ’losse' vondsten van aardewerk (zoals W043, W044 

en W074 langs de Antwerpse Baan; W038 in het tracé van de A67; W128 bij de Sondervick 

campus) of metaal (W129 langs de Eindhovense baan; W137 op de Kerkakkers en L308 aan de 

Oude Kerkstraat) die kunnen duiden op een nederzetting in de onmiddellijke nabijheid lagen.

In dit opzicht is de vondst van de houten tonput uit de bossen ten zuiden van Zandoerle 

vermeldenswaardig.

Romeinse vindplaatsen in het oostelijk deel van de gemeente Veldhoven zijn heel wat 

schaarser. Op een akker achter Museum 't Oude Slot zijn tijdens een veldkartering 17 scherven 

Romeins aardewerk gevonden. Mogelijk behoren de vondsten tot een nederzetting. Daarnaast 

zouden er in Zeelst en Muggenhol twee Romeinse munten zijn gevonden met een 

metaaldetector, maar de exacte vindplaatslocaties zijn niet bekend.
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Bewoningssporen uit de 3de en 4de eeuw in Noord-Brabant zijn vrij zeldzaam. Dit was de tijd 

van ’ontvolking' waarvoor de diepere oorzaken nog steeds niet bekend zijn en nog veel 

discussie bestaat. Bijzonder is dan ook de vondst van een fragment terra sigillata en een 

fragment van een glazen balsamarium (zalfflesje) die gedateerd zijn uit de 4de eeuw na Chr. 

(cat.nr. W007). Helaas is er over de vondstomstandigheden en beschrijving te weinig bekend 

om met zekerheid de vindplaats in de laat Romeinse tijd te plaatsen.

4.6. De middeleeuwen ( ca. 450 - 1.500 na Chr.) en nieuwe tijd 

(1.500 na Chr. - heden)
De middeleeuwen worden onderverdeeld in de vroege middeleeuwen (ca. 450 -1.000); de volle 

middeleeuwen (ca. 1.000 - 1.300) en de late middeleeuwen (ca. 1.300 - 1.500). Na 1.500 spreekt 

men van de nieuwe tijd.28

Vroege middeleeuwen

In de loop van de 5de en 6de eeuw verbreiden de van oorsprong Germaanse Franken zich over grote 

delen van Duitsland en Frankrijk. Tussen 500 en 725 wordt het Frankische rijk geregeerd door het 

Merovingsche koningshuis met Clovis als eerste koning. Na de Merovingers komt de macht rond 

725 in handen van de Karolingers. Afkomstig uit dit geslacht wordt Karel de Grote tot keizer 

gekroond in het jaar 800. Rond die tijd is het Frankische rijk op het toppunt van zijn macht.

Daarna wordt het rijk opgedeeld in een aantal kleine vorstendommen.

Het lijkt er op dat het oosten van Noord-Brabant gedurende vrijwel de gehele 5de en 6de eeuw 

geen bewoning heeft gekend. Slechts hier en daar zijn wat aanwijzingen voor bewoning gevonden 

die er op wijzen dat er gedurende het eerste kwart van de vijfde eeuw nog geïsoleerde groepjes 

mensen op de zandgronden woonden. Pas aan het einde van de 6de eeuw worden de Brabantse 

zandgronden opnieuw gekoloniseerd door boeren-samenlevingen. Zij vestigen zich op de hoge 

delen van de dekzandruggen. De nederzettingen zijn over het algemeen kleinschalig van opzet en 

bestaan slechts uit enkele gebouwen, elk voor één huishouden.

Uit de pollendiagrammen blijkt dat in de loop van de laat Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen het bos regenereert met veel beuken, haagbeuken en eiken. Cultuurgewassen 

nemen kwantitatief af. De invloed van de mens is tot in de 9de eeuw eigenlijk nauwelijks 

herkenbaar in het pollenbeeld. Na 1.000 is weer een sterke expansie van de cultuurgronden en een 

toename van graslanden en heidegebieden waarneembaar. Dit gaat ten koste van de dichte 

wouden, maar ook de elsenbroekbossen in de beekdalen. De beekdalen worden namelijk 

systematisch ontgonnen, hetgeen ook de nodige invloed heeft op de waterhuishouding in deze 

streken.

28 In ARCHIS worden iets andere jaartallen en benamingen gehanteerd: 450 - 725 :: vroege 
middeleeuwen A/B; 725 - 900 :: vroege middeleeuwen C; 900 - 1050 :: vroege middeleeuwen D; 1050 - 
1250 :: late-middeleeuwen A en 1250 - 1500 :: late middeleeuwen B. De voorkeur wordt hier gegeven om 
in ieder geval te spreken van de volle middeleeuwen tussen 1000 en 1300. Archeologisch gezien is dit een 
belangrijke periode met een sterke dynamiek in het nederzettingspatroon. Rond 1300 is de verandering 
van nederzettingspatroon in het Brabantse zandlandschap een feit.
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Op de zandgronden worden door de Frankische adel uitgestrekte domeingoederen of villae gesticht. 

De inrichting van de domeinen gaat gepaard met grootschalige ontginningen. Maar ook de bossen 

blijven van groot economisch belang. Grondbezit betekent macht. Niet meer iedereen heeft echter 

dezelfde rechten op de bestaansbronnen. Er ontstaan allerlei afhankelijkheidsrelaties. Dit proces 

gaat hand in hand met de kerstening van de bevolking. Op de domeinen worden vaak kloosters of 

eigen kerken gesticht, die soms door aartsbisschop Willibrord of bisschop Lambertus worden 

ingewijd. De doden worden vanaf ongeveer 800 begraven op gewijde grond, in of rondom de kerk. 

Tot die tijd worden de doden begraven in kleine (familie) grafvelden op of bij de nederzetting. De 

overledenen worden niet meer gecremeerd, zoals voorheen het geval was, maar begraven. Vaak 

krijgen de doden voedsel en fraaie voorwerpen, zoals wapens en sieraden mee in het graf. Het 

gaat in dergelijke gevallen meestal om graven van de lokale aanzienlijke families binnen de 

nederzetting.

De samenleving bestond naast de adel en de vrije boeren uit grote groepen horige boeren. 

Kenmerkend voor het middeleeuwse bestuur is het feodale leenstelsel. Dit betekende dat een groot 

deel van de landerijen van de heer in bruikleen werden gegeven aan zijn leenmannen. Deze 

leverden producten en diensten aan de leenheer. De horige boeren en onvrijen bewerken het land. 

Al wat niet voor eigen consumptie noodzakelijk was, vloeide naar de heer. Ook de kerken en 

abdijen waren door tiendheffingen en beneficies een aantrekkelijke bron van inkomsten voor de 

lokale elites.

Delen van de huidige gemeente Veldhoven zijn ook al in de vroege middeleeuwen bewoond 

geweest. Meerveldhoven, waarvan de eigenkerk al in 775 vermeld wordt, is één van deze locaties. 

Hier verwierf de abdij van Lorsch nabij Worms (D) bezit te Marvilde. Ook de kern van Oerle 

bestond al in de vroege middeleeuwen (cat.nr. W009). Van de Merovingische periode is de kennis 

beperkt tot enkele grafvelden en - sinds kort - enkele huisplattegronden en erven.29

Intermezzo 4 - De Merovinaers in Veldhoven

Grafvelden

Eén van de vroegst ontdekte Merovingische grafvelden (begin 20ste eeuw) is het grafveld aan de 

Oeienboschdijk, dat pas in 1970-1971 gedeeltelijk werd opgegraven. Het grafveld had ernstig te 

lijden gehad van grafrovers. Het incomplete vondstenbestand wijst op een datering tussen 600 en 

de tweede helft van de 7de eeuw.

In 1975 is het grafveld van Meerveldhoven onderzocht, in aanvulling op het gedeelte dat al in 1955 

was onderzocht. Uiteindelijk is dit het best bewaarde en onderzochte Merovingische grafveld in 

Brabant.

Uitzonderlijk zijn de houten grafkelders die er werden aangelegd en waarvan de grondsporen zich 

nog goed lieten lezen. In die kelders werd een houten kist met de overledene geplaatst. Een paar 

kelders waren in tweeën gedeeld door een houten tussenschot, waardoor een aparte ruimte voor

29 Intermezzo 4.
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het lichaam ontstond. Er zijn in totaal 63 graven gevonden, en men neemt aan dat dit het totale 

aantal benadert.

Merovingisch grafveld van Meerveldhoven. Links: reconstructie van een grafkelder; 

rechts: speerpunt en dolk uit een van de graven.

Bron: internet.

Ook hier zijn crematiegraven gevonden, maar die zijn in de minderheid (negen stuks). De graven 

in Meerveldhoven bevatten - in vergelijking met andere Merovingische grafvelden - uitzonderlijk 

veel wapens, zoals schildknoppen, lanspunten, bijlen en saxen (korte, zware zwaarden). Dit zijn 

ongetwijfeld mannengraven geweest. De opgravingen leverden naast wapens en gordelbeslag ook 

messen, sieraden, glazen en gedraaid aardewerk uit het Rijnland op. Ook hier zijn grafrovers actief 

geweest, vermoedelijk al halverwege de 7de eeuw. De graven zullen nog zichtbaar zijn geweest in 

het landschap.

Merovingisch grafveld van Meerveldhoven. Links projectie van het grafveld op de luchtfoto; rechts plattegrond. 

Bron: links: J. Kastelijns; rechts: Theuws / Roymans 2009, fig. 4
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Volgens de onderzoekers zijn zes 'families' te onderscheiden die hier tussen het eind van de 6de 

eeuw en circa 670 hun doden bijzetten. Drie of vier ervan lijken min of meer samen te zijn 

gearriveerd als soort van Frankische kolonisten, kort voor 600. Daarna zijn hun verwanten en 

nakomelingen in hun nabijheid begraven, steeds iets verder oostelijk.30

Nederzettingen

Merovingische nederzettingen zijn tot op heden nog niet aangetroffen. De nederzettingen die bij de 

grafvelden hebben behoord, zijn nog niet teruggevonden. De enige aanwijzingen voor een 

Merovingische nederzetting zijn nog niet zo lang geleden aan het licht gekomen bij opgravingen in 

Oerle-Zuid en in het tracé van de WOR Verlengde Heerbaan.

In Oerle-Zuid zijn binnen de omgreppelde inheems-Romeinse nederzetting twee woon(stal)huizen 

en een waterput onderzocht. De waterput kan op basis van 14C-datering in de periode 672-867 na 

Chr. gedateerd worden. Wanneer uitgegaan wordt van gelijktijdigheid van de waterput en de twee 

middeleeuwse huizen en de correctheid van de datering van het schervenmateriaal, kunnen de 

huizen gedateerd worden in het tijdvak 672-750 na Chr.31

Iets zuidelijker zijn in het tracé van de WOR Verlengde Heerbaan de resten van twee 

woonstalhuizen met bijbehorende waterputten opgegraven. Naast genoemde structuren zijn nog 

enkele sporen in de vroege middeleeuwen te dateren, waaronder één of meer greppels behorend 

tot erfstructuren. Als bekisting van beide waterputten heeft een uitgeholde boomstam dienst 

gedaan. Er zijn aanwijzingen dat de waterputten meerdere gebruiksfasen hebben gehad. In de 

insteek van één van de waterputten is op de bodem een complete houten emmer gevonden.

Rechts: Merovingische emmer. WOR Verlengde 

Heerbaan. Foto: Restaura.

De andere waterput had in zijn vulling een houten hoepel en fragmenten van een tonvormig object 

(mogelijk wijnvat).32 Mogelijk behoorde tot dezelfde nederzetting een derde waterput en twee 

andere structuren (hutkommen?) die iets westelijker zijn opgegraven. Wanneer dit daadwerkelijk 

hutkommen zijn, dan is dit bijzonder, want die zijn zeldzaam ten zuiden van Rijn. In ieder geval 

zijn ter plaatse van de WOR Verlengde Heerbaan sporen aangetroffen die behoren tot een erf uit de 

tweede helft van de 7de eeuw.

30 Grotendeels overgenomen uit Van Ginkel Z Theunissen 2009.
31 Hissel 2012.
32 Bink Z Verspay 2013.

Invoegen ASK naar periode 

Links: ASK WOR Verlengde Heerbaan 

Bron: ...
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Verder zijn er enkele losse vondsten uit de Merovingische periode bekend, waaronder die van een 

ijzeren speerpunt (cat.nr. W901). Tenslotte vond een landbouwer uit Oerle in 1843 op zijn land een 

complete tuitpot met radstempelversiering (cat.nr. W062). De precieze locatie van deze vondst kon 

helaas ook niet achterhaald worden. Het is goed mogelijk dat ook deze beide losse vondsten 

aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuws grafveld, maar dit is niet meer 

te verifiëren.33 Losse aardewerkvondsten zijn ook afkomstig uit het tracé van de HOV-lijn (cat.nr. 

W145), nabij de Polkestraat (cat.nr. W133), Cobbeek (cat.nr. W085), De Berkt (cat.nr. W078) en 

Het Broek (cat.nr. W141). Echter steeds zonder begeleidende sporen.

Figuur 16. Merovingisch aardewerk, tuitpot. Deze potten zijn aangetroffen binnen 

plangebied Meerveldhoven-Centrum. Bron: internet

Vindplaatsen uit de laat Merovingische periode en de Karolingische tijd zijn schaars. Losse 

aardewerkvondsten uit deze periode aanwezig zoals aan De Berkt (cat.nrs. W078 en W131), de 

Van Aelstlaan (cat.nr. W087) en de Sonderwijkse kampen (cat.nr. W118), maar vertellen niets 

over de aard van de vindplaats.

-a;

Figuur 16. Karolingische beugelfibula. Bron: Van der Veken & Blom 2012, fig. 7.3.

Volle middeleeuwen

In de volle middeleeuwen zien we dat de beheerders (leenmannen) van de villae veelal in handen 

van abdijen, goederen en rechten toe-eigenen. Deze heerlijke rechten (zoals rechtspraak, 

cijnsheffing, kerk- en molenrecht), vormen de basis voor de lokale machtsuitoefening. Het 

onderscheid tussen lijfeigenen, horigen en vrijen vervaagt, omdat ook vrijen met eigen landerijen 

onderworpen worden aan de heerlijke rechten en belastingen. Vrije goederen worden dan ook

33 Van Beek Z Van Hoof Z Hamburg 2004.
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steeds vaker aan de lokale heer afgestaan, om deze als leen (cijnsgoed) weer terug te nemen. 

Kenmerkend voor deze periode zijn de nieuwe, vaak grootschalige ontginningen van land, op 

initiatief van de lokale heren. Omstreeks het jaar 1200 ontstaat het hertogdom Brabant. Onder 

hertog Hendrik I van Brabant groeit het hertogdom uit tot een van de machtigste vorstendommen 

van het noordwesten van Europa. De hertog verleent diverse nederzettingen stads- of 

vrijheidsrechten, zoals 's-Hertogenbosch (ca. 1185); Sint Oedenrode en Eindhoven (1232), 

Helmond (1233), Someren (1301).

Figuur 17. Links: Opgraving veldcursus Oerle Centrum. Paalsporen van de gebinten van een boerderij. Rechts: 
Historisch Openlucht Museum Eindhoven. Reconstructie van een Boerderij uit de volle middeleeuwen.
Foto's: F. Kortlang

Hierdoor wordt de macht van de lokale heren ondermijnd. De boeren worden praktisch eigenaar 

van de grond. Het overschot aan landbouwproducten dat niet voor eigen gebruik dient, kan worden 

afgezet op de lokale en regionale markten in de steden. Heel opmerkelijk is dat we archeologisch 

rond de tweede helft van de 13de eeuw op veel plaatsen het nederzettingspatroon vrij plotseling 

zien veranderen. Nieuwe ontginningen vinden nog nauwelijks plaats, maar de oude 

bewoningszones op (de flanken van) de dekzandruggen worden opgegeven en onder de ploeg 

genomen. De bewoning verplaatst zich naar de wat lager gelegen en iets vochtigere gebieden, 

waar vervolgens de latere dorpen en gehuchten ontstaan. Die verplaatsing werd mogelijk in de 

hand gewerkt door een wat droger klimaat en het feit dat de meeste beekdalen inmiddels waren 

ontgonnen en het regenwater daardoor sneller uit het gebied werd afgevoerd.

Vanaf de late middeleeuwen worden de akkergebieden intensiever bemest. Werd voorheen nog een 

twee- of drieslagstelsel gehanteerd met meerdere jaren braak, door de introductie van de 

plaggenbemesting is een groter areaal aan akkerbouwgebied jaar in jaar uit beschikbaar voor de 

teelt van granen, met name rogge. Aanvankelijk bestaat het plaggenmateriaal dat in de (pot)stal 

aan de mest wordt toegevoegd vooral uit de organische bovenste laag van de heidebegroeiing. 

Vanaf ongeveer de 15de eeuw wordt er steeds meer van het minerale (zandige) deel van de heide- 

of grasplaggen met de mest gemengd.34 Hierdoor kan in een relatief korte periode van enkele 

honderden jaren een soms wel een meter dik plaggendek ontstaan dat oudere archeologische 

sporen afdekt. Opmerkelijk is dat al deze veranderingen samen gaan met een zich sterk 

ontwikkelende markteconomie. Door een hogere opbrengst per hectare kunnen de boeren een 

grotere surplusproductie op de markt afzetten.

34 Spek 2004; Hiddink en Renes 2007, 140-144.
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Figuur 18. Voorbeeld van een plaggenbodem zoals die in Veldhoven veelvuldig voorkomt. Dit profiel is 
afkomstig uit WOR fase 1. Bron: Weekers-Hendrikx/ Van der Veken / Blom, in prep. fig. 3.3a

Kenmerkend voor de 13de en 14de eeuw is het ontstaan van dorpen (communitates) in de zin van 

leefgemeenschappen met een eigen bestuur. Een dorp bestaat meestal uit een groep van 

gehuchten, ook wel hertgangen, rotten of hoeken genoemd. De dorpen kennen een eigen bestuur 

met een Borgemeester en gezworenen. Over het algemeen vallen de grenzen van het dorp samen 

met de grenzen van de parochie, die meestal van oudere datum zijn. Van groot economisch belang 

voor de dorpsgemeenschap is de gemeynt, gemeenschappelijke, onontgonnen woeste gronden, 

bestaande uit natte en droge heide, broek- en moerasgebieden en bossen. De heide- en 

broekgebieden zijn belangrijk voor het weiden van runderen en schapen, het steken van gras- en 

heideplaggen voor de plaggenbemesting en het houden van bijen. In verlandde plassen en vennen 

werd turf gestoken of opgebaggerd (geklot). De gemeynt had een eigen bestuur dat bepaalde waar 

en hoeveel plaggen mochten worden gestoken, waar de schapen van de verschillende gehuchten 

mochten grazen, hoe zandverstuiving kon worden tegengegaan, enzovoorts. Daar waar 

heerlijkheden bleven bestaan, werden de gemene gronden uitgegeven door de heer.

Op de akkers worden rogge, gerst, haver, boekweit en vlas verbouwd. Vóór de introductie van de 

plaggenbemesting moest, zoals al gezegd, een meerslagstelsel worden toegepast om de 

vruchtbaarheid op peil te brengen. Akkers bleven in een soort van roterend systeem een of enkele 

jaren braak liggen alvorens weer gebruikt te worden. De veestapel bestond uit runderen, varkens, 

schapen, geiten, kippen en tamme ganzen. Het rundvee en de schapen werden in kuddes naar de 

vochtige en grasrijke beekdalen, laagten en heide of de braakliggende akkers gedreven.
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In de loop van de middeleeuwen werden er op verschillende plaatsen in de regio kerkjes gesticht. 

Mogelijk dat de oorsprong van de in Veldhoven voorkomende oude kernen en woonplaatsen (Oerle, 

Hoogeind, Zandoerle, Zittard, Schoot, Zeelst en Zonderwijk) gezocht kan worden in de Volle- 

Middeleeuwen.

Zo stichtte een grondheer omstreeks het jaar 1000 in het centrum van Oerle een eigen (kerk(je) 

op zijn bezit. Dit kerk(je) heeft gelegen binnen een acht-vormige gracht. Recent onderzoek heeft 

behalve de acht-vormige gracht, ook paalkuilen die behoren bij een brugovergang, een 

boomstamwaterput en verscheidene (paal?)kuilen opgeleverd.35 Tevens is ten noordwesten van het 

kerkplein (naast de Rabobank) een nederzetting aangetroffen uit de Volle-Middeleeuwen.36

0*Vi.

Witfipm ; tfli

Proefsieuven járen '80

Historisch water

Alle sporen Kaart (ASK) 2012

Aangetroffen gracht 2012

Intermezzo 5 - Oerle-Centrum. een nederzetting uit de volle middeleeuwen

Van het centrum van Oerle is slechts één waarneming in de archeologische database bekend. Het 

betreft een beperkt archeologisch onderzoek dat in oktober en november 1981 en tussen augustus 

1982 en december 1985 werd uitgevoerd naar aanleiding van de vondst van een boomstamput 

onder het huidige kerkplein (Oude Kerkstraat). Het onderzoek is uitgevoerd door lokale 

amateurarcheologen o.l.v. het I.P.P. (thans AAC).

Sporenkaart over de reconstructie van de achtvormige gracht. Bron: ter Steege 2013, bijlage 1

35 Ter Steege 2013.
36 Intermezzo 5.
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Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat in de middeleeuwen in het centrum van Oerle twee aan 

elkaar grenzende, geheel door grachten ingesloten terreinen hebben gelegen. De gevonden 

aardewerkfragmenten en de 14C-dateringen van houtmonsters van o.a. twee waterputten op het 

noordelijk gelegen voorterrein, laten zien dat de bewoning van dit terrein begon op het einde van 

de 11de eeuw. Waarschijnlijk was door een adellijke familie een kerk gesticht binnen de zuidelijke 

omgrachting.

In 2012 kon men opnieuw in het centrum van Oerle onderzoek uitvoeren. Hierbij is zowel de 

noordelijke alsook de zuidelijke lus van de achtvormige gracht een keer aangesneden. Voorts zijn 

er paalkuilen gevonden die behoren bij een brug, een boomstamwaterput en een aantal kuilen 

gevonden waarvan de functie nog onduidelijk is.

Op basis van dit recente onderzoek lijkt de bewoning van deze locatie te beginnen in de 12de eeuw, 

gebaseerd op aardewerkvondsten uit het onderste deel van de zuidelijke gracht. Echter vanwege 

het ontbreken van goed dateerbaar materiaal uit de boomstamwaterput ende twee overige kuilen 

in een dieper aangelegd vlak kan een vroegere datering nog niet uitgesloten worden.37 Bijzonder te 

noemen is de vondst van een gave Jacobakan uit de 14de eeuw.

Siegburgkan uit de gracht (Jacobakan). Bron: ter Steege 2013, fig. 5.18

0 4 cm

Ten noordwesten van het kerkplein, op ongeveer 150 m afstand, naast de Rabobank, is een 

nederzetting aangetroffen uit de volle middeleeuwen. Vanaf 2011 wordt ook hier tijdens jaarlijks 

terugkerende veldcursussen voor eerstejaarsstudenten archeologie telkens een deel van de 

nederzetting vlakdekkend opgegraven. In de tot op heden onderzochte zone bevindt zich een 

achttal structuren uit de volle middeleeuwen (2 gebouwen, 4 waterputten en 2 greppels, 

plattegrond).

De twee gebouwen zijn ruwweg zuidwest-noordoost georiënteerd. Voor de oostelijk korte wand van 

gebouw 1 ligt een waterput die bestond uit een uitgeholde boomstam, waartegen aan de 

onderzijde planken zijn bevestigd. Het aantal jaarringen bleek helaas te gering voor een 

dendrochronologische datering. Gebouw 2 ligt hiervan te noorden. Dit gebouw lijkt van hetzelfde 

type als het eerste. Er worden twee waterputten oversneden door dit gebouw. Ook hier leverde

37 Ter Steege 2013.
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geen van de putten een exacte datering op, zodat een datering uitsluitend op vondstmateriaal 

berust. Eén van de waterputten bevatte nauwelijks vondsten, maar is waarschijnlijk aan het einde 

van de 8ste of in het begin van de 9de eeuw opgevuld, de andere is te dateren in de 10de of 11de 

eeuw. In het noorden van het tot op heden onderzochte gebied ligt de vierde waterput en een 

enkele rij paalkuilen waarvan vooralsnog geen tegenhangers zijn gevonden. Nader onderzoek is 

nog nodig alvorens deze sporen toegewezen kunnen worden aan structuren. De 

nederzettingssporen worden oversneden door enkele greppels uit de late middeleeuwen en/of 

nieuwe tijd.

a UNivEXsiTErr van Amsterdam

« 4\ ô

Sporenkaart met de stand van eind 2012. Bron: Verhoeven 2013, fig. 1

De datering van alle aangetroffen middeleeuwse sporen ligt ergens tussen het einde van de 8ste en 

de vroege 12de eeuw vanwege de geringe hoeveelheid aangetroffen Karolingische scherven en het 

ontbreken van het toch goed herkenbare aardewerk uit het begin of midden van de 12de eeuw. Een 

groot deel van de scherven is uit het midden Maasgebied en Zuid-Limburg afkomstig. Een 

opvallende groep is het handgevormd aardewerk met een donkere kern dat in zuidelijk Nederland 

voorkomt van de late 9de tot halverwege de 11de eeuw. Opvallende vondsten zijn schaars. Een 

bronzen gelijkarmige fibula kan hier worden genoemd.

Ook al zijn de grenzen van de volmiddeleeuwse nederzetting van Oerle nog niet bereikt, nu al kan 

vastgesteld worden dat de vindplaats zeker niet meer gaaf is of compleet opgegraven kan worden. 

Zo zijn er in het verleden onder de Rabobank waterputten gevonden waaruit geconcludeerd kan
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worden dat de nederzetting loopt dus nog ver buiten het onderzoeksgebied doorloopt en deels is 

overbouwd door het moderne Oerle.38

Een aparte categorie sporen is die van houtskoolmeilers die onder het plaggendek hangen. 14C- 

analysen van twee meilers onder de Sondervick campus dateren deze sporen rond 100 na Chr.39 

Vier van de 63 aangetroffen meilers in het tracé van de WOR in Zilverackers zijn met 

gebruikmaking van anthracologisch onderzoek en radiokoolstofdatering nader onderzocht. De vier 

meilers hebben een datering in de volle middeleeuwen meegekregen, ca. 864-1046 na Chr. De 

dateringen liggen enkele tientallen jaren uit elkaar, zodat er sprake lijkt te zijn van langdurige 

brandersactiviteiten.40

Late middeleeuwen en nieuwe tijd

Aangezien relatief weinig onderzoek binnen de ’oude' kernen is uitgevoerd, zijn er weinig evidente 

vindplaatsen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd archeologisch goed onderzocht. In de 

schriftelijke bronnen duiken in de late middeleeuwen en nieuwe tijd wel allerlei hoeven, kasteeltjes, 

(water)molens, kapellen en kerken op.

Figuur 19. Historische hoeve Het Oude Slot. Bron: internet

M.
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In paragraaf 3.4 is op basis van de historische kadastrale en topografische kaart al een 

samenvattende beschrijving van dat ingerichte landschap gegeven. Het reikt te ver om hier alle 

cultuurhistorische fenomenen te beschrijven. De meeste gegevens zijn geput uit de historische 

bronnen en kaarten en niet zo zeer op basis van archeologische vondsten. Hiervoor wordt met 

name verwezen naar het degelijke historische en historisch-geografische overzichtswerk van 

Coenen en Bijen, de vindplaatsencatalogus (bijlage 1). De historische hoeven zijn verder in 

tabelvorm weergegeven in bijlage 2.

Alleen enkele bijzondere vindplaatsen worden hieronder aangestipt in verband met de relatie tot de 

archeologische verwachting ter plaatse en in de wijdere omgeving. Voor de nederzettingen geldt 

dat deze vindplaatsen opmerkelijk zijn omdat er weinig met zekerheid (complete) erven zijn 

opgegraven uit deze periode. Voor twee van deze erven schieten we naar het tracé van de WOR in 

Zilverackers, waar in 2011-2012 een opgraving plaatsgevonden.41 In één van de opgraven zones 

zijn de restanten van een laatmiddeleeuws erf opgegraven, evenals een uitgegraven houtwal en 

een karrenspoor, beide daterend uit de nieuwe tijd. Het erf omvat een huisplattegrond, waterput,

38 Verhoeven 2013.
39 Van Beek I Van Hoof I Hamburg 2004.
40 Van der Veken I Weekers-Hendrikx I Blom 2013.
41 Van der Veken I Weekers-Hendrikx I Blom 2013.
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waterkuil en aan het erf gerelateerde greppels. Een andere zone die tijdens de opgraving is 

onderzocht, bevatte de restanten van een erf uit de nieuwe tijd. Het erf omvat onder andere een 

woonhuis, een waterput en een waterkuil gegraven vanuit greppel. Het gaat hier om de resten van 

een zogenaamd krukhuis met L-vormige plattegrond. Behalve de sporen (hoogstwaarschijnlijk de 

uitgraafkuilen van de stiepen) duidt de ligging van de waterput hierop.42 Bij onderhavig onderzoek 

is echter geen vroeger aardewerk dan aardewerk uit de late negentiende eeuw aangetroffen in de 

paalsporen, poeren en de potstal, maar dit sluit een oudere datering niet uit. De aanwezige 

greppels lijken - naast een functie als erfscheiding- de restanten van houtwallen te zijn.

In het centrum van Oerle, onder het kerkplein, is behalve het acht-vormige omgrachtte terrein ook 

twee boerderijen met meerdere fasen, een aantal plaggenputten en een bakstenen waterput 

opgegraven. Deze erven dateren uit de nieuwe tijd. Een waterkuil en een aantal ’losse' kuilen 

waarvan de functie niet kon worden achterhaald zijn na bestudering van aardewerkvondsten 

gedateerd in de late middeleeuwen B tot en met de nieuwe tijd C.

Christelijke cultusplaatsen zijn uit deze periode bekend, maar zoals al eerder aangegeven niet of 

nauwelijks onderzocht. Een voorbeeld is de kerk van Zonderwijk die reeds bekend is uit dertiende- 

eeuwse bronnen. Zij wordt over het algemeen geïdentificeerd met de kerk ter plaatse van het 

'Oude Kerkhof' in de huidige wijk d'Ekker, hoewel daar bij (beperkt) onderzoek niets uit die tijd is 

aangetroffen.

ć-~ «f
RECONSTRUCTIE PLATTEGROND VAN HET LAAT-MIOOELEEUWS 
KERKGEBOUW VAN VELDHOVEN (ZONDERWIJK)

Į *

■ċAL

Figuur 20. Links: plattegrond van laatmiddeleeuwse kerk van Zonderwijk, Rechts de plattegrond van de kerk 
aan de Polkestraat. Bron: Bijnen 2005, p. 59.

Opvallend bij zo'n vroege vermelding is dat ieder spoor van een kerkgebouw dat ouder is dan de 

bakstenen gotische kerk ontbreken. Bij de opgraving van de kerk van Meerveldhoven aan de 

Polkestraat zijn resten van een kerkgebouw gevonden die uit de late middeleeuwen of begin 

nieuwe tijd (vroegmoderne gotische bouwfase) dateert.43 Fig. 20.

42 Schriftelijke mededeling J. Verspay.
43 Roymans 7 Theuws 7 Kluiving 2011.
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5 Het archeologische verwachtingsmodel

5.1. Inleiding
Ten behoeve van het gemeentelijk archeologiebeleid is het van belang om inzicht te hebben in 

de aard en omvang van het archeologisch bodemarchief en meer specifiek de kans dat in een 

gebied (behoudenswaardige) archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Zoals al 

aangegeven is, is de archeologie van deze streken vrijwel volledig aan het zicht onttrokken en 

komen archeologische sporen en vondsten meestal pas aan het licht als door 

graafwerkzaamheden het bodemarchief wordt ’ontsloten'. Veel van de thans bekende 

archeologisch vindplaatsen zijn de afgelopen decennia bij graafwerkzaamheden aan het licht 

gekomen. Het verspreidingsbeeld van de bekende vindplaatsen is niet helemaal representatief 

voor het werkelijke voorkomen van archeologische resten. Of archeologische resten aan het 

licht komen heeft onder meer te maken met:

- Het voorkomen van archeologische resten in een gebied;

- De diepteligging en afdekking van de archeologische resten;

- Het grondgebruik (akkerland, weiland, natuurgebied, bebouwing);

- De aard van de bodemingrepen (ontgronding, woningbouw, opgraving, etc.);

- De zichtbaarheid van de resten en de kans dat deze worden gezien en herkend;

- De melding van de vindplaatsen bij officiële instanties.

Het moge duidelijk zijn dat het huidige spreidingsbeeld van vindplaatsen een nauwe relatie 

heeft met het grondgebruik en grondverzet in de gemeente. Bovendien wordt dit beeld ook 

mede bepaald door de activiteiten van (amateur)archeologen in de regio. Zo vinden in de 

natuurgebieden (bossen en heide) van Veldhoven nauwelijks bodemingrepen plaats, terwijl 

rond de bewoningskernen in de gemeente nieuwe wijken en bedrijventerreinen worden 

aangelegd. Het grondverzet dat hiermee gepaard gaat, vergroot de kans dat hierbij 

archeologische resten worden aangetroffen, zeker als hierbij archeologische waarnemingen 

worden gedaan. Sinds de nieuwe wetgeving (Wamz, 2007) dient bovendien bij het voornemen 

tot bodemverstorende werkzaamheden archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. De 

afgelopen decennia zijn hierdoor vele vindplaatsen ontdekt die in een aantal gevallen ook 

professioneel zijn opgegraven (denk aan Habraken en Zilverackers).

Geconcludeerd kan worden dat het verspreidingsbeeld van vindplaatsen niet representatief is 

voor het totale bestand aan archeologie in het gebied. Verondersteld mag echter worden dat 

hoe groter de steekproef, hoe betekenisvoller de resultaten.

Om het verspreidingsbeeld van archeologische resten en de kans op het aantreffen van 

vindplaatsen inzichtelijk te maken en te onderbouwen is voor het grondgebied van Veldhoven 

een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Voor dit verwachtingsmodel is de 

zogenaamde inductief-deductieve methode gehanteerd, of te wel het hybride-model.44 

Enerzijds vormt de archeologische dataset (de vindplaatsen) het inductieve aspect van het 

model , anderzijds vormt een hypothetische benadering het deductieve aspect. In combinatie

44 Deeben et al. 1997; Deeben et al. 2002; Verhagen 2009.
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met expert judgement (de ervaring en kennis van de regionaal werkzame archeologen), levert 

dit ons inziens een alleszins acceptabel verwachtingsmodel op.

Uitgangspunt bij het verwachtingsmodel is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen 

geomorfologie en bodem enerzijds en bewonings- en gebruiksmogelijkheden anderzijds. De 

wijze van gebruik van het landschap is niet alleen gedicteerd door de bestaanseconomie van 

verleden samenlevingen, maar wordt tevens ingegeven door andere dan economische 

motieven, zoals het rituele en sociale gebruik van het landschap. Voor het verwachtingsmodel 

kan onderscheid worden gemaakt tussen:

- Jagers en (voedsel)verzamelaar gemeenschappen in de laat paleolithicum en 

mesolithicum;

- Landbouw gemeenschappen vanaf het neolithicum tot de nieuwe tijd.

Daarnaast kan nog een onderscheid worden aangebracht in ’natte' en ’droge' landschappen.

Alvorens hier nader op in te gaan wordt in de volgende paragraaf de bekende archeologische 

vindplaatsen (waarden) besproken.

5.2. De bekende archeologische waarden
De vindplaatsencatalogus (bijlage 1) van Veldhoven bevat thans (stand januari 2013) 220, 

genummerde vindplaatsen.

De vindplaatsen omvatten:

^ Waarnemingsnummers uit ARCHIS;

^ Archeologische monumenten (AMK-terreinen);

^ Inventaris archeologische objecten en hun vindplaatsen van Bijnen45;

^ Vindplaatsencatalogus Veldhoven van Arts46;

^ Locaties van cultuurhistorische objecten (zoals hoeven, kerken en kapellen en 

molens), afkomstig uit de inventarisaties van Coenen47 en Bijnen48 

De vindplaatsgegevens zijn allen bestudeerd, indien noodzakelijk gecorrigeerd en waar 

mogelijk aangevuld met een uitgebreidere beschrijving. Administratief op hele coördinaatparen 

geplaatste vondsten waarvan de exacte locatie niet bekend is of niet te achterhalen is, zijn wel 

in de catalogus opgenomen, maar niet meegenomen in de (GlS)analyse ten behoeve van het 

verwachtingsmodel.

^ Vindplaatsen

De 182 vindplaatsen van de catalogus hebben 176 periode-vindplaatsen opgeleverd uit het laat 

paleolithicum tot en met de nieuwe tijd.49 Dat wil zeggen dat op sommige vindplaatsen

45 Bijnen 2005.
46 Mededeling N. Arts
47 Coenen 2006.
48 Bijnen 2005
49 Met vindplaats wordt in algemene zin bedoeld een locatie waar sporen en/of vondsten aangetroffen 
zijn. Onder site wordt hier verstaan een clustering van structuren, sporen en vondsten die in tijd, 
ruimte en complextype bij elkaar horen. Sites kunnen zich op meerdere niveaus manifesteren 
(bijvoorbeeld nederzetting, erf, individueel gebouw). Op het laatste niveau kan beter van structuren
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vondsten en/of sporen van meer dan een periode zijn aangetroffen. Niet van alle vindplaatsen 

is ook zeker of die ter plaatse een zogenaamde site representeren, dat wil zeggen dat ter 

plaatse ook daadwerkelijk gewoond of begraven is of anderszins activiteiten door de mens in 

het verleden zijn ontplooid.

Daarnaast moet er ook rekening mee gehouden worden dat de locatie van de vindplaatsen niet 

altijd exact klopt. Niet altijd zijn de vondstlocaties nauwkeurig geregistreerd. Bovendien kan 

het in gevallen zijn - denk met name aan de historische hoeven - dat de exacte ligging ervan 

niet (meer) bekend is, maar deze gebaseerd is op toponiemen of andersoortige informatie. 

Kortom: de mate van representativiteit en locatie-nauwkeurigheid van de vindplaatsen is 

wisselend, maar er is door uitvoerige kaartstudie en -vergelijking gepoogd om de lokalisatie 

van de opgenomen vindplaatsen zo correct mogelijk te maken.

^ AMK-terreinen

In de gemeente Veldhoven liggen 22 zogenaamde Archeologische Monumenten of AMK- 

terreinen (Bijlage 3). AMK-terreinen hebben een op grond van archeologische en/of historische 

gegevens gekende archeologische waarde.

In 8 gevallen gaat het om een wettelijk beschermd archeologisch monument. De overige 

terreinen hebben geen wettelijk beschermde status. De wettelijk beschermde monumenten 

kunnen onderverdeeld worden in twee clusters: één in de Heersche Heide, waar twee gebieden 

met grafheuvels uit de bronstijd liggen en één grafveld uit de Romeinse tijd en een cluster in 

Half Mijl, waar grafheuvels en nederzettingssporen uit het neolithicum en de bronstijd liggen. 

Twee keer gaat het om een terrein van zeer hoge archeologische waarde (Z.H.A.W.) Beiden 

betreffen enkele grafheuvels ten zuiden van Zandoerle nabij de gemeentegrens met Eersel. 

Verder hebben 8 monumenten de status hoge archeologische waarde (H.A.W.) en 3 die van 

archeologische waarde (A.W.).

Al deze terreinen hebben een op grond van archeologische en/of historische gegevens een 

vastgestelde archeologische waarde. Alle terreinen zouden op grond van de bekende waarde 

een status kunnen krijgen van wettelijk beschermd monument, doch dit is slechts voor enkele 

terreinen gebeurd. De kans dat dit voor de overige terreinen in de toekomst nog gaat 

gebeuren, is gering, mede omdat de verantwoordelijkheid voor het bodemarchief voor een 

belangrijk deel bij de gemeenten is komen te liggen.

Rond 2007/2008 zijn de contouren van de grotere historische kernen in Nederland door de RCE 

op basis van oude (topografische) kaarten gedigitaliseerd en als archeologische terreinen van 

hoge archeologische waarde op de Archeologische Monumentenkaart geplaatst. Dit is onder 

andere gedaan voor de kernen van Zeelst en Zandoerle, maar opmerkelijk genoeg niet voor de 

kernen van Veldhoven en Oerle.

^ Onderzoeken

De afgelopen decennia zijn 139 archeologische onderzoeken gemeld en geregistreerd in 

ARCHIS. Daarnaast zijn in 2009 en 2011 door ArchAeO 12 archeologische quickscans

of fenomenen gesproken worden. Off-site fenomenen hebben (ogenschijnlijk) geen directe relatie tot 
sporen van gebouwen, erven of begraafplaatsen. Deze sporen en vondsten vormen de materiële 
neerslag in het door de mens gebruikte landschap in ruimere zin.
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uitgevoerd. Deze zijn niet in ARCHIS opgenomen. Een overzicht van de uitgevoerde 

onderzoeken wordt gegeven in bijlage 4.

De onderzoeken zijn onder te verdelen in:

- Bureauonderzoeken en/of quickscans (25 + 13)

- Booronderzoeken (24)

- Bureau- en booronderzoek gecombineerd (40)

- Proefsleuvenonderzoek (30)

- Opgravingen (11)

- Veldkartering (1)

- Archeologische begeleidingen (6)

Voor zover relevant voor de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van het gebied, zijn 

de resultaten van deze onderzoeken in het vorige hoofdstuk samengevat of besproken.

^ Locaties van cultuurhistorisch-geografische objecten met een archeologische relevantie 

Doorgaans wordt bij het opstellen van verwachtingskaarten gebruik gemaakt van diverse 

(traditionele) bronnen om de archeologische gegevens inzichtelijk te krijgen. Zo wordt ARCHIS 

geraadpleegd, zijn de heemkundeverenigingen bevraagd en zijn bodemkundige en 

geo(morfo)logische kaarten bestudeerd. Bouwhistorische en historisch geografische elementen 

met een mogelijk archeologische relevantie zijn echter bijna nooit in deze bronnen opgenomen 

en zijn dus bij het samenstellen van de archeologische verwachtingskaarten doorgaans buiten 

beschouwing gelaten.

Door het gedetailleerd bestuderen van met name de (gegeorefereerde) Bonnekaarten uit ca. 

1900 en deze cartografische informatie te koppelen met een aantal overzichtwerken (Bijnen en 

Coenen), kan een aantal historisch geografische bouwwerken correct gelokaliseerd worden. 

Deze objecten die een archeologische relevantie kunnen hebben, zijn als vindplaats 

opgenomen. Het betreft 38 objecten. Zie ook catalogus in bijlage 3.

5.3. Jagers en (voedsel)verzamelaars versus landbouwers
Zoals in de eerste paragraaf al werd aangegeven, is de locatiekeuze van jachtkampen, 

nederzettingen, akkergebieden en wellicht ook begraafplaatsen in sterke mate gebaseerd op de 

landschappelijke eigenschappen van een regio. Meestal staan de keuzes om zich ergens te 

vestigen in een directe relatie tot economische keuzes, waarbij in dit geval tot ver in de 

Middeleeuwen vooral gedacht moet worden aan een bestaanseconomie, met een hoge mate 

van zelfvoorzienendheid van de nomadische en agrarische gemeenschappen. Men diende 

rekening te houden met de fysieke mogelijkheden en beperkingen van het landschap. Dat in 

het verleden ook politieke, religieuze en sociale motieven ten grondslag kunnen hebben 

gelegen aan de keuze om zich ergens te vestigen, is waarschijnlijk, maar hiervan is tot op 

heden zo goed als niets bekend. Dat ook andere zones van het landschap voor allerlei 

doeleinden (zowel economisch als in de rituele sfeer) gebruikt werden, staat evenwel buiten 

kijf. Een opvallende vondstcontext in dit verband vormen de beekdalen.
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Uit onderzoek is gebleken dat er in het verwachtingsmodel voor archeologische vindplaatsen 

een nuancering valt aan te brengen tussen de locatiekeuzes van jager en (voedsel)verzamelaar 

gemeenschappen uit de steentijd en landbouwers vanaf het neolithicum tot in de twintigste 

eeuw. Dit heeft met name te maken met de verschillen in bestaansbasis.

5.3.1. Verwachtingsmodel jagers en (voedsel)verzamelaars
De jagers en (voedsel)verzamelaars leefden van jacht, visvangst en het verzamelen van 

voedsel (noten, vruchten, bessen, wortels). De mensen leefden nomadisch, trokken voor hun 

voedselvoorziening door het landschap en zochten voor hun tijdelijke kampementen de meest 

geschikte locaties op om zich tijdelijk (enkele dagen tot weken) te vestigen. Uit diverse 

onderzoeken is gebleken dat deze mensen met name verbleven in zogenaamde 

landschappelijke gradiëntzones, zones op de overgang van (relatief) hoog en droog en laag en 

nat (fig. 21 en 22).

Figuur 21. Doorsnede van een gradiëntzone. In Romeinse cijfers Figuur 22. Het
de grondwatertrappen (naar Verhoeven et al. 2009). mesolithische 'paradijs'.
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De belangrijkste vestigingsfactoren zijn:50

^ Het voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen op korte afstand van 

elkaar, waardoor een grote verscheidenheid aan voedselbronnen (zowel voor mens als dier) 

voorhanden zijn;

^ Rivier- en beekdalen vormen natuurlijke verkeersgeleiders en herkenningspunten in een 

vanaf het Mesolithicum steeds bosrijker landschap;

^ Open water geldt als een constante en betrouwbare voedselbron in de vorm van vis (en 

ook gevogelte);

^ De nabijheid van (drink)water.

In het Veldhovense landschap bevinden zich diverse zones met dergelijke gunstige

vestigingscondities. Het gaat hierbij zowel om de (flanken van) de hogere dekzandruggen langs

50 Verhoeven et al. 2009, 119 en verder.
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de beekdalen van de Bruggenrijt, Poelenloop, Gender, Run en Dommel en de (hogere) randen 

langs de vele vennen die de noordwestelijke zijde van Veldhoven rijk is (of was). De kans is 

groot dat dit vennenlandschap zich naar het oosten toe heeft voortgezet maar dat deze niet 

meer zichtbaar zijn door het plaggendek dat hier is opgeworpen. De vondst van mesolithische 

artefacten tijdens het onderzoek in het plangebied van Zilverackers is hier een goed voorbeeld 

van.

5.3.2. Verwachtingsmodel Landbouwers (neolithicum - nieuwe tijd)

In de loop van het vierde millennium v. Chr. strijken de eerste boeren gemeenschappen neer 

in deze streken. Voor het doen aan landbouw worden andere voorwaarden gesteld aan het 

landschap. De eerste landbouwers beschikten nauwelijks over technische middelen om 

bodemstructuur en/of bodemvruchtbaarheid te verbeteren.51 Oogstrisico's en successen 

hingen, naast de gebruikte gewassen en de weersomstandigheden, voor een belangrijk deel af 

van de fysieke eigenschappen van bodem en landschap. Een belangrijke rol daarbij speelden 

de natuurlijke vruchtbaarheid, het grondwaterregime, de drainagemogelijkheden van de bodem 

bij natte omstandigheden en de vochtlevering bij droge perioden. Daarnaast echter ook zaken 

als bewerkbaarheid van de bodem, structuurstabiliteit en vorstgevoeligheid.52

We vermoeden dat in de prehistorie aanvankelijk aan deze voorwaarden werd voldaan in het 

gebied. In het neolithicum kenmerkte dit gebied zich waarschijnlijk als een relatief fijn geleed 

landschap met vennen, hogere zones en laagten, begroeid met loofbossen (berken- 

zomereikenbos). Bodemkundig bestond dit gebied oorspronkelijk vermoedelijk uit relatief 

leemarme moderpodzolen.

Onder invloed van de mens, die in de loop van de prehistorie bos kapte en afbrandde voor de 

landbouw en andere doeleinden, gingen voedingsstoffen uitspoelen zodat de podzolbodems 

degradeerden (fig. 23).53 Met name in de urnenveldentijd (Late-Bronstijd/Vroege-Ijzertijd) 

verwijderde de mens veel meer bos voor de aanleg van uitgestrekte akkercomplexen (Celtic 

fields) dan voorheen. In aanzienlijke delen van het landschap ontstonden zandverstuivingen of 

een heidevegetatie. Deze ontwikkeling lijkt overal op de Zuid-Nederlandse zandgronden te zijn 

opgetreden. Dit proces werd vanaf de late middeleeuwen nog eens versterkt door de 

introductie van de plaggenbemesting, waarbij op de heide plaggen werden gestoken om in de 

stal te vermengen met mest. Doordat het mengsel op de akkers werd gebracht, ontstonden 

met name op de hogere en meestal meer lemige dekzandruggen dikke plaggendekken 

(enkeerdgronden).54

51 Meestal werden stukken bos gekapt en/of platgebrand, stobben werden verwijderd en de grond werd 
omgezet met een hak en later in het Neolithicum ook met een eenvoudig eergetouw, voortgetrokken door 
runderen. Op het moment dat een akker uitgeput raakte, werd een nieuw stuk bos ontgonnen (shifting 
cultivation).
52 Verhoeven et.al. 2009, 120.
53 Spek 1993, 174-177; zie ook Roymans en Gerritsen 1999; Kortlang 1999; Hiddink 2005.
54 Een belangrijke notie is dat de moderne bodemkaarten derhalve niet het ’oorspronkelijke' landschap en 
bodemvruchtbaarheid weergeven.
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vruchtbaar matig vruchtbaar zeer arm

40 C/N

Zd21 ěį
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Hn23

Figuur 23. De belangrijkste bodemtypen in dekzand in relatie tot grondwaterstand en de vruchtbaarheid. 
Donkergrijs: primaire podzolen; lichtgrijs: bodems ontstaan door secundaire podzolisatie (leemgehalte 15
25 0Zo). De natuurlijke bodemvruchtbaarheid wordt geduid door het C/N quotiënt (koolstof= C / Stikstof= 
N). Hoe armer het profiel, des te minder stikstof, hoe hoger het C/N quotiënt. Een hoog leemgehalte gaat 
gepaard met een laag C/N quotiënt.
Verticale as: grondwatertrappen; horizontale as: C/N quotiënt (uit: Hiddink 2005, Vereenvoudigd en 
gewijzigd naar Spek 1993, 178-179)

Zoals in het vorige hoofdstuk (4.6) al aan de orde kwam, verschuift de bewoning in de loop 

van de dertiende en veertiende eeuw van de hogere dekzanden naar de lagere zones van het 

landschap. Hier ontstaan in de loop van de late middeleeuwen dorpen en kleine gehuchtjes. Dit 

is ook de periode dat op allerlei, vaak ook wat lager gelegen locaties in het landschap, hoeven 

en kasteeltjes, al dan niet omgracht, worden gebouwd.

5.4. Bijzondere vondstcomplexen: beekdalen
Sinds de grootschalige natuurontwikkelingsprojecten van de afgelopen 10 jaar, heeft de 

archeologie van de beekdalen een grote vlucht genomen. Door het laten 'hermeanderen' van 

de beken, het aanleggen van paddenpoelen, vistrappen, het verschralen van de gronden door 

het verwijderen van de deklaag, etc., zijn de laatste jaren bijzondere vondstcomplexen aan het 

licht gekomen die niet direct te maken hebben met bewoning, maar vooral met het gebruik van 

de 'natte' landschappen in het verleden. Voor die tijd waren de beken eigenlijk nauwelijks 

interessant voor de archeologen. Er vond nauwelijks grondverzet in beekdalen plaats. De 

beperkte vondsten die bekend waren uit het beekdal, werden vaak verklaard als toevalsvondst. 

Bovendien lag zeker de afgelopen decennia het archeologisch accent sterk op het onderzoek 

van vooral nederzettingen en grafvelden die vanwege de grootschalige nieuwbouwprojecten 

alle aandacht vergden.
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De archeologische potentie van beekdalen is inmiddels algemeen erkend. Ook de IKAW derde 

generatie houdt rekening met een verwachtingswaarde voor beekdalen.55 

De aard en omvang van de archeologische resten kan sterk wisselen en is mede afhankelijk 

van de locaties in het beekdal. Zo blijkt er een duidelijke correlatie te zijn tussen 

archeologische vondsten en gebieden waar de beekdalen versmallen (’knijpen') tussen twee 

hoger gelegen dekzandruggen.56 Dit zijn meestal ook de plaatsen waar oude wegen het 

beekdal doorkruisen.

De belangrijkste archeologische fenomenen worden hieronder op een rij gezet57:

^ Hout- of steenconstructies die verband houden met infrastructuur, zoals voorden, 

bruggen en paden;

^ Deposities van stenen, metalen, aardewerken, benen of houten voorwerpen, zoals 

stenen of bronzen bijlen, munten, sieraden, dieren(skeletten);

^ Voorwerpen die verband houden met jacht en visserij. Zoals fuiken, visweren, 

eendenkooien, strikken, netten, pijlen en harpoenen;

• Vaartuigen zoals kano's van uitgeholde boomstammen en schuiten (platbodems);

^ Op kleine donkjes (zandige opduikingen) in het beekdal: tijdelijke verblijfplaatsen of 

kampjes van jagers en (voedsel)verzamelaars;

^ Uit de Late-Middeleeuwen: bouwwerken zoals watermolens, schansen, kastelen;

^ Sporen van gegraven waterwerken, zoals grachten, kanalen, greppels, dammen, 

stuwen en sluizen;

^ Afvaldumps nabij nederzettingsterreinen op de hogere oevers;

^ Winplaatsen van grondstoffen, zoals vuursteen (in dagzomende kiezellagen), klei, 

ijzeroer, veen, maar ook waterkuilen;

^ Overige archeobotanische en archeozoölogische resten die in verband kunnen worden 

gebracht met de mens.

Zoals al aangegeven is niet overal in de beekdalen de kans op het aantreffen van dergelijke 

fenomenen even hoog. De hoogste kansen bestaan vooral in een zone rondom locaties van 

passages van (historische of oudere) wegen en plaatsen waar de beekdalen versmallen. 

Meestal komen deze locaties in combinatie voor. Door het bestuderen van de beschikbare 

historische kaarten kan een aantal zones aangewezen worden waar een verhoogde kans of 

verwachting ligt voor aan beekdal gerelateerde archeologische resten. Op de verwachtings- en 

de beleidsadvieskaart is hiermee rekening gehouden door zones in de beekdalen met een 

bepaalde hoge verwachting te waarderen.

5.5. Het verwachtingsmodel voor Veldhoven
Op basis van het voorgaande worden voor Veldhoven de volgende uitgangspunten gehanteerd 

bij het formuleren van het verwachtingsmodel:

55 Deeben 2008; Rensink 2008 a en b.
56 Roymans 2005.
57 Rensink 2008b.
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a. jagers en (voedsel)verzamelaars:

- gradiënten in het landschap waarbij verschillende landschappen en vegetatie-types 

elkaar raken

- de aanwezigheid van (oud) open water of vennen

b. landbouwers:

- leemhoudende zandbodems: arm leemhoudende bodems in de oudste 

landbouwersperioden (neolithicum en bronstijd), de rijker leemhoudende bodems in 

de recentere landbouwersperioden (ijzertijd t/m nieuwe tijd)

- grondwaterbalans: streven naar goed ontwaterde gebieden waar het grondwater 

toch niet al te diep zit, namelijk grondwatertrap VI en VII;

- oude akkercomplexen

c. beekdalresten:

- knijpende beekdalen

- nederzettingen nabij beekdalen

- potentiële beekovergangen

- mogelijk voorkomen van puntlocaties zoals rituele dumps

Deze uitgangspunten zijn gekoppeld aan een verwachtingsmodel voor ofwel de jager en 

(voedsel)verzamelaar gemeenschappen, dan wel voor de landbouw gemeenschappen, dan wel 

voor beide:

^ Hoge verwachting voor alle perioden: dekzandruggen met een enkeerdbodem GWT VI 

en VII

^ Hoge verwachting voor steentijd en late prehistorie: dekzandruggen in de nabijheid van 

water waarbij de grondwatertrap met minimaal 2 treden verspringt (gradiënt).

• Hoge verwachting voor alle perioden: beekdalen bijzondere complexen (zie tabel 

hieronder)

^ Middelhoge verwachting: Veldpodzolen, laarpodzolen, haarpodzolen en 

duinvaaggronden op dekzandruggen (3L5) met een GWT ž V 

^ Middelhoge verwachting: beekdalen bijzondere complexen (overig)

In tabel 5 zijn de overwegingen uitgebreider beschreven.
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Kenmerken
locatiekeuze

Jager en (voedsel)verzamelaar 
gemeenschappen (nomadisch)

Landbouw gemeenschappen 
(sedentair)

bijzondere complexen beekdal

perioden (laat-)paleolithicum en mesolithicum neolithicum tot en met twintigste eeuw mesolithicum tot en met twintigste eeuw

algemeen De locatiekeuze was sterk afhankelijk van 
het natuurlijke voedselaanbod.
Tijdelijke kampementen (enkele dagen tot 

wat langere perioden) werden opgeslagen 
daar waar op korte afstand zowel open 
water als een grote verscheidenheid aan 
flora en fauna aanwezig was.

Met de introductie van de landbouw
ontstond de behoefte aan voor akkerbouw 
geschikte bodems. Klimaat, 
bodemstructuur, natuurlijke 

vruchtbaarheid, bewerkbaarheid en 
grondwaterstand waren belangrijke 
voorwaarden voor een succesvolle
landbouw.

Ofschoon minder geschikt voor bewoning, 
waren beekdalen en beken van meet af aan 
belangrijk voor jacht en visvangst, 
watervoorziening, het winnen van leem en 
veen, het verzamelen van hout, vruchten en 
(vanaf de late middeleeuwen) hooi.
Daarnaast werden beken gebruikt voor 
transport, waterkracht (watermolens) en als 
watervoorziening voor grachten rond 
kastelen. Beekdalen werden gebruikt voor 
het dumpen van afval maar ook als plek 
voor rituele activiteiten en daarmee 
samenhangende deposities. Voorts werden 
(bij voorden) bruggen en oversteekplaatsen 
aangelegd.

Landschap Geomorfo-
logie

Overgangen nat-droog:
- kleine dekzandopduikingen (donken) in 

beekdalen;
- randzones rond vennen en depressies;

- overgangszones van dekzandruggen 
naar beekdalen.

- ook overstoven door landstuifduinen

Dekzandruggen, -welvingen en 
dekzandkoppen.
Vanaf de ijzertijd vooral ook de 
dekzandruggen met een hoger 
leemgehalte.
Daarvoor (neolithicum/bronstijd) vooral ook 
de meer leemarme dekzanden in het 
westelijke en zuidelijke deel van
Veldhoven.

Beekdalen, vennen en veengebieden, met 
name de beekdalen van de Bruggenrijt, 
Poelenloop, Gender en de Run.
Bruggen, oversteekplaatsen en ook rituele 
deposities bevinden zich vaak op locaties 
waar ook in latere perioden (middeleeuwen, 
nieuwe tijd) overgangen liggen. Vaak op 
plaatsen waar een beekdal versmalt.

bodemtype Vooral haar- en veldpodzolen (GWT VI of 
hoger); maar ook duinvaaggronden, hoge 

en lage enkeerdgronden; laarpodzolen; 
beekeerdgronden

Vooral hoge enkeerdgronden (vaak 
oorspronkelijk moderpodzolen) (ijzertijd - 
late middeleeuwen), maar sinds 
neolithicum tot in de ijzertijd ook de later 
tot hogere haar- en veldpodzolen 
gedegenereerde moderpodzolen (GWT VI of 
hoger)

Lage enkeerdgronden, beekeerdgronden, 
veengronden en moerige gronden.

Grondwater-
trap

Vaak op gradiënt (overgangs)zone van 
droog (VI en VII) naar nat (II-V)

GWT VI en VII. Vanaf de late 
middeleeuwen/ nieuwe tijd ook GWT V.

GWT I, II, III en IV
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Kenmerken
locatiekeuze

Jager en (voedsel)verzamelaar 
gemeenschappen (nomadisch)

Landbouw gemeenschappen 
(sedentair)

bijzondere complexen beekdal

Archeologie aard Strooiingen van hoofdzakelijk 
vuursteenartefacten in de B- en/of C- 
horizont. Zelden bodemsporen. Soms rode 
okervlekken. Af en toe zijn resten van een 
haardplaats met houtskool en verbrande 
hazelnootschillen aanwezig.

Nederzettingen en begravingen algemeen:
- paalsporen van huizen en bijgebouwen; 

kuilen, greppels, palissaden, 
waterputten; soms aanwijzing akkers.

- begravingen en grafvelden: greppels 
en paalzettingen rond (crematie)graf; 
inhumatiegraven.

- Afvaldumps nabij nederzettingen
- (vuur)stenen en metalen voorwerpen 

zoals bijlen, lanspunten, munten, 
mantelspelden los en in een kuil/pot 
bijeen;

- aardewerk; houten voorwerpen; 
dierlijke resten;

- Restanten van bruggen, voorden, 

vonders, oversteekplaatsen;
- Visfuiken, kano's, jachtattributen
- Leemwinningskuilen; veen- en 

klotkuilen; sporen winnen ijzeroer.
- Watermolens en bijbehorende 

molenstuwen, kolken, overlaten en 
bruggen

omvang Enkele tientallen tot vele duizenden 
overwegend vuurstenen artefacten 
(werktuigen, afslagen en kernen).
Een vuursteenstrooiing kan een omvang 
hebben van enkele tot soms honderden
vierkante meters.

Spoorspreidingen van enkele honderden 
vierkante meters tot meerdere hectaren

Vaak betreft het bescheiden 'puntlocaties' 
van een tot enkele meters doorsnede. Soms 
betreft het enkel een voorwerp.
Bruggen, voorden en watermolenterreinen 
hebben uiteraard een grotere omvang van 
enkele tientallen tot honderden vierkante
meters.

voorkomen De vuursteenvindplaatsen in Veldhoven 
bevinden zich voornamelijk langs de 
beekdalen en langs vennetjes. Met name 
het zuiden, waar het stroomgebied van de 
Gender, Rijn en Dommel is en in het oosten 

langs de vennetjes bij de Postelse Weijer 
zijn vindplaatsen van jagers en 
(voedsel)verzamelaars aangetroffen. Goed 
geconserveerde vindplaatsen zijn overigens 
in deze streken zeldzaam

Het grondgebied van Veldhoven bevat 
diverse vindplaatsen vanaf het neolithicum 
tot en met de nieuwe tijd. Bewoning uit het 
neolithicum en de bronstijd is te vinden op 
de lagere dekzandruggen in met name het 
oosten van Veldhoven. Vanaf de ijzertijd tot 
in de late middeleeuwen bevindt de 
bewoning zich vooral op en om de meer 
leemrijke dekzandruggen waarop zich een 
enkeerdbodem heeft ontwikkeld.

Het betreft de verschillende beekdalen die 
Veldhoven rijk is. De trefkans is vrij laag.
Met name daar waar beekdalen versmallen
en waar beken samenvloeien bestaat 
evenwel een grotere kans op het aantreffen 
van bijzondere resten van diverse aard.
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Kenmerken
locatiekeuze

Jager en (voedsel)verzamelaar 
gemeenschappen (nomadisch)

Landbouw gemeenschappen 
(sedentair)

bijzondere complexen beekdal

Wijze van 
onderzoek

ProsDectie karterend: veldloDen en/of 
intensief grid karterende megaboringen. 
Prospectie waarderend: megaboringen en
proefputjes/proefsleuven met uitzeven

zeefmonsters (grideenheden)
Opgraving: gridsvsteem van zeefvakies van 
bijv. 50 x 50 cm uit te graven in lagen van
5 - 10 cm. Lagen uitzeven over fijne zeef 
(2-3 mm).
Zeer arbeidsintensief.

Prospectie: verkennende boringen (inzicht 
bodemopbouw/gaafheid)
Prospectie karterend en waarderend:
proefsleuven

Opgraving: grotere vlakken/werkputten.

Prospectie: gedegen bureauonderzoek
vooraf.
Opgraving: meestal onderzoek in kader van 
natuurontwikkeling. Combinaties van 

archeologische inspectie, begeleiding, 
proefsleuven en/of opgraven grotere 
vlakken.

Tabel 5. Archeologisch Verwachtingsmodel Veldhoven voor jagers en (voedsel)verzamelaars, landbouwers en beekdalen.
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5.6. Kwaliteit en kwetsbaarheid van het bodemarchief
Archeologische resten vormen de materiële neerslag van menselijk handelen in het verleden.58 59 

Deze neerslag is tot stand gekomen door een groot aantal processen dat zich afspeelt binnen 

het toenmalige socio-culturele systeem (samenleving). Gesproken wordt van culturele formatie 

processen: processen die ertoe hebben geleid dat voorwerpen gebruikt werden door de mens 

overgaan in een archeologische context. De meest belangrijke processen zijn wel het afdanken 

van voorwerpen, het begraven of wegwerpen van afval, verlies, het begraven van doden en het 

opzettelijk in de bodem achterlaten van dingen.

Met deze materiële neerslag die is achtergebleven in de bodem, probeert de archeoloog inzicht 

te krijgen in het complexe netwerk van menselijk gedrag in het verleden en probeert zo een 

betekenisvol beeld te schetsen van dat verleden. Natuurlijk geeft deze neerslag om 

verschillende redenen geen zuiver beeld van een toenmalige samenleving in dat verleden.

^ In de eerste plaats dient er rekening mee gehouden te worden dat voorwerpen die in de 

bodem zijn terecht gekomen slechts een selectie vormen van het materiaal dat in de 

toenmalige samenleving (socio-culturele context) werd gebruikt. Zo zal bijvoorbeeld bij het 

verlaten van een nederzetting al het bruikbare materiaal zijn meegenomen naar een 

nieuwe locatie. Dat materiaal ontbreekt dan na opgraving van een verlaten nederzetting;

^ In de tweede plaats is het achtergebleven materiaal onderhevig aan allerlei 

veranderingsprocessen, die in drie categorieën kunnen worden ondergebracht:

- Abiotische processen. Hieronder wordt verstaan de activiteiten van wind, water, 

temperatuur en samenstelling van de bodem. Door allerlei van deze processen kan 

organisch materiaal (bot en hout) vergaan en anorganisch materiaal (bijvoorbeeld 

aardewerk) verweren. Door het optreden van bodemvorming en/of erosie kunnen 

bodemsporen vervagen en uiteindelijk verdwijnen;

- Biotische processen. Activiteiten van planten, mensen en dieren, waaronder het 

opeten van organisch materiaal, graafactiviteiten, de werking van boomwortels, 

boomvallen, etc.

- Antropogene processen. Waarbij wordt gedacht aan de activiteiten van mensen op 

een terrein waar zich archeologische resten bevinden. Men denkt dan bijvoorbeeld 

aan (her)bewoning, grondwerkzaamheden, het verplaatsen van voorwerpen, het 

verzamelen en weer in gebruik nemen van artefacten, schatgraven of zelfs een 

opgraving.

De hiervoor genoemde processen noemt men ook wel postdepositionele processen: processen 

die hebben plaatsgevonden nadat bodemsporen zijn ontstaan of dingen in de bodem zijn 

terecht gekomen.

Alle archeologische resten die zich in de bodem bevinden, noemt men in Nederland het 

archeologisch bodemarchief.59 Dit bodemarchief is zeer kwetsbaar en verdwijnt vooral door

58 Zie ook Kortlang 1987, deel 1, 22 en 23 voor een schematisch beeld van archeologische 
formatieprocessen.
59 Het gaat hier dus niet alleen om de door de mens achtergelaten artefacten (door de mens gemaakte 
voorwerpen), maar ook om alle fenomenen die in het verleden door toedoen van de mens in de bodem 
zijn achtergebleven en nu nog terug te vinden zijn, zoals spit- en graafsporen, opgevulde kuilen, 
paalsporen van huizen, sporen van grafvelden, graven, nederzettingen, akkerlagen, ophogingslagen, 
fosfaatvlekken, botanisch materiaal (zaden, vruchten, pollen), enzovoorts.
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toedoen van de mens in snel tempo. De kwetsbaarheid van ons bodemarchief is afhankelijk 

van een aantal factoren, waaronder de aard van bodemingrepen. Hierbij moet niet alleen 

gedacht worden aan graafwerkzaamheden voor woningbouw, bedrijventerreinen en wegen, 

maar ook allerlei agrarische activiteiten.

Aard, diepteligging en kwetsbaarheid van de archeologische resten

Een belangrijke notie is de aard en diepteligging van de archeologische resten in dit gebied.

Het merendeel van de resten bestaat uit grondsporen (verkleuringen in de bodem) met daarin 

(fragmenten van) door de mens vervaardigde en/of gebruikte materialen (artefacten) van aardewerk, 

leem, steen, metaal, hout, bot, gewei en dergelijke. Zoals hiervoor al uitgelegd, is er van de 

oorspronkelijke hoeveelheid in de bodem geraakte resten nog maar een fractie over als gevolg van 

postdepositionele processen.

Archeologische sporen liggen in de gemeente Veldhoven op een diepte van meestal minimaal ca. 40 

cm tot op een diepte van soms wel meer dan 1 m in gebieden met een plaggenbodem. In de 

heidegebieden kunnen vuurstenen voorwerpen soms zelfs bijna aan de oppervlakte voorkomen. 

Gemiddeld zal de dikte van de beschermende laag in gebieden met een laat-middeleeuws plaggendek 

ca. 0,5 m zijn. Op sommige plaatsen van een akker, zoals op de kop van een dekzandrug en aan de 

randen van de akker kan het plaggendek wel eens wat dunner zijn. Terwijl op plaatsen van oude 

depressies die in het verleden met akkergrond zijn opgevuld, de afdekkende laag wel eens 1,5 tot 2 

m dik kan zijn.

Daar waar pas in recenter tijden de ontginningen ter hand zijn genomen, zoals de kampontginningen 

uit de Nieuwe tijd (na 1500) en de achttiende - twintigste eeuwse heideontginningen is het 

cultuurdek dat eventuele archeologische sporen afdekt over het algemeen dunner dan 0,5 m. Uit 

diverse (boor)onderzoeken in de heideontginningen blijkt meestal een dikte van rond de 40 cm.

Per akkergebied en bodemtype, oude of jonge ontginning, kan de dikte van het plaggendek of 

cultuurdek lokaal dus sterk variëren. In natuurgebieden zoals in de westelijke helft van Veldhoven 

kunnen weer andere omstandigheden aan de orde zijn, zoals afdekking door stuifzand, of juist erosie 

van de toplaag door verstuiving; secundaire podzolisatie, zoals hiervoor al werd besproken en het 

afplaggen van heide.

De typische archeologische situatie voor de Brabantse zandgronden wordt hieronder middels een 

schema (fig. 24) geschetst.

Wat moet nu allemaal gerekend worden tot het bodemarchief? Welke contexten bieden 

archeologische informatie en hoe relevant is deze?

Uitgaand van het schema zijn verschillende lagen te onderscheiden (zie D.). Van onder naar 

boven:

De natuurlijke ondergrond (C-horizont, meestal gelige dekzand) met daarin allerlei opgevulde 

antropogene ingravingen (grondsporen) zoals paalkuilen, waterputten, greppels, begravingen 

en dergelijke. De bovenkant van laag I is het niveau waarop bij een opgraving doorgaans het 

'leesbare' opgravingsvlak wordt aangelegd. Laag I is de meest relevante en informatieve laag 

bij een archeologische opgraving. Het kan voorkomen dat er meerdere archeologische lagen 

boven elkaar liggen, gescheiden door bijvoorbeeld een laag stuifzand of andere afzettingen.
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Figuur 24. Schema van archeologische formatieprocessen op een nederzettingsterrein met 
(hypothetische) bewoning in de ijzertijd (A). Na het opgeven van de nederzetting vervallen de 
achtergebleven resten geleidelijk en regenereert de vegetatie (B). In de Middeleeuwen wordt het 
gebied opnieuw ontgonnen. De oorspronkelijke woonlaag wordt omgezet en regelmatig geploegd 
zodat ca. de eerste 30 cm vanaf het voormalig loopniveau wordt omgezet in een homogene 
cultuurlaag. Scherven en andere artefacten worden opgeploegd en in de cultuurlaag opgenomen. Als 
het materiaal aan de oppervlakte komt verweert het. Bodemsporen vervagen door allerlei 
bodemkundige processen zoals bioturbatie (plant- en dierwerking) en uitspoeling. Organisch 
materiaal zoals hout en bot vergaat boven de grondwaterspiegel (C). In de loop der eeuwen ontstaat 
er een dik plaggendek dat de sporen en oude cultuurlaag afdekt. Bij normale ploegwerkzaamheden 
(ca. 30 cm diep) worden oudere cultuurlagen op den duur niet meer geraakt. Bovendien worden 
allerlei bodemvormende processen vertraagd (D) (naar Kortlang 1987).

De 'oude cultuurlaag' (laag II), vaak het resultaat van een eerste bewerking, het ploegproces 

en bioturbatie (plant- en dierwerking) gedurende langere tijd. Naarmate deze laag langer is 

doorwerkt neemt de informatiewaarde af omdat (vondst)materiaal verder weg raakt van de 

oorspronkelijke context of simpelweg verdwijnt door verwering. Bovendien treedt steeds meer 

vermenging op met materiaal van een jongere datering uit de lagen erboven. Onder nattere 

omstandigheden kan een dergelijke laag mogelijk nog ecologische informatie bevatten 

(pollen/zaden/granen). De dikte van de laag kan variëren van enkele centimeters tot ruim 30 

cm. Vaak is deze laag niet meer aanwezig doordat deze door latere grondbewerking volledig is 

opgenomen in het plaggendek (laag III);

Het feitelijke plaggendek dat is ontstaan door bemesting met een mengsel van mest en heide- 

en/of grasplaggen waarin een aanzienlijke minerale component zat. Dus niet alleen de 

vegetatielaag maar ook het zand dat eraan kleefde. Het betreft dus een ophogingspakket dat 

in de loop van de eeuwen (in ieder geval na ca. 1300) is aangebracht vanuit de potstal of de
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mestvaalt op het boerenerf. Bij het bereiden van de mest kwam hierin ook allerlei menselijk 

afval terecht (kapotte gebruiksvoorwerpen als potten en aarden pijpjes ed.) dat vervolgens op 

de akker werd gebracht. Vanuit de gebieden waar plaggen werden gestoken kon ook materiaal 

in de potstal en vervolgens op de akker terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan vuurstenen 

artefacten die in de zoden zaten. Kortom: op de akker kwam allerlei 'gebiedsvreemd' 

archeologisch materiaal terecht dat geen directe relatie heeft met eventuele archeologische 

sporen in de ondergrond. Ieder jaar werd de akker weer opgehoogd en werd met het ploegen 

de oude akkerlaag vermengd met de nieuwe laag. Het spreekt voor zich dat op deze manier 

allerlei archeologisch materiaal uit verschillende perioden door elkaar werd gemengd. Hierdoor 

neemt de archeologische informatie door gebrek aan contextinformatie verder af. Toch zijn in 

het plaggendek vaak verschillende lagen te herkennen die iets vertellen over het agrarisch 

grondgebruik en in dat opzicht kan deze laag wel relevante informatie opleveren. 

Archeologische vondsten kunnen hierbij ondanks de vermenging, zelfs nog een daterende 

waarde hebben. De dikte van de laag kan variëren van enkele tientallen centimeters tot soms 

meer dan een meter.

Laag IV is de moderne bouwvoor (dikte meestal tot ca. 30 cm). In deze humeuze laag kunnen 

zowel vondsten uit de prehistorie als een aarden pijpfragment als een leeg pakje shag 

voorkomen. Deze laag heeft meestal geen archeologische informatiewaarde.

Kwetsbaarheid

Het bovenstaande mag duidelijk maken dat naarmate de dikte van het afdekkende plaggendek 

of de (enk)eerdlaag toeneemt, de kwetsbaarheid van de onderliggende archeologische resten 

afneemt. Verder is ook gebleken dat naarmate men verderaf komt van de zone waarin zich de 

archeologische sporen bevinden (laag I), de informatiewaarde van de archeologische resten 

vermindert door het verlies aan contextinformatie. In een gunstig geval kunnen de 

archeologische vondsten in het plaggendek nog iets vertellen over de fasering in opbouw van 

de opeenvolgende akkerlagen, mits deze lagen in de loop van de Late-Middeleeuwen/Nieuwe 

tijd niet af en toe rigoureus zijn omgewerkt.

Als stelregel voor een voldoende adequate bescherming van archeologische waarden van de 

(akker)gebieden binnen de gemeente kan de volgende richtlijn worden gehanteerd:

Het hoogste archeologische sporenniveau (meestal op de grens van de C-horizont) vermeerderd met 

30 cm naar boven (schema, laag I en II) dient bij voorkeur niet door gravende activiteiten of 

intensieve wortelwerking te worden geraakt. De 30 cm zone boven het sporenniveau vormt zowel 

een archeologisch informatieve laag als ook een buffer boven de sporenzone.

Effect van landbouwkundige bodemtechnische ingrepen op archeologie

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke landbouwkundige en bodemtechnische 

ingrepen op de zandgronden een negatief effect kunnen hebben op de archeologische en 

cultuurlandschappelijke waarden van een gebied. Een en ander is ontleend aan een studie naar
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dit onderwerp van adviesbureau RAAP en een archeologische inventarisatie van de 

Dommelvallei.60

Over het algemeen kan gesteld worden: hoe dieper en intensiever de ingreep, hoe ernstiger 

het effect op de archeologische waarden. Dit gaat niet in alle gevallen op voor de 

cultuurlandschappelijke waarden, omdat bijvoorbeeld het aanleggen van een drainagesysteem 

geen zichtbaar effect hoeft te hebben op het uiterlijk van een akker. De recente bouwvoor 

(eerste 0,3 m vanaf maaiveld) wordt beschouwd als archeologisch niet relevant. Daaronder is 

het belang afhankelijk van de dikte van de humusrijke akkerlaag (plaggenbodem) tot aan de 

eerder genoemde bufferzone van 0,3 m boven het archeologische sporenniveau. 

Bodemtechnische bewerkingen die niet dieper reiken dan de (recente) bouwvoor hebben geen 

negatief effect op de archeologische ondergrond, noch op de cultuurlandschappelijke waarden 

van open akkers/bolle akkers, egaliserende werkzaamheden daargelaten. Diepe bewerking 

t.b.v. profielverbetering van de grond zijn bij voldoende diepte zeer schadelijk voor 

archeologische resten. Het heeft evenwel nauwelijks effect op de cultuurlandschappelijke 

(zichtbare) waarden. Drainagebuizen, maar ook voederkuilen (meestal aan randen van akkers) 

hebben een cumulatief negatief effect op de archeologische ondergrond. Zolang drainagebuizen 

niet in de archeologische laag (laag I) reiken, valt de schade door de ruime spreiding van de 

buizen mee. Naarmate het buizennet intensiever wordt of afhankelijk van de wijze van aanleg 

(zoals de toepassing van een V-vormige bak bij peilgestuurde drainage) kan de schade groter 

worden. Drainage kan ook leiden tot verdroging van de ondergrond met mogelijk schade voor 

de archeologische sporen. Voor voederkuilen geldt: een enkele kuil op steeds dezelfde plaats 

valt qua schade aan archeologische resten mee. De ervaring leert dat de kuilen regelmatig 

worden verlegd, waardoor een groter oppervlak verstoord raakt.

Zeker niet onschuldig zijn geleidelijke processen zoals het afplaggen van grasmatten, de 

leliebollenteelt zoals die op de Drentse essen voorkomt en de wortelwerking van bomen. 

Grasmatten en bollenteelt zorgen voor een geleidelijke afname van de dikte van de humuslaag 

als geen nieuwe grond wordt aangevoerd. Afhankelijk van de dikte van het cultuurdek kunnen 

op den duur archeologische resten op een kwetsbaar niveau dicht onder of aan de oppervlakte 

terecht komen. Cultuurlandschappelijk kan dit betekenen dat percelen in een akkergebied 

dieper komen te liggen dan de omgeving of dat de typische bolling van een akker door de 

nivellerende werking verdwijnt.

Het negatieve effect van boomwortels op de conservering van archeologische sporen moet niet 

onderschat worden, zelfs niet bij een vrij dikke enkeerdbodem. Door wortelwerking kan zowel 

fysische als chemische verwering van archeologische resten optreden. Vindplaatsen kunnen 

verdrogen waardoor organisch materiaal oxideert. Humuszuren kunnen dieper in de bodem 

doordringen waardoor meer kalkrijk materiaal oplost.61 Het gaat dan met name om bomen ten 

behoeve van bosbouw of het ’cultuurlandschappelijk' aantrekkelijk maken van een gebied. In 

de boomteelt speelt dit minder omdat de wortelstelsels van de bomen compact worden 

gehouden.

60 Heunks 1995; Kortlang 1987.

61 Heunks 1995, 44.; zie verder ook Jager 2005.
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bodemtechnische bewerking 
land- tuin- en bosbouw

dieptebereik effect op effect op
vanaf maaiveld archeologische cultuurland-
tot maximaal waarden schappelijke

waarden

a bouwvoorbewerking

ploegen 0,2 Z 0,3 m geen geen

spitten/frezen (bouwvoor) 0,2 / 0,3 m

scheuren (gras) 0,2 m

cultivatoren 0,3 m

eggen 0,2 m

b profielverbetering

woelen (met woelplaat) 1,5 m negatief geen

mengwoelen/frezen 1,5 m

diepspitten (bv. t.b.v. aspergeteelt) 1,5 m

diepploegen 2,0 m

c ingrepen overig

draignagebuizen > 0,7 m cumulatief geen

ontgronden > 2 m negatief negatief

egaliseren 0 - 2 m

greppels/sloten 0,2 m - 2 m

voederkuilen 0 - 1 m cumulatief

d aanleg Z rooien bos

graven/boren boomgaten > 0,3 m negatief negatief

omwerken bosperceel > 0,3 m

rooien boomstronken > 0,3 m

e langere termijn bedreiging geleidelijk

graszodenteelt > 0,3 m geleidelijk geleidelijk

leliebollenteelt (bv. Drentse essen) > 0,3 m geleidelijk geleidelijk

wortelwerking bomen > 0,3 m sluipend geen

Boomteelt (laanbomen) > 0,3 m geleidelijk negatief

Tabel 6. Effecten van bodemtechnische bewerkingen. Groen = geen tot beperkt negatief effect op 
waarden; oranje = cumulatief of geleidelijk meer negatief effect; rood = negatief effect. Gegevens 
met name zijn ontleend aan Heunks 1995 en Kortlang 1987.
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6 Van verwachtingsmodel naar 
beleidsadvieskaart

De beschreven basiskaarten, het verwachtingsmodel zoals dat in het vorige hoofdstuk tot stand 

is gekomen en de daaruit voortvloeiende verwachtingskaart, dient als basis voor de 

archeologische beleidsadvieskaart voor de gemeente Veldhoven. De technische omzetting van 

de verwachtingskaart in een gemeentelijke beleidsadvieskaart is als volgt uitgevoerd:

1. stap 1: Vertaling verwachtingswaarden naar beleidscategorieën.

Als eerste stap zijn de verschillende verwachtingswaarden en gebieden met 

vastgestelde en te verwachten archeologische resten omgezet naar de 

beleidscategorieën.

Verwachtingswaarde 1 bekende waarde Beleidscategorie

Bekende archeologische waarden:

Monumenten 1

Bijzondere objecten 2

Historische kernen 3

Hoge verwachting 4

Middelhoge verwachting 5

Geen verwachting 6

2. Stap 2: aanvullen van de beleidsadvieskaart

Als tweede stap is een aantal elementen toegevoegd of vanwege een maatschappelijke 

dan wel inhoudelijke heroverweging gewijzigd. Het betreft onder andere de verwerkte 

onderzoeksmeldingen, de bijzondere cultuurhistorische objecten of de bekende 

vindplaatsen.

De toegevoegde of gewijzigde elementen worden apart in paragraaf 6.1 puntsgewijs 

besproken.

3. Stap 3: Gaafheid van archeologische resten

Als derde stap is gekeken naar de gaafheid van de te verwachten archeologische resten 

binnen de gebieden met een hoge archeologische verwachting. Hierbij zijn met name 

de gebieden bestudeerd die ontgrond zijn of die vrij recent bebouwd zijn door 

grootschalige aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen. Maar ook de ontginning 

van bijvoorbeeld grotere heidegebieden is in dit kader heroverwogen.

Als gevolg van deze stappen wijkt de beleidsadvieskaart op detailniveau enigszins af van de 

verwachtingskaart. Zie ook figuren 25 en 26.
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Figuur 25. Verwachtingskaart van Veldhoven.
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Figuur 26. Beleidsadvieskaart van Veldhoven.
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6. 1. Aanvullingen en wijzigingen t.o.v. de verwachtingskaart
6.1.1. Archeologische onderzoeken

Op een aparte basiskaart (onderzoekenkaart, kaart 5d) zijn de gebieden waar archeologisch 

onderzoek heeft plaatsgevonden Het betreft de contouren van de plangebieden die met een 

onderzoeksmelding in ARCHIS zijn opgenomen. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken 

en de bijhorende selectiebesluiten zijn verwerkt op de beleidsadvieskaart. Op de 

beleidsadvieskaart is hierbij een onderverdeling aangebracht in:

(a) onderzoeksmeldingen waar het onderzoek in het kader van het archeologisch

onderzoeksproces (AMZ) nog lopend is waarbij nog een onderscheid gemaakt is tussen 

vooronderzoeken en waarderende onderzoeken: Plangebieden die middels 

vooronderzoeken onderzocht zijn en waar het onderzoek nog niet geresulteerd heeft in 

een vrijgave, maar in het uitvoeren van een vervolgonderzoek (waarderend 

onderzoek), behouden hun archeologische (verwachtings)waarde en zijn op de 

beleidsadvieskaart verder niet aangegeven. Plangebieden die middels waarderend 

onderzoek bekeken zijn en waarbij behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

zijn aangetroffen, zijn ingeschaald in categorie 2.

(b) onderzoeken waar het onderzoek in het kader van het AMZ-proces is afgerond

(vrijgegeven of opgegraven): zones waar het AMZ-proces is afgerond vanwege 

vrijgave of volledige opgraving, hebben in feite geen archeologische verwachting meer. 

Daarom zijn deze zones op de beleidsadvieskaart ondergebracht bij categorie 6, een 

’gebied zonder archeologische verwachting'.

6.1.2. Historische kernen, bijzondere objecten en archeologische monumenten

Op de verwachtingskaart zijn de begrenzingen van de historische kernen en bijzondere 

cultuurhistorische objecten aangegeven met respectievelijk een paars vlak en als puntlocatie. 

Op de beleidsadvieskaart worden de historische kernen opgevuld weergegeven en ingeschaald 

in categorie 3. De bijzondere cultuurhistorische objecten worden voorzien van een buffer van 

50 m waardoor de puntlocatie omgezet wordt in een groter vlak waaraan een beleid kan 

gekoppeld worden. Deze objecten (vlakken met een diameter van 100 m) worden ingeschaald 

in categorie 2.

Beschermde monumenten (zowel beschermd door het Rijk als eventueel beschermd door de 

gemeente) zijn op de verwachtingskaart aangeduid met een vol paars vlak. Tot op heden 

komen 22 monumenten voor binnen de gemeente Veldhoven. Op de beleidsadvieskaart zijn 

deze objecten ingeschaald in categorie 1.

6.1.3. Archeologische vindplaatsen

Rond elke geïnventariseerde en gewaardeerde archeologische vindplaats (zowel de 

ARCHISvondsten als de vondsten die zijn aangetroffen door de heemkundevereniging) is een 

buffer berekend met een straal van 50 m. Het doel hiervan is de puntinformatie van elke 

vindplaats om te zetten in een vlak, waaraan een beleid gekoppeld kan worden. Omdat het in 

de meeste gevallen oppervlaktevondsten betreft zonder een directe relatie met een duidelijke
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vindplaats (nederzetting, grafveld of een ander duidelijk complextype), tonen deze vondsten 

dus een verhoogde archeologische verwachting van de vondstlocatie aan. Daarom worden de in 

vlakjes omgezette vondstmeldingen in categorie 4 opgenomen.

6.1.4. Gaafheid van archeologische resten in zones met een hoge verwachting

Door menselijke ingrepen kunnen archeologische resten in het verleden verstoord zijn. Onder 

andere planmatig aangelegde woonwijken en industrieterreinen hebben hun invloed op het 

archeologische bodemarchief. Maar ook de begin twintigste eeuwse ontginningen of de vele 

ontgrondingen en saneringen kunnen archeologische resten aangetast hebben. Dit 

uitgangspunt is meegenomen bij de inschaling van woonwijken.

Door de vergelijking van de beschikbare topografische kaarten die sinds de jaren 1950 zijn 

opgesteld, is een inventarisatie gemaakt van de woonwijken die in de periode 1950-1980 zijn 

gebouwd en de woonwijken van na 1980.

De woonwijken van direct na WO II zijn planmatig aangelegd waarbij een zeker mate van 

verstoring is opgetreden, maar de funderingswijze van de gebouwen in de periode 1950-1980 

is over het algemeen beperkt gebleven. Kelders komen nagenoeg niet voor en de 

infrastructurele voorzieningen zijn beperkt en liggen uiterst oppervlakkig. Dat wil zeggen dat 

op plaatsen nog een redelijk bewaard bodemarchief aanwezig kan zijn. Gedacht kan worden 

aan de wijken Zonderwijk, 't Look, d'Ekker of Cobbeek. Deze gebieden zijn ingeschaald in 

categorie 5

Modernere woonwijken en industrieterreinen (na 1980) zijn vaker dieper gefundeerd, diep 

onderkelderd en zijn doorgaans bij het bouwrijp maken met groot geweld omgezet.

Bijvoorbeeld de wijken Heikant of De Polders en industrieterrein De Run. Archeologische resten 

worden hier eigenlijk niet meer verwacht.

Deze gebieden zijn ingeschaald in categorie 6.

6. 2. Technische (GIS) cartografische wijzigingen
De verwachtingskaart is opgebouwd uit meerdere kaartlagen. Daarvoor zijn verschillende 

bestanden en tabellen gebruikt:

- De bodemkaart gecombineerd met de hoogtekaart en de geomorfologische kaart;

- de historische kaarten (Bonnekaart);

- De vindplaatsenkaart en -catalogus;

- De onderzoekenkaart;

- Het verwachtingsmodel.

In de juiste volgorde boven elkaar gestapeld, hebben de verschillende kaartlagen tot het 

uiteindelijke kaartbeeld geleid. Uitgeprint op papier vormt deze meerlaagse kaartopbouw geen 

probleem, maar om vertaald te kunnen worden naar een beleidsadvieskaart en zodoende benut 

te worden als digitaal beleidsinstrument (bijvoorbeeld op bestemmingsplanniveau) dient het 

aantal kaartlagen beperkt te worden tot één kaartlaag. Daartoe zijn alle elementen zijn op 

elkaar afgesneden, volgens het principe dat een categorie is uitgesneden op de onderliggende

82



De Archeologiekaart van Veldhoven

categorieën. Met andere woorden: categorie 1 zal in hiërarchie dus altijd overheersen over 

categorie 2 en lager, categorie 2 zal altijd overheersen over categorie 3 en lager, etc. Daardoor 

ontstaat één kaartbeeld met allemaal unieke beleidscategorieën.

6. 3. Keuzes maken
De uiteindelijke beleidsadvieskaart vormt een vertaling van de gedetailleerde 

verwachtingskaart naar een beleidsinstrument met zes verschillende archeologische 

categorieën. De kaart kent dus 6 categorieën die ingedeeld zijn naar de aard en de 

verwachting of vaststelling van de aanwezigheid van de archeologische resten. Voor iedere 

categorie wordt op grond van inhoudelijke en maatschappelijke beleidsafwegingen voorgesteld 

om een oppervlakteondergrens op te nemen van waaraf bij planontwikkeling archeologisch 

onderzoek wordt verplicht gesteld. De zes categorieën zijn hieronder weergegeven en zijn als 

zodanig terug te vinden op de beleidsadvieskaart van de gemeente Veldhoven.

Categorie 1: wettelijk beschermd archeologisch monument

Geen bodemverstorende activiteiten toegestaan, tenzij een vergunningverlening vooraf van de 

minister van OC&W. Bij gemeentelijke monumenten: vergunningaanvraag bij de gemeente. 

Categorie 2: gebieden van (zeer) hoge archeologische waarde

Voorgesteld wordt om een onderzoeksplicht op te nemen zodra een verstoringsdiepte van meer 

dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 100 m2 plaatsvindt.

Categorie 3: gebieden van hoge archeologische waarde

Voorgesteld wordt om een onderzoeksplicht op te nemen zodra een verstoringsdiepte van meer 

dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 250 m2 plaatsvindt.

Categorie 4: gebieden met een hoge archeologische verwachting

Voorgesteld wordt om een onderzoeksplicht op te nemen zodra een verstoringsdiepte van meer 

dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 250 m2 plaatsvindt.

Categorie 5: gebieden met een middelhoge archeologische verwachting en moderne 

woonwijken (en bedrijventerreinen) met een oorspronkelijke hoge verwachting 

Voorgesteld wordt om een onderzoeksplicht op te nemen zodra een verstoringsdiepte van meer 

dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 2500 m2 plaatsvindt.

Categorie 6: gebieden zonder een archeologische verwachting of archeologisch vrijgegeven 

Geen onderzoeksplicht

Categorie 1. Wettelijk beschermde archeologische monumenten

Dit zijn terreinen die overeenkomstig artikel 3 van de Monumentenwet of overeenkomstig de 

bepalingen van de erfgoedverordening van de gemeente Veldhoven zijn aangewezen als 

archeologisch monument en als zodanig zijn opgenomen onder categorie 1. Bij gemeentelijke 

archeologische monumenten is de gemeente zelf bevoegd gezag. Op grond van een 

gemeentelijke erfgoedverordening kan de gemeente zelf archeologische monumenten 

aanwijzen en daar een vergelijkbaar beschermingsregime aan verbinden. Bij wettelijk 

beschermde rijksmonumenten is de minister van OC&W (vertegenwoordigd door de RCE) 

bevoegd gezag. Aanwijzing tot monument en vergunningverlening vinden plaats door de
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Minister/Staatssecretaris van OCW voor rijksmonumenten (op advies van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, RCE). De gemeenteraad heeft een adviserende stem. De afweging speelt 

zich af op nationaal niveau, aan de hand van beleidsregels voor behoud en bescherming. 

Voorgesteld wordt om op dit moment 62,97 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 1.

Categorie 2. Gebieden van (zeer) hoge archeologische waarde

Voor deze gebieden/terreinen geldt dat door reeds bekende archeologische gegevens 

(vondsten, proefsleuven, opgravingen) en/of op basis van de landschappelijke ligging of 

historische informatie voldoende is aangetoond dat hier belangrijke archeologische resten in de 

bodem aanwezig zijn. De terreinen hebben géén wettelijke beschermde status, maar mogelijk 

kan een aantal van de aangegeven terreinen in de toekomst wellicht een wettelijke of 

gemeentelijke beschermde status verkrijgen.

Voorgesteld wordt om op dit moment 50,34 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 2.

Categorie 3. Gebieden van archeologische waarde

Voor deze gebieden/terreinen geldt dat door reeds bekende archeologische gegevens 

(vondsten, proefsleuven, opgravingen) en/of op basis van de landschappelijke ligging of 

historische informatie is aangetoond dat hier met grote waarschijnlijkheid archeologische 

waarden in de bodem aanwezig zijn. Het betreft hier met name de bebouwde omgeving 

(historische kernen) op basis van het kaartbeeld rond 1900 (Bonnekaart) en van ca. 1830 

(kadastrale minuut). Dat binnen deze gebieden dus archeologische resten uit 19de en 20ste 

eeuw aanwezig kunnen zijn, staat vast, maar onzeker is hoe ver de bebouwing/bewoning 

(vooral clusters boerderijen) in tijd teruggaat. Van belang is deze categorie met name waar het 

gaat om greep te krijgen op de bewoningsdynamiek van na ca. 1250.

Voorgesteld wordt om op dit moment 105,76 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 3.

Categorie 4. Gebieden met een hoge archeologische verwachting

Het betreft binnen deze categorie gebieden/terreinen die op grond van de landschappelijke 

kenmerken (geologie, grondwatertrap, bodem) en op grond van relatief grote aantallen 

bekende vindplaatsen in vergelijkbare omstandigheden, een grote(re) kans maken dat 

archeologische resten in de bodem aanwezig zijn (bijvoorbeeld de dekzandruggen met een 

grondwatertrap VI of VII, voorzien van een laatmiddeleeuws plaggendek). Het betreft vooral de 

betere, meer vruchtbare woongronden die over het algemeen een bewoningsgeschiedenis 

kennen van vele duizenden jaren.

Daarnaast zijn ook enkele delen van beekdalen binnen deze categorie opgenomen omdat 

binnen de geselecteerde beekdalgebieden een grotere trefkans aanwezig is op bijzondere (en 

goed geconserveerde) vondstcategorieën, zoals voorden, bruggen, dammen, fuiken, rituele 

deposities, etc.

Voorgesteld wordt om op dit moment 1206,56 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 4.
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Categorie 5. Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting

Op basis van de landschappelijke kenmerken en het minder grote bestand aan bekende 

vindplaatsen onder vergelijkbare omstandigheden is de kans op het aantreffen van 

archeologische vindplaatsen minder hoog dan de vorige categorie (zijnde categorie 4). 

Daarnaast kan ook de kans dat een gebied door vroegere (agrarische) activiteiten en 

bodemdegradatie eventuele vindplaatsen zijn aangetast, een rol spelen om het gebied onder te 

brengen in deze categorie.

Ook naoorlogse woonwijken en bedrijventerreinen met een oorspronkelijk hoge archeologische 

verwachting zijn in deze categorie ondergebracht. Wat dit betreft, geldt dat er bij de aanleg 

van de woonwijken en/of bedrijventerreinen een zeker mate van verstoring is opgetreden, 

maar dat de funderingswijze van de gebouwen in de periode 1950-1980 over het algemeen 

beperkt, namelijk tot op het archeologisch vlak, plaatsvond. Dat wil zeggen dat op plaatsen 

nog een redelijk bewaard bodemarchief aanwezig kan zijn. Gebouwen in modernere 

woonwijken en industrieterreinen (na 1980) zijn vaker dieper gefundeerd en zijn doorgaans bij 

het bouwrijp maken met groot geweld omgezet. Door vergelijking van de beschikbare 

topografische kaarten die sinds de jaren 1950 systematisch zijn opgesteld, zijn een aantal 

zones geselecteerd

Voorgesteld wordt om op dit moment 772,05 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 5.

Categorie 6. Gebieden zonder archeologische verwachting

Gebieden/terreinen zonder archeologische verwachting betreffen:

- terreinen waar uit archeologisch (voor)onderzoek is gebleken dat archeologische 

waarden niet aanwezig zijn, of waar op grond van het uitgevoerde onderzoek geen 

archeologische waarden meer te verwachten zijn;

- terreinen die zodanig zijn vergraven, geëgaliseerd, gesaneerd of ontgrond, dat geen 

behoudenswaardige archeologie meer te verwachten is;

De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten is immers nagenoeg 

nihil. Deze categorie wordt niet opgenomen op de bestemmingsplankaart (echter wel als 

legenda eenheid op de archeologische beleidsadvieskaart).

Voorgesteld wordt om op dit moment 1008,07 ha van de gemeente Veldhoven in te schalen 

binnen deze beleidscategorie 6.

Vrijstellingsdiepte

Voorgesteld wordt om binnen de gehele gemeente Veldhoven te kiezen voor een 

vrijstellingsdiepte van 0,4 m beneden maaiveld voor categorieën 2 t/m 5 (gebieden met 

archeologische vastgestelde waarden of met een hoge dan wel middelhoge archeologische 

verwachting).

Op de meeste plaatsen zijn archeologisch relevante woonlagen opgenomen in de (recente) 

bouwvoor (voor zover geen sprake is van bijvoorbeeld heide- bos-, of stuifzandgebieden). De 

bouwvoor heeft gemiddeld een dikte van 0,3 tot 0,5 m waaronder een eerste archeologisch 

sporenvlak bij opgraving zichtbaar kan worden. Vanuit archeologisch perspectief zou een
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algemene vrijstelling van 0,3 m beneden maaiveld misschien te verkiezen zijn. Een dergelijke 

beperking is echter maatschappelijk moeilijk uitvoerbaar (ook niet controleerbaar of te 

handhaven) en zou betekenen dat normaal agrarisch bodemgebruik en zelfs het omspitten van 

de eigen tuin al snel vergunningplichtige activiteiten worden. De wet- en regelgeving wil zich 

richten op die bodemingrepen die plaatsvinden in het kader van nieuwe bouw- of 

inrichtingsprojecten met grootschalig grondverzet en cultuurtechnische ingrepen die niet tot 

’normaal agrarisch bodemgebruik' kunnen worden gerekend, zoals diepploegen, egaliseren, 

aspergeteelt, de aanleg van drainagesystemen en dergelijke. Deze ingrepen reiken in vrijwel 

alle gevallen dieper dan de bouwvoor en vallen in het agrarisch gebied derhalve niet binnen de 

vrijstellingsdrempel.

Bovenstaand geeft aanleiding om voor de gemeente Veldhoven een compromis-dieptegrens 

van 0,4 m beneden maaiveld voor te stellen.

Figuur 27. Bandeliersluiting 16de - 17ie eeuw. Plangebied Oerle Zuid. 
Bron: Van der Veeken / Muller 2012 fig. 6.2
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Bijlage 1. Vindplaatsencatalogus
(versie 01-04-2013)

Catalogusnummer: W001

Andere nummers: ARCHIS 13578

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 154.400 Z Y 377.360

Toponiem: Heers - Heibloem

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L12 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: grafveld uit de late bronstijd Z vroege ijzertijd.

Catalogusnummer: W002

Andere nummers: ARCHIS 13939 

Status:

Coördinaten: X 155.020 Z Y 378.200 

Toponiem: Veldhoven - Koningshof 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: ijzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: twee scherven handgevormd aardewerk.

Catalogusnummer: W003

Andere nummers: ARCHIS 14069 

Status:

Coördinaten: X 154.950 Z Y 378.560 

Toponiem: Veldhoven - Oeienboschdijk 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Zn21 - II 

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum
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Beschrijving: drie afslagen van zandsteen/kwartsiet, 17 afslagen van vuursteen.

Catalogusnummer: W004

Andere nummers: ARCHIS 14070

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 154.400 Z Y 377.400

Toponiem: Veldhoven - Heibloem

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L12 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: urnenveld uit de late bronstijd en vroege ijzertijd.

Catalogusnummer: W005

Andere nummers: ARCHIS 14071

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 154.400 Z Y 377.400

Toponiem: Veldhoven - Heibloem

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L12 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: 1 ijzeren lans- of speerpunt, 1 bronzen naainaald en 35 scherven handgevormd 

aardewerk uit het grafveld.

Catalogusnummer: W006

Andere nummers: ARCHIS 14072 

Status:

Coördinaten: X 154.950 Z Y 378.560 

Toponiem: Veldhoven - Oeienbosch 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Zn21 - II 

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend
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Datering: ijzertijd

Beschrijving: 50 fragmenten handgevormd aardewerk, waarvan één met een knobbel en één met een 

geknepen dubbele vingerindruk.

Catalogusnummer: W007

Andere nummers: ARCHIS 14343 

Status:

Coördinaten: X 157.260 Z Y 382.620 

Toponiem: Zeelst - Heistraat 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Eén vuurstenen werktuig en tien vuurstenen afslagen, waarvan vier geretoucheerd. 

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd laat A - Romeinse tijd laat B

Beschrijving: Eén fragment van een romeinse stempel (?) en één fragment van een glazen 

reukwaterflesje, beide uit circa de 4e eeuw na Chr.

Catalogusnummer: W008

Andere nummers: ARCHIS 14401 

Status:

Coördinaten: X 154.400 Z Y 379.400 

Toponiem: Veldhoven - Heibloem 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: urnenveld uit de late bronstijd en vroege ijzertijd.

Catalogusnummer: W009

Andere nummers: ARCHIS 14415 

Status:

Coördinaten: X 153.740 Z Y 381.480 

Toponiem: Oerle
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Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen vroeg D 

Beschrijving: 10e eeuwse boomstamwaterput.

Catalogusnummer: W010

Andere nummers: ARCHIS 14462 

Status:

Coördinaten: X 156.560 Z Y 381.070 

Toponiem: Meerveldhoven - Polkestraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B

Beschrijving: Plaggenput met daarin acht fragmenten geglazuurd steengoed en zes fragmenten 

grijsbakkend gedraaid aardewerk.

Catalogusnummer: W011

Andere nummers: ARCHIS 14463 

Status:

Coördinaten: X 156.580 Z Y 381.050 

Toponiem: Meerveldhoven - Polkestraat 2A 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B

Beschrijving: Boomstamput met daarin negen fragmenten steengoed en zes fragmenten grijsbakkend 

gedraaid aardewerk.
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Catalogusnummer: W012

Andere nummers: ARCHIS 14661 

Status:

Coördinaten: X 154.920 Z Y 378.560 

Toponiem: Veldhoven - Oeienboschdijk 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Zn21 - II 

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, gemengd 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: De in totaal 27 ontdekte graven vormen een deel van een grafveld. Begrenzing is m.u.v. 

de zuid- en noordwestgrens, onbekend. De kans dat crematiegraven zijn 'gemist' wordt aanzienlijk 

beschouwd. Aangetroffen bijgiften betreffen onder andere elf fragmenten merovingisch aardewerk, 

drie ijzeren messen, één ijzeren bijl, vier ijzeren pijlpunten, één ijzeren lans/speerpunt, één ijzeren 

zwaard, één glazen stortbeker en één bronzen gordel Datering: VI B en vooral VII, in gebruik 

maximaal circa 150 jaar. De opgraving is een vervolg op catalogusnummer W066, waarbij tijdens 

grondwerkzaamheden 1 merovingisch graf is aangetroffen.

Catalogusnummer: W013

Andere nummers: ARCHIS 14768 

Status:

Coördinaten: X 151.650 Z Y 381.000 

Toponiem: Toterfout - Vessemse dijk 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Hd21- VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Gediepploegde akker waarop in 4-5 concentraties fragmenten aardewerk en vuursteen 

zijn gevonden, waaronder een bladspits.

Catalogusnummer: W014

Andere nummers: ARCHIS 14768 

Status:

Coördinaten: X 151.900 Z Y 381.060 

Toponiem: Toterfout - Vessemse dijk 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald
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Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum

Beschrijving: vuurstenen kling en schrabber.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd laat - Romeinse tijd vroeg 

Beschrijving: fragment van een la tene armband.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: nieuwe tijd - nieuwe tijd 

Beschrijving: fragment steengoed.

Catalogusnummer: W015

Andere nummers: ARCHIS 21587 

Status:

Coördinaten: X 156.180 Z Y 381.140 

Toponiem: Meerveldhoven - Cobbeek 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, gemengd 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: Merovingisch grafveld met 27 inhumaties, bijgiften betroffen onder andere één ijzeren 

schild, één bronzen tang en één aardewerken tuitpot.

Catalogusnummer: W016

Andere nummers: ARCHIS 29868

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.520 Z Y 381.370

Toponiem: Half Mijl - Lambersbergje

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hd21- VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, crematie 

Datering: neolithicum laat
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Beschrijving: Grafheuvel is in het late neolithicum gedateerd, maar een vroege bronstijd datering kan 

niet worden uitgesloten, één fragment aardewerk aangetroffen.

Catalogusnummer: W018

Andere nummers: ARCHIS 29883 

Status:

Coördinaten: X 157.000 Z Y 382.200 

Toponiem: Zeelst - 't Slot 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum midden - mesolithicum laat

Beschrijving: Concentratie van vuursteenartefacten en afslag waarbij ook kwartsiet van Wommersom. 

Oppervlaktevondsten op geploegde akker, achter 't Slotje.

Catalogusnummer: W019

Andere nummers: ARCHIS 29888

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.620 Z Y 381.200

Toponiem: Halve Mijl - Groote Aard

Verwerving: veldkartering

Bodemtype: Hd21- VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: Op de plek is in 1966 een opgraving verricht door het IPP. De vondsten van dit 

waarnemingsnummer zijn afkomstig van een plek ter grootte van 10 x 10 m. Ze lagen op een 

geploegd en weer ingeplant perceel bos. Het betreft fragmenten aardewerk en vuursteen, waaronder 

een bladspits.

Catalogusnummer: W020

Andere nummers: ARCHIS 29889 

Status:

Coördinaten: X 151.925 Z Y 381.120 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald
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Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum vroeg B - neolithicum laat B 

Beschrijving: Vuurstenen bijl.

Catalogusnummer: W021

Andere nummers: ARCHIS 29890

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.925 Z Y 380.990

Toponiem: Toterfout

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum - mesolithicum

Beschrijving: vuursteen en houtskool van een mesolithische vindplaats. Het houtskool komt 

waarschijnlijk uit een mesolithische kringgreppel.

Catalogusnummer: W022

Andere nummers: ARCHIS 29891

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.250 Z Y 381.025

Toponiem: Halve Mijl - Groote Aard

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: Vindplaats van neolithische aardewerkscherven en vuursteen, waaronder drie 

vuurstenen bijlen, twee vuurstenen spitsen en drie vuurstenen schrabbers, zie ook Catalogusnummer 

W023.

Catalogusnummer: W023

Andere nummers: ARCHIS 29891

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

Coördinaten: X 151.650 Z Y 381.200
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Toponiem: Halve Mijl - Groote Aard 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: In 1966 werd een kleinschalige opgraving verricht op een bosperceel, waarbij een grote 

vondstconcentratie van aardewerk, vuursteen en natuursteen uit de overgangsperiode midden naar 

laat neolithicum werd onderzocht. Het vondstmateriaal is niet aan de Vlaardingencultuur, maar aan de 

Seine-Oise-Marne cultuur toegewezen. Slechts een strook van zo'n 1 meter breedte bleek gevrijwaard 

te zijn van recente ploegactiviteiten met daarin een deel van het oude oppervlak. Verdere 

grondsporen werden niet ontdekt. zie ook catalogusnummer W022.

Catalogusnummer: W024

Andere nummers: ARCHIS 29894

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.150 Z Y 380.940

Toponiem: Halve Mijl - Groote Aard

Verwerving: Onbepaald

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum midden - mesolithicum laat

Beschrijving: vuurstenen spits van de Rhine Basin Kreis cultuur gevonden nabij grafheuvel 8.

Catalogusnummer: W025

Andere nummers: ARCHIS 29895 

Status:

Coördinaten: X 151.050 Z Y 380.360 

Toponiem: Postelse Weier 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald 

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum vroeg B - neolithicum laat B
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Beschrijving: twee vuurstenen bijlen gevonden ten zuiden van Halve Mijl langs de zuidrand van de 

voormalige Postelse Weier.

Catalogusnummer: W026

Andere nummers: ARCHIS 29896 

Status:

Coördinaten: X 150.750 Z Y 379.900 

Toponiem: Postelse Weier 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald 

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum vroeg B - neolithicum laat B 

Beschrijving: Bruin-grijs gepolijst vuurstenen bijltje.

Catalogusnummer: W027

Andere nummers: ARCHIS 29897

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.520 Z Y 381.240

Toponiem: Halve Mijl - Groote Aard

Verwerving: veldkartering

Bodemtype:

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum midden B -neolithicum laat A 

Beschrijving: Vuurstenen gesteelde pijlpunt, type Denneboom.

Catalogusnummer: W028

Andere nummers: ARCHIS 29905 

Status:

Coördinaten: X 154.700 Z Y 377.660 

Toponiem: Veldhoven - Heibloem 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Zn21 - V 

Geomorfologie: 3N8 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend
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Datering: neolithicum vroeg B - neolithicum laat B

Beschrijving: onder andere drie vuurstenen bijlen en één vuurstenen kling.

Catalogusnummer: W029

Andere nummers: ARCHIS 29929 

Status:

Coördinaten: X 155.400 Z Y 380.980 

Toponiem: Veldhoven- Heerebaan 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Vuurstenen artefacten gevonden op een zandwegje in een bosperceel langs de 

Heerebaan.

Catalogusnummer: W030

Andere nummers: ARCHIS 29930 

Status:

Coördinaten: X 156.660 Z Y 377.400 

Toponiem: Veldhoven - Vlasroot 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 4L8 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Vuurstenen artefacten gevonden op een voetpad tussen twee vennen.

Catalogusnummer: W031

Andere nummers: ARCHIS 29931 

Status:

Coördinaten: X 157.250 Z Y 377.330 

Toponiem: Veldhoven - De Wilderen 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: pZn21 - III*

Geomorfologie: 2R5 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: vuurstenen artefacten op een kleine hoogte langs de Dommel en geheel ingesloten door 

een laag gelegen moerasgebied.

Catalogusnummer: W032

Andere nummers: ARCHIS 29934 

Status:

Coördinaten: X 153.630 Z Y 379.900 

Toponiem: Zittard - Antwerpse baan 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Vuurstenen artefacten gevonden ten noorden van Zittard.

Catalogusnummer: W033

Andere nummers: ARCHIS 29935 

Status:

Coördinaten: X 155.100 Z Y 379.300 

Toponiem: Veldhoven - Goorstraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 2R6 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Bij het bouwrijp maken van het terrein werd een waterput aangetroffen die gemaakt 

was met een uitgeholde boomstam. Er zijn geen scherven aangetroffen die de waterput kunnen 

dateren.

Catalogusnummer: W034

Andere nummers: ARCHIS 29936 

Status:

Coördinaten: X 155.075 Z Y 379.160 

Toponiem: De Gender 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*
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Geomorfologie: 2R6 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Eén van twee vuursteenconcentraties gevonden op een hoge akker langs het riviertje de 

Gender. Zie ook catalogusnummer W035.

Catalogusnummer: W035

Andere nummers: ARCHIS 29937 

Status:

Coördinaten: X 155.150 Z Y 379.200 

Toponiem: De Gender 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 2R6 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum

Beschrijving: Eén van twee vuursteenconcentraties gevonden op een hoge akker langs het riviertje de 

Gender. Zie ook catalogusnummer W034.

Catalogusnummer: W036

Andere nummers: ARCHIS 30113 

Status:

Coördinaten: X 154.860 Z Y 380.550 

Toponiem: Veldhoven - Zonderwijk 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum vroeg B - neolithicum laat B

Beschrijving: Vuurstenen bijl in het begin van de eeuw gevonden bij het rooien van een bos op 

Zonderwijk.

Catalogusnummer: W037

Andere nummers: ARCHIS 30245 

Status:

Coördinaten: X 156.690 Z Y 381.030
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Toponiem: Veldhoven - Voormalige St. Lambertskerk 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: kerk met kerkhof 

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd C

Beschrijving: Funderingen van tufsteen en baksteen van de st. Lambertuskerk met bijbehorend 

grafveld.

Catalogusnummer: W038

Andere nummers: ARCHIS 31014 

Status: terrein van hoge archeologische waarde 

Coördinaten: X 153.325 Z Y 380.290 

Toponiem: Zandoerlesche Bosschen 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Houten tonput met Romeins aardewerk erin.

Catalogusnummer: W039

Andere nummers: ARCHIS 414410

Status:

Coördinaten: X 153.750 Z Y 381.360

Toponiem: Oerle - Kerkplein

Verwerving: archief 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald

Bron: ARCHIS

Complextype: Versterking, Onbepaald

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Locatie van een versterking op basis van archiefbronnen. Nadere gegevens ontbreken.

Catalogusnummer: W041

Andere nummers: ARCHIS 31034

17



De Archeologiekaart van Veldhoven. BIJLAGEN

Status:

Coördinaten: X 155.250 | Y 378.520 

Toponiem: Veldhoven - Heers 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld 

Datering: Romeinse tijd midden A

Beschrijving: eerst onderzocht door Holwerda in 1910, daarna nog verder onderzocht door Braat in 

1929. Eerst geïnterpreteerd als wachtpost, maar tegenwoordig geïnterpreteerd als inheems Romeins 

graf. Naast de grondsporen is er aangetroffen: aardewerk, ijzeren voorwerpen en munten.

Catalogusnummer: W042

Andere nummers: ARCHIS 31064 

Status:

Coördinaten: X 155.150 | Y 378.275 

Toponiem: Veldhoven - Koningshof 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ21 | VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Deze vondstmelding betreft de vondst van 'scherven van kruiken en een vrijwel gave 

kruik', gevonden bij graafwerkzaamheden op het terrein, waar het klooster van de Zusters van het 

Heilig Hart van Jezus gebouwd werd. Vermoedelijk komen de vondsten uit een Romeins graf.

Catalogusnummer: W043

Andere nummers: ARCHIS 31077 

Status:

Coördinaten: X 153.800 | Y 379.900 

Toponiem: Zittard - Antwerpse baan 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd
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Beschrijving: Romeins aardewerk gevonden op een akker nabij Zittard.

Catalogusnummer: W044

Andere nummers: ARCHIS 31080 

Status:

Coördinaten: X 153.630 Z Y 380.030 

Toponiem: Zittard - Antwerpse baan 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Romeins aardewerk gevonden op deze locatie.

Catalogusnummer: W045

Andere nummers: ARCHIS 31084 

Status:

Coördinaten: X 154.300 Z Y 378.325 

Toponiem: Schootse Heide - Oeyenbosch 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Romeins aardewerk gevonden op deze locatie.

Catalogusnummer: W047

Andere nummers: ARCHIS 33323

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 152.500 Z Y 382.400

Toponiem: Veldhoven - Roesterberg

Verwerving: Onbekend

Bodemtype: cHn30 - VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: neolithicum laat - ijzertijd
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Beschrijving: Het betreft zeven vermoedelijke grafheuvels die door P.N. Panken in 1845 gezien zijn en 

in 1950 nog eens door Beex. Thans zijn ze niet meer zichtbaar in het landschap, maar de heuvelzool 

is waarschijnlijk nog intact.

Catalogusnummer: W048

Andere nummers: ARCHIS 33371

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 151.700 Z Y 381.075

Toponiem: Toterfout

Verwerving: veldkartering

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd - ijzertijd

Beschrijving: Het betreft vier grafheuvels en een ringwalgrafheuvel, die op dit perceel zouden moeten 

liggen. De mogelijkheid bestaat dat de ringwalgrafheuvel Glasbergen Tumulus 1 zou zijn.

Catalogusnummer: W049

Andere nummers: ARCHIS 33372

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.930 Z Y 381.010

Toponiem: Toterfout

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld 

Datering: bronstijd - ijzertijd

Beschrijving: Het betreft tien kringgreppels met de opening aan het zuidoosten met crematieresten en 

urnen.

Catalogusnummer: W050

Andere nummers: ARCHIS 33375

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.900 Z Y 380.950

Toponiem: Toterfout

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald

Geomorfologie: 3K14
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Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld 

Datering: bronstijd laat

Beschrijving: Het betreft drie gerestaureerde grafheuvels in heide Z hakhoutveldje (Glasbergen 

Tumulus Ia, Ib en III).

Catalogusnummer: W051

Andere nummers: ARCHIS 33377 

Status:

Coördinaten: X 152.225 Z Y 380.925 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Hn23 - Onbepaald 

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd vroeg - bronstijd midden

Beschrijving: Plaats waar de grote ringwalgrafheuvel heeft gelegen (Glasbergen, Tumulus I). Thans 

geheel geëgaliseerd.

Catalogusnummer: W052

Andere nummers: ARCHIS 33424 

Status:

Coördinaten: X 150.600 Z Y 380.750 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: cHn30 - VI 

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd

Beschrijving: 15 grafheuvels, die door Glasbergen tussen 1948 en 1951 zijn beschreven.

Catalogusnummer: W053

Andere nummers: ARCHIS 33427

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

Coördinaten: X 151.100 Z Y 380.900 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: opgraving
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Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd

Beschrijving: Ringsloottumulus en vijf paalkransheuvels. In een der tumuli, waarvan het 

heuvellichaam niet (meer) aanwezig was, kwamen vier in een rechthoek geplaatste paalgaten voor.

Catalogusnummer: W054

Andere nummers: ARCHIS 33428 

Status:

Coördinaten: X 150.630 Z Y 380.760 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: cHn30 - VI 

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: Langgerekte greppel, waarschijnlijk uit urnenveldenperiode.

Catalogusnummer: W055

Andere nummers: ARCHIS 33429

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 150.825 Z Y 380.715

Toponiem: Toterfout

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd

Beschrijving: 4 gerestaureerde grafheuvels in rechthoekig uitgespaard stukje heide.

Catalogusnummer: W056

Andere nummers: ARCHIS 33430

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

Coördinaten: X 151.080 Z Y 380.850 

Toponiem: Toterfout
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Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd

Beschrijving: 2 gerestaureerde grafheuvels; Glasbergen: tumulus 10 en 11.

Catalogusnummer: W057

Andere nummers: ARCHIS 33439 

Status: terrein van archeologische waarde 

Coördinaten: X 154.325 Z Y 380.910 

Toponiem: Oerle - Oerlesche Bosschen 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld 

Datering: bronstijd laat

Beschrijving: Vondsten uit urnenveld, waaronder crematieresten, urnen en ander aardewerk.

Catalogusnummer: W059

Andere nummers: ARCHIS 33442 

Status:

Coördinaten: X 152.825 Z Y 379.900 

Toponiem: Veldhoven - Molenstraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Y23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd midden - bronstijd laat

Beschrijving: Bronzen hielbijl type: Niedermaas absatz beile mit Kegelgrippe.

Catalogusnummer: W060

Andere nummers: ARCHIS 33445 

Status:

Coördinaten: X 156.690 Z Y 381.030

Toponiem: Meerveldhoven - Voormalige Parochiekerk
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Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Kerk

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd B

Beschrijving: Vierkant en opgehoogd terrein waar de vroegere parochiekerk van Meerveldhoven heeft 

gestaan. Rond 1800 gesloopt. Na graafwerk in 1975 door amateurs, heeft de ROB het jaar daarop 

o.l.v. Halbertsma een opgraving verricht. Zie hiervoor Catalogusnummer W037.

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: een fragment van een Neolithische pijlspits (driedoorn).

Complextype: Onbekend 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: 18 scherven handgevormd ijzertijd aardewerk gevonden bij de opgraving.

Catalogusnummer: W061

Andere nummers: ARCHIS 33447 

Status:

Coördinaten: X 156.850 Z Y 381.075 

Toponiem: Meerveldhoven 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg B - middeleeuwen vroeg C

Beschrijving: Vermoedelijk dezelfde ijzeren lans- of speerpunt als catalogusnummer W901, maar nu 

met locatiegegevens.

Catalogusnummer: W062

Andere nummers: ARCHIS 33450 

Status:

Coördinaten: X 153.050 Z Y 380.575 

Toponiem: Zandoerle 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Nederzetting onbepaald 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: Panken schrijft dat een landbouwer te Zandoerle in zijn tuin deze pot in ongeschonden 

staat opdiepte. Het betrof een pot met aan de bovenzijde een tuit in de wand, kleur roodachtig, 

rolstempelversiering op de schouder. Dit moet ongetwijfeld een Merovingische tuitpot zijn. In 1871 

door Panken aan een 'liefhebber der oudheid' afgestaan. Suggestie wordt gedaan dat een dergelijke 

pot in het museum te 's-Hertogenbosch dezelfde betreft.

Catalogusnummer: W063

Andere nummers: ARCHIS 33452 

Status:

Coördinaten: X 153.125 Z Y 380.875

Toponiem: Zandoerle - Kapellekesboom Z voormalige St. Antoniuskapel 

Verwerving: literatuur 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Kapel 

Datering: middeleeuwen laat

Beschrijving: Een literatuurverwijzing naar een lang verleden kapel, maar de plaats wordt wel nog 

"Kapellekeboomkes" genoemd. Genoemde omschrijving bij Kakebeeke 1949, sp.p. 85 en Knippenberg 

1958, spec.p.83.

Catalogusnummer: W064

Andere nummers: ARCHIS 33453 

Status:

Coördinaten: X 156.175 Z Y 380.250 

Toponiem: Veldhoven - Kerkakkers 

Verwerving: inspectie 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Kerk

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd B

Beschrijving: Terrein waarop vroeger een kerk heeft gestaan. Gesloopt in 1800. Mogelijk zijn nog 

fundamenten hiervan in de grond aanwezig. Heeft nadien wel nog een bestemming als begraafplaats 

gehad.
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Catalogusnummer: W065

Andere nummers: ARCHIS 33467 

Status:

Coördinaten: X 156.180 Z Y 381.140 

Toponiem: Meerveldhoven - Cobbeek 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, gemengd 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: Tweede deel van de opgraving van een Merovingisch grafveld (vervolg op 

waarnemingsnummer 21578 Z cat.nr. W015). In totaal zijn er 54 inhumatiegraven en negen crematies 

aangetroffen. Het is echter waarschijnlijk dat het aantal crematies hoger is geweest. Als bijgiften zijn 

er ijzeren zwaarden (8), schildknoppen (13), een bijl (1), lanspunten (13), glazen tuimelbekers (2) en 

meerdere aardewerken voorwerpen aangetroffen.

Catalogusnummer: W066

Andere nummers: ARCHIS 33482 

Status:

Coördinaten: X 154.950 Z Y 378.580 

Toponiem: Veldhoven - Oeienboschdijk 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Zn21 - II 

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, inhumaties 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: De vondst van een Merovingisch graf met bijgiften. In december is een deel van het 

grafveld opgegraven (catalogusnummer W012).

Catalogusnummer: W067

Andere nummers: ARCHIS 33885 

Status:

Coördinaten: X 154.850 Z Y 377.750 

Toponiem: Veldhoven - Heibloem 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Zn21 - V 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd - ijzertijd

Beschrijving: In 1902 werden in de kleiputten van Steenfabriek "de Heibloem" 5 eikenhouten spaden 

gevonden. 25 cm breed en met de steel mede (uit een stuk) 75 cm lang. Lit. P.N. Panken, Ontdekte 

Oudheden II, p. 145 en p. 155.

Catalogusnummer: W068

Andere nummers: ARCHIS 33891 

Status:

Coördinaten: X 155.025 Z Y 377.975 

Toponiem: Veldhoven - Koningshof 

Verwerving: inspectie 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald 

Datering: bronstijd - ijzertijd

Beschrijving: Tien grafheuvels op het Koningshof waargenomen door Beex. Wellicht is er ook een 

Romeinse wal met grachten aanwezig.

Catalogusnummer: W069

Andere nummers: ARCHIS 33894 

Status:

Coördinaten: X 154.600 Z Y 377.525 

Toponiem: Veldhoven - Heibloem 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Zn21 - V 

Geomorfologie: 3L12 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: bronstijd laat - ijzertijd vroeg

Beschrijving: Opgraving van een urnenveld op het terrein van de Steenfabriek de Heibloem.

Catalogusnummer: W070

Andere nummers: ARCHIS 33896 

Status:

Coördinaten: X 156.600 Z Y 377.300 

Toponiem: Veldhoven - Vlasroot 

Verwerving: graafwerk
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Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 3N4 

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld 

Datering: bronstijd laat - ijzertijd

Beschrijving: Terrein met sporen van begraving (urnenveld) uit de late bronstijd en/of ijzertijd.

Betreft een hoge dekzandrug tussen twee vennen; het podzolprofiel is nog intact. De 

monumentnummers 9491, 1500 en 9492 vormden gezamenlijk ODB46125 Z CMA 51D-019. Op deze 

locatie werd een urnenveld vermoed. In oktober 2001 zijn de gebieden in het kader van het AMR- 

project onderzocht door middel van proefsleuvenonderzoek. Hoewel er maar op 1 plek sleuven werden 

getrokken, werd desondanks duidelijk dat de oorspronkelijke aanwijzing nogal twijfelachtig zijn, dat er 

geen vondsten in het gebied zijn gedaan en dat er sprake was van een grote bodemverstoring. In het 

kader van het AMR-project is besloten het monument af te voeren. De gebieden zijn van de AMK 

gehaald en de informatie is ondergebracht onder Waarnemingsnummer 33896. Het gebied ten 

noordoosten van het ven (monument 9492) is behouden als een terrein van archeologische waarde.

Catalogusnummer: W071

Andere nummers: ARCHIS 33922 

Status:

Coördinaten: X 154.230 Z Y 378.270 

Toponiem: Veldhoven - Oeyenbosch 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: Vondst van handgevormd aardewerk vermoedelijk van urnen.

Catalogusnummer: W072

Andere nummers: ARCHIS 33929 

Status:

Coördinaten: X 154.900 Z Y 378.140 

Toponiem: Veldhoven - Koningshof 

Verwerving: inspectie 

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, Onbepaald
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Datering: bronstijd

Beschrijving: Deze tumulus werd aangetast bij de verbreding van de provinciale weg. In de laatste 

week van de maand mei 1964 werd de tumulus geheel afgegraven om er een hekwerk te plaatsen 

voor afrastering van het perceel. G. Beex - Nodeloos verlies voor de Brabantse archeologie, in: Br. 

Heem XVI, 1964, p.62.

Catalogusnummer: W073

Andere nummers: ARCHIS 33930 

Status:

Coördinaten: X 153.820 Z Y 380.500 

Toponiem: Oerle - Oerlese Bossen 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: ijzertijd laat

Beschrijving: Enkele fragmenten handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd, vermoedelijk van 

urnen.

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Enkele fragmenten middeleeuws aardewerk, waaronder Pingsdorf.

Catalogusnummer: W074

Andere nummers: ARCHIS 40089 

Status:

Coördinaten: X 153.630 Z Y 380.030 

Toponiem: Zittard - Antwerpsche baan 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Vondsten gedaan ten noorden van Zittard, verspreid over een akker. Beex vermoedt dat 

het gaat om resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd.

Catalogusnummer: W075

Andere nummers: ARCHIS 44761
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Status:

Coördinaten: X 155.700 | Y 378.800 

Toponiem: Veldhoven - Donkerakkers, Meerseweg 18 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum midden A

Beschrijving: Vuurstenen spitskling van de Michelsbergcultuur.

Catalogusnummer: W076

Andere nummers: ARCHIS 44764 

Status:

Coördinaten: X 156.200 | Y 377.520 

Toponiem: Veldhoven - Vlasroot 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Hn21 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd midden

Beschrijving: Gevonden zijn een fragment van een Hilversum urn en twee vuurstenen spitsklingen.

Catalogusnummer: W077

Andere nummers: ARCHIS 44946 

Status:

Coördinaten: X 151.750 | Y 381.000 

Toponiem: Toterfout - Vessemse dijk 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: pZn23 - V*

Geomorfologie: 3N5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum midden 

Beschrijving: Vuurstenen bladspits.

Catalogusnummer: W078

Andere nummers: ARCHIS 45396
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Status:

Coördinaten: X 154.325 | Y 381.875 

Toponiem: Oerle - De Berkt 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg - nieuwe tijd

Beschrijving: Booronderzoek waarbij een intact bodemprofiel is aangetroffen. Aangetroffen vondsten 

dateren uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Catalogusnummer: W079

Andere nummers: ARCHIS 45397

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 154.400 | Y 377.400

Toponiem: Veldhoven - Heibloem

Verwerving: collectie

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: 3L12 

Bron: ARCHIS

Complextype: Graf, Onbepaald 

Datering: bronstijd laat - ijzertijd

Beschrijving: Betreft de vondst van een rijk versierd potje nabij het grafveld "de Heibloem". De 

vondst zou in 1907 gedaan zijn door P.N. of J. Panken.

Catalogusnummer: W080

Andere nummers: ARCHIS 45398 

Status:

Coördinaten: X 154.450 | Y 381.260 

Toponiem: Oerle - De Berkt 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Graf, Onbekend

Datering: ijzertijd
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Beschrijving: Het eerste deel van het vervolgonderzoek van catalogusnummer W078. Tijdens het 

booronderzoek zijn vier fragmenten van handgevormde scherven aangetroffen, waarvan er twee 

gedateerd kunnen worden in de ijzertijd.

Catalogusnummer: W081

Andere nummers: ARCHIS 45399 

Status:

Coördinaten: X 154.525 Z Y 381.375 

Toponiem: Oerle - De Berkt 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Graf, Onbekend 

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd

Beschrijving: Het tweede deel van het vervolgonderzoek van catalogusnummer W078. Tijdens het 

booronderzoek zijn fragmenten van middeleeuws en nieuwe tijd aardewerk aangetroffen.

Catalogusnummer: W082

Andere nummers: ARCHIS 45400 

Status:

Coördinaten: X 155.000 Z Y 378.250 

Toponiem: Veldhoven - Koningshof 

Verwerving: literatuur 

Bodemtype: Y21 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Het betreft vondsten behorende bij catalogusnummer W041, waaronder een stenen 

werktuig dat niet gedateerd kan worden.

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Het betreft vondsten behorende bij catalogusnummer W041, waaronder een beitel van 

grauwe vuursteen en een vuurstenen kling.

Complextype: Urnenveld

Datering: ijzertijd - Romeinse tijd
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Beschrijving: Het betreft vondsten behorende bij catalogusnummer W041, waaronder veel scherven 

van Gallo-Germaanse urnen en bijpotjes.

Catalogusnummer: W083

Andere nummers: ARCHIS 46750 

Status:

Coördinaten: X 153.652 Z Y 382.825 

Toponiem: Veldhoven - Habraken 

Verwerving: begeleiding 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd

Beschrijving: Tijdens een bouwbegeleiding zijn onder een esdek paalsporen vermoedelijk uit de 

bronstijd aangetroffen. Er konden twee spiekers worden gedestilleerd. Aangetroffen artefacten 

betreffen handgevormd aardewerk en vuursteen.

Catalogusnummer: W084

Andere nummers: ARCHIS 48150 

Status:

Coördinaten: X 155.022 Z Y 377.305 

Toponiem: Veldhoven - Heerse Heide 

Verwerving: archief 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: 4H11 

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, Onbepaald 

Datering: bronstijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Het betreft een voormalig terrein van archeologische betekenis (CMA-code 51D-A01; 

monument nummer 3060) dat in 2004 is geherwaardeerd en daarna is afgevoerd van de 

monumentenlijst.

Catalogusnummer: W085

Andere nummers: ARCHIS 48340 

Status:

Coördinaten: X 156.575 Z Y 381.350 

Toponiem: Veldhoven - Cobbeek 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

33



De Archeologiekaart van Veldhoven. BIJLAGEN

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg A - middeleeuwen vroeg C

Beschrijving: Het betreft de vondst van een Merovingische scherf met rolstempel bij het uitgraven van 

een wegcunet.

Catalogusnummer: W086

Andere nummers: ARCHIS 48341 

Status:

Coördinaten: X 156.580 Z Y 381.350 

Toponiem: Veldhoven - Cobbeek 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: ijzertijd laat - Romeinse tijd vroeg

Beschrijving: Het betreft de vondst van een La Tène armband (lichtblauw) bij het uitgraven van een 

wegcunet.

Catalogusnummer: W087

Andere nummers: ARCHIS 48348 

Status:

Coördinaten: X 156.125 Z Y 380.800 

Toponiem: Veldhoven - Van Aelstlaan 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg C - middeleeuwen vroeg D

Beschrijving: Het betreft de vondst van drie scherven Karolingisch aardewerk in een bouwput.

Catalogusnummer: W088

Andere nummers: ARCHIS 48352 

Status:

Coördinaten: X 155.330 Z Y 381.350 

Toponiem: Veldhoven - Cobbeek
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Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum laat B

Beschrijving: Het betreft de vondst van een vuurstenen spits met oppervlakteretouche en holle basis 

bij het uitgraven van een wegcunet.

Catalogusnummer: W089

Andere nummers: ARCHIS 48353 

Status:

Coördinaten: X 155.630 Z Y 381.250 

Toponiem: Veldhoven - Cobbeek 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Het betreft de vondst van twee vuurstenen schrabbers.

Catalogusnummer: W090

Andere nummers: ARCHIS 48354 

Status:

Coördinaten: X 156.580 Z Y 381.350 

Toponiem: Veldhoven - Cobbeek 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: Het betreft de vondst van een transversale spits bij het uitgraven van een wegcunet.

Catalogusnummer: W091

Andere nummers: ARCHIS 52138 

Status:
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Coördinaten: X 156.480 | Y 377.220 

Toponiem: Veldhoven - Grote Vlasroot 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Hd21 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Het betreft een onderzoek in het kader van het AMR project. Het onderzochte gebied 

staat op de monumentenkaart als urnenveld. Echter er is een put van 622 m2 gegraven, maar 

afgezien van een palenrij van zeven palen uit de nieuwe tijd zijn er geen sporen of vondsten 

aangetroffen.

Catalogusnummer: W092

Andere nummers: ARCHIS 53171 

Status:

Coördinaten: X 152.625 | Y 382.217 

Toponiem: Oerle - Hoogeinde 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is een vuurstenen 

afslag gevonden.

Catalogusnummer: W093

Andere nummers: ARCHIS 53298 

Status:

Coördinaten: X 150.229 | Y 380.913 

Toponiem: Halfmijl 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum - neolithicum
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Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is een vuurstenen 

afslag gevonden.

Catalogusnummer: W094

Andere nummers: ARCHIS 53439 

Status:

Coördinaten: X 153.212 Z Y 382.400 

Toponiem: Oerle - Scherpenering 

Verwerving: metaaldetector 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum vroeg B - bronstijd laat

Beschrijving: Prehistorisch artefact (diabaas?) dat in (waarschijnlijk) de middeleeuwen - nieuwe tijd 

als 'pick up' is verzameld en hergebruikt: vrijwel de hele bijlkling met uitzondering van een smal 

mediaal deel vertoont overwegend U-vormige groeven.

Catalogusnummer: W095

Andere nummers: ARCHIS 53463 

Status:

Coördinaten: X 152.931 Z Y 382.015 

Toponiem: Oerle - Hoogeinde 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd A

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is in boring 53 een 

scherf steengoed uit Siegburg gevonden.

Catalogusnummer: W096

Andere nummers: ARCHIS 53465 

Status:

Coördinaten: X 152.088 Z Y 382.245 

Toponiem: Oerle - Grote vliet 

Verwerving: collectie
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Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum - mesolithicum laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W097

Andere nummers: ARCHIS 53467 

Status:

Coördinaten: X 152.718 Z Y 381.170 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is tijdens een 

veldkartering een scherf aardewerk uit Elmpt gevonden.

Catalogusnummer: W098

Andere nummers: ARCHIS 53469 

Status:

Coördinaten: X 152.820 Z Y 381.117 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum - ijzertijd laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is een scherf 

handgevormd prehistorisch aardewerk aangetroffen.
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Catalogusnummer: W099

Andere nummers: ARCHIS 53472 

Status:

Coördinaten: X 152.228 Z Y 381.501 

Toponiem: Oerle - Kleine Vliet 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is een scherf blauwgrijs 

aardewerk uit Elmpt aangetroffen.

Catalogusnummer: W100

Andere nummers: ARCHIS 53503 

Status:

Coördinaten: X 152.062 Z Y 381.552 

Toponiem: Oerle - Kleine Vliet 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: pZn23 - V*

Geomorfologie: 2R2 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn twee vuurstenen 

afslagen gevonden.

Catalogusnummer: W101

Andere nummers: ARCHIS 53539 

Status:

Coördinaten: X 150.229 Z Y 380.766 

Toponiem: Halfmijl 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn twee vuurstenen 

afslagen gevonden.

Catalogusnummer: W102

Andere nummers: ARCHIS 53541 

Status:

Coördinaten: X 152.196 Z Y 381.552 

Toponiem: Oerle - Kleine Vliet 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is een vuurstenen spits 

type Denneboom gevonden.

Catalogusnummer: W103

Andere nummers: ARCHIS 53609 

Status:

Coördinaten: X 152.319 Z Y 382.295 

Toponiem: Oerle - Bruggenrijt 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W104

Andere nummers: ARCHIS 53611 

Status:

Coördinaten: X 151.910 Z Y 381.187
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Toponiem: Toterfout 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: pZn23 - V*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: neolithicum midden - neolithicum laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, is in de collectie van 

een amateurarcheoloog een vuurstenen bijl aangetroffen.

Catalogusnummer: W105

Andere nummers: ARCHIS 53623

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 151.617 Z Y 381.200

Toponiem: Half Mijl - Lambertsbergje

Verwerving: booronderzoek

Bodemtype: Hd21- VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum midden B - neolithicum laat A

Beschrijving: Het monument dat in 1966 door Van Beek deels is opgegraven, is door middel van 

boringen onderzocht. Hierbij bleek dat de bovenste 25 - 50 cm door ploegen was verstoord. Verder 

zijn er aan de noordkant van het monument nog neolithische vondsten in de boringen aangetroffen.

Catalogusnummer: W106

Andere nummers: ARCHIS 53629 

Status:

Coördinaten: X 151.842 Z Y 381.159 

Toponiem: Toterfout 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: pZn23 - V*

Geomorfologie: 2R2 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: neolithicum - neolithicum

41



De Archeologiekaart van Veldhoven. BIJLAGEN

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W107

Andere nummers: ARCHIS 53633 

Status:

Coördinaten: X 151.731 Z Y 380.923 

Toponiem: Toterfout - Postelsche Weijer 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: pZn23 - V*

Geomorfologie: 3N5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum - mesolithicum laat

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W108

Andere nummers: ARCHIS 53635 

Status:

Coördinaten: X 152.192 Z Y 382.213 

Toponiem: Oerle - Bruggenrijt 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 2R2 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W109

Andere nummers: ARCHIS 53639 

Status:

Coördinaten: X 151.877 Z Y 381.978 

Toponiem: Oerle - Grote vliet 

Verwerving: collectie
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Bodemtype: zEZ23 - V*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W110

Andere nummers: ARCHIS 53645 

Status:

Coördinaten: X 151.966 Z Y 382.199 

Toponiem: Oerle - Grote vliet 

Verwerving: collectie 

Bodemtype: Zb23 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Tijdens een oppervlaktekartering en booronderzoek ten behoeven van het opstellen van 

een archeologische advieskaart voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle, zijn in de collectie van 

een amateurarcheoloog verschillende vuurstenen objecten aangetroffen.

Catalogusnummer: W111

Andere nummers: ARCHIS 55974 

Status:

Coördinaten: X 151.966 Z Y 382.199 

Toponiem: Veldhoven - De Berkt zuid 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Kuil met neolithisch materiaal, waaronder vuursteen.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: bronstijd laat - ijzertijd
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Beschrijving: Bewoningssporen uit de late bronstijd en de ijzertijd, alsook handgevormd aardewerk 

waaronder Drakenstein aardewerk.

Catalogusnummer: W112

Andere nummers: ARCHIS 56764 

Status:

Coördinaten: X 154.500 Z Y 381.400 

Toponiem: Veldhoven - De Berkt zuid 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum laat - ijzertijd

Beschrijving: Bewoningssporen die gedateerd kunnen worden tussen het neolithicum en de ijzertijd, 

waaronder paalsporen, aardewerk en vuursteen.

Catalogusnummer: W113

Andere nummers: ARCHIS 56769 

Status:

Coördinaten: X 154.300 Z Y 381.850 

Toponiem: Veldhoven - De Berkt Noord 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd - nieuwe tijd

Beschrijving: Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het overgrote deel van het terrein recent 

verstoord te zijn. In de gave delen zijn slecht geconserveerde en niet te dateren paalkuilen 

aangetroffen. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. Aangetroffen vondsten betreffen Romeins 

bouwmateriaal en scherven aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (onder andere faience).

Catalogusnummer: W114

Andere nummers: ARCHIS 131104 

Status:

Coördinaten: X 153.550 Z Y 382.500 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*
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Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd

Beschrijving: Booronderzoek waarbij een vijftiental scherven daterend in de bronstijd zijn 

aangetroffen.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Booronderzoek waarbij twee scherven zijn aangetroffen daterend in de middeleeuwen 

(Elmpt).

Catalogusnummer: W115

Andere nummers: ARCHIS 131106 

Status:

Coördinaten: X 154.600 Z Y 379.500 

Toponiem: Veldhoven - Sonderwijkse Kampen 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd laat -ijzertijd vroeg

Beschrijving: Karterend booronderzoek waarbij in een dunne spreiding over een grote oppervlakte een 

25-tal scherven daterend uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W116

Andere nummers: ARCHIS 131107 

Status:

Coördinaten: X 154.900 Z Y 379.500 

Toponiem: Veldhoven - Sonderwijkse Kampen 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Booronderzoek waarbij in een dunne spreiding een drietal vuurstenen afslagen zijn 

aangetroffen.
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Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Booronderzoek waarbij in een dunne spreiding een zestal middeleeuwse scherven 

aardewerk zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W117

Andere nummers: ARCHIS 131108 

Status:

Coördinaten: X 154.900 Z Y 379.500 

Toponiem: Veldhoven - Sonderwijkse Kampen 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Veldkartering waarbij een geretoucheerde kling is aangetroffen.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: booronderzoek waarbij een drietal scherven gedraaid middeleeuwse aardewerk zijn 

aangetroffen.

Catalogusnummer: W118

Andere nummers: ARCHIS 131109 

Status:

Coördinaten: X 154.700 Z Y 379.400 

Toponiem: Veldhoven - Sonderwijkse Kampen 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg C - middeleeuwen vroeg D

Beschrijving: Booronderzoek waarbij een Karolingische scherf aardewerk in een gedempt ven is 

aangetroffen.

Catalogusnummer: W119

Andere nummers: ARCHIS 131113 

Status:
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Coördinaten: X 153.750 | Y 382.500 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: paleolithicum - neolithicum

Beschrijving: Veldkartering waarbij 7 vuurstenen afslagen zijn aangetroffen.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Veldkartering waarbij vijf scherven gedraaid aardewerk zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W120

Andere nummers: ARCHIS 131114 

Status:

Coördinaten: X 153.800 | Y 382.500 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Veldkartering waarbij acht vuurstenen afslagen zijn aangetroffen.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Veldkartering waarbij vijf scherven gedraaid aardewerk zijn aangetroffen.

Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd

Beschrijving: Veldkartering waarbij drie scherven handgevormd aardewerk zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W121

Andere nummers: ARCHIS 131115 

Status:

Coördinaten: X 153.600 | Y 383.000 

Toponiem: Oerle - Habraken
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Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Hn23 - V 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: paleolithicum laat - neolithicum laat

Beschrijving: Veldkartering waarbij een vuurstenen bijl en een vuurstenen geretoucheerde kling zijn 

aangetroffen.

Catalogusnummer: W122

Andere nummers: ARCHIS 131116 

Status:

Coördinaten: X 153.750 Z Y 382.750 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: paleolithicum laat B - neolithicum laat

Beschrijving: Veldkartering waarbij vier vuurstenen afslagen zijn aangetroffen.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Veldkartering waarbij zes scherven middeleeuws aardewerk zijn aangetroffen, 

waaronder Maaslands, Elmpt en Pingsdorf.

Catalogusnummer: W123

Andere nummers: ARCHIS 131117 

Status:

Coördinaten: X 154.750 Z Y 383.000 

Toponiem: Oerle - Vooraard 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: pZn23 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: paleolithicum laat B - neolithicum laat

Beschrijving: Veldkartering waarbij negen vuurstenen afslagen zijn aangetroffen.
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Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd

Beschrijving: Veldkartering waarbij twee scherven handgevormd aardewerk zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W124

Andere nummers: ARCHIS 131118 

Status:

Coördinaten: X 153.550 Z Y 382.875 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: Hn23 - V 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Vondst/spoorgegevens zijn niet ingevoerd.

Catalogusnummer: W125

Andere nummers: ARCHIS 131119 

Status:

Coördinaten: X 153.530 Z Y 382.650 

Toponiem: Oerle - Habraken 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Vondst/spoorgegevens zijn niet ingevoerd.

Catalogusnummer: W126

Andere nummers: ARCHIS 400165 

Status:

Coördinaten: X 154.753 Z Y 379.876 

Toponiem: Veldhoven - Roskam 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Onbekend

Datering: nieuwe tijd A - nieuwe tijd C

Beschrijving: Booronderzoek en veldkartering waarbij vuursteen en aardewerk uit alle perioden is 

aangetroffen.

Catalogusnummer: W127

Andere nummers: ARCHIS 400179 

Status:

Coördinaten: X 154.485 Z Y 380.684 

Toponiem: Veldhoven - Sondervick 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 2R2 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum - Romeinse tijd

Beschrijving: Booronderzoek en veldkartering waarbij één scherf handgevormd prehistorisch 

aardewerk is aangetroffen.

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Booronderzoek en veldkartering waarbij aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

is aangetroffen.

Catalogusnummer: W128

Andere nummers: ARCHIS 404555 

Status:

Coördinaten: X 154.791 Z Y 379.448 

Toponiem: Veldhoven - Sondervickcampus 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd - Romeinse tijd laat

Beschrijving: Opgraving van een huisplattegrond uit de ijzertijd (type Oss 5a) en enkele losse sporen 

uit de bronstijd en ijzertijd. Verder is er naast bronstijd- en ijzertijdmateriaal ook Romeins aardewerk 

aangetroffen.
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Catalogusnummer: W129

Andere nummers: ARCHIS 405013 

Status:

Coördinaten: X 154.000 Z Y 380.500 

Toponiem: Veldhoven - Eindhovense baan 

Verwerving: metaaldetector 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 2R2 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd vroeg A

Beschrijving: In 2005 hebben Ed en John van Eijk tijdens metaaldetectie op een akker ten noorden 

van de Eindhovense Baan in het plaatsje Oerle in de gemeente Veldhoven een republikeinse Romeinse 

denarius gevonden. Het betreft een losse vondst.

Catalogusnummer: W131

Andere nummers: ARCHIS 411240 

Status:

Coördinaten: X 154.550 Z Y 381.350 

Toponiem: Veldhoven - De Berkt 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: middeleeuwse grondsporen en vondsten met daaronder Pingsdorf keramiek.

Catalogusnummer: W132

Andere nummers: ARCHIS 411569 

Status:

Coördinaten: X 154.000 Z Y 378.250 

Toponiem: Veldhoven - Moormanlaan 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Zn21 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: ijzertijd laat - nieuwe tijd C
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Beschrijving: Twaalf munten. Nadere gegevens onbekend.

Catalogusnummer: W133

Andere nummers: ARCHIS 411612 

Status:

Coördinaten: X 156.650 Z Y 381.020 

Toponiem: Meerveldhoven 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: ijzertijd laat - nieuwe tijd C

Beschrijving: Twaalf munten. Nadere gegevens onbekend.

Catalogusnummer: W134

Andere nummers: ARCHIS 411613 

Status:

Coördinaten: X 156.275 Z Y 382.075 

Toponiem: Veldhoven - Djept 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: paleolithicum - ijzertijd

Beschrijving: Twee vuurstenen objecten gevonden bij een veldkartering.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat - middeleeuwen laat

Beschrijving: 72 scherven aardewerk waaronder Badorf, Pingsdorf en Karolingisch; gevonden bij een 

oppervlaktekartering.

Complextype: Onbekend 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: Twee scherven aardewerk gevonden bij een oppervlaktekartering.

Catalogusnummer: W135

Andere nummers: ARCHIS 411614 

Status:
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Coördinaten: X 156.950 | Y 382.250 

Toponiem: Veldhoven - Het Slot 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: paleolithicum - ijzertijd

Beschrijving: Vier vuurstenen objecten, waaronder twee klingen gevonden tijdens een 

oppervlaktekartering.

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: 17 scherven Romeins aardewerk gevonden tijdens een oppervlaktekartering.

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen laat

Beschrijving: 12 scherven middeleeuws aardewerk gevonden tijdens een oppervlaktekartering.

Catalogusnummer: W136

Andere nummers: ARCHIS 412423 

Status:

Coördinaten: X 154.700 | Y 380.440 

Toponiem: Oerle - Eindhovense baan 

Verwerving: veldkartering 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum laat - neolithicum vroeg

Beschrijving: vuurstenen gewelfde, zich in distale richting verdikkende eindschrabber; bruingrijs 

gevlekte vuursteen met zwarte 'spots', ca. 5000 BC.

Catalogusnummer: W137

Andere nummers: ARCHIS 414230 

Status:

Coördinaten: X 153.541 | Y 381.263 

Toponiem: Oerle - Kerkakkers 

Verwerving: metaaldetector 

Bodemtype: zEZ23 - VII*
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Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Fibula met vogelmotief, naald en vleugels zijn afgebroken.

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg C - middeleeuwen vroeg D

Beschrijving: Karolingische heiligenfibula, rode glaspasta nog aanwezig, naald afgebroken.

Catalogusnummer: W138

Andere nummers: ARCHIS 31023 

Status:

Coördinaten: X 153.740 / Y 381.480

Toponiem: Oerle - Voormalige St. Lambertuskerk

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Onbepaald

Geomorfologie: Onbepaald

Bron: ARCHIS

Complextype: kerk met kerkhof 

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Opeenvolgende fases van de funderingen van een kerk (vanaf 1050) en bijbehorende 

gracht en inhumaties (450 - 1950).

Catalogusnummer: W139

Andere nummers: ARCHIS 416360 

Status:

Coördinaten: X 156.984 Z Y 381.982 

Toponiem: Veldhoven - Kruisstraat 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Niet van toepassing 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: Een mogelijk spoor uit de prehistorie en twee handgevormde scherven uit de ijzertijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd
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Beschrijving: in ieder geval één, maar mogelijk twee waterputten. 

Catalogusnummer: W140 

Andere nummers: ARCHIS 416640 

Status:

Coördinaten: X 153.885 Z Y 382.049 

Toponiem: Veldhoven - Heikantsebaan 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd midden A

Beschrijving: Waterkuil met vlechtwerk uit de bronstijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: nieuwe tijd A

Beschrijving: Perceleringsgreppels uit vermoedelijk de 16de eeuw.

Catalogusnummer: W141

Andere nummers: ARCHIS 417400 

Status:

Coördinaten: X 157.913 Z Y 380.390 

Toponiem: Veldhoven - Het Broek 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: Hn21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen vroeg B - middeleeuwen vroeg C 

Beschrijving: 35 stuks vroeg middeleeuws aardewerk.

Catalogusnummer: W142

Andere nummers: ARCHIS 418115 

Status:

Coördinaten: X 157.001 Z Y 380.332 

Toponiem: Veldhoven - De Run 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS
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Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd

Beschrijving: Sporen, waaronder erfscheidingsgreppels, en vondsten (aardewerk) uit de nieuwe tijd.

Catalogusnummer: W143

Andere nummers: ARCHIS 419640 

Status:

Coördinaten: X 157.080 Z Y 380.220 

Toponiem: Veldhoven - Onze Lieve Vrouwedijk 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: bronstijd vroeg - bronstijd laat

Beschrijving: Speerpunt is in 1960 gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de fundering van een 

gebouw op een industrieterrein. Vindplaats ligt in het beekdal van de Gender. De vondst bevond zich 

in een veenpakket van ongeveer 1,5 m dik en was hierdoor opmerkelijk goed geconserveerd. Bijnen 

geeft de coördinaten: 155225/382.100 maar deze lijken niet correct daar ze niet in de buurt van de 

Gender liggen.

Catalogusnummer: W144

Andere nummers: ARCHIS 425600 

Status:

Coördinaten: X 157.189 Z Y 382.511 

Toponiem: Veldhoven - Heistraat Zuid 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: nieuwe tijd C

Beschrijving: Booronderzoek waarbij een verstoorde bodemopbouw is aangetroffen. Aangetroffen 

vondsten zijn twee stuks vuursteen, vier stuks aardewerk uit de late middeleeuwen of de nieuwe tijd 

en één fragment glas.

Catalogusnummer: W145

Andere nummers: ARCHIS 425633 

Status:

Coördinaten: X 156.489 Z Y 380.981
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Toponiem: Veldhoven - HOV-Lijn 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen vroeg C

Beschrijving: Booronderzoek waarbij in het westen van het onderzochte plangebied een onverstoord 

bodemprofiel is aangetroffen. Hier aangetroffen vondsten zijn twee scherven Paffrath en één scherf 

Mayen aardewerk.

Catalogusnummer: W146

Andere nummers: ARCHIS 425859 

Status:

Coördinaten: X 155.442 Z Y 382.670 

Toponiem: Veldhoven - Meerstraat 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: pZn23 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: nieuwe tijd A - nieuwe tijd C

Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek met enkel subrecente ontginningssporen. Het aangetroffen 

vondstmateriaal kan gedateerd worden tussen 1850 en 1950.

Catalogusnummer: W147

Andere nummers: ARCHIS 426220 

Status:

Coördinaten: X 155.360 Z Y 382.650 

Toponiem: Veldhoven - Meerstraat 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: pZn23 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Niet van toepassing 

Datering: nieuwe tijd C

Beschrijving: Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn slechts sporen en vondsten aangetroffen die 

dateren tussen ca. 1850 en 1950.

Complextype: Niet van toepassing
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Datering: ijzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Twee vuurstenen voorwerpen gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Catalogusnummer: W148

Andere nummers: ARCHIS 426814 

Status:

Coördinaten: X 155.088 Z Y 378.025 

Toponiem: Veldhoven - Locht 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: Hd21 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd laat - ijzertijd

Beschrijving: Kringgreppel en paalsporen uit de late bronstijd of ijzertijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd A

Beschrijving: Kuilen en karrespoor uit de late middeleeuwen of de nieuwe tijd.

Catalogusnummer: W149

Andere nummers: ARCHIS 428611 

Status:

Coördinaten: X 156.962 Z Y 381.996 

Toponiem: Zeelst - Kruisstraat 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum laat

Beschrijving: Veertien vuurstenen objecten, waaronder een boor én dierlijk bot uit een boomval, die 

gedateerd kan worden in het mesolithicum.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen vroeg C

Beschrijving: erf met huisplattegrond, waterput en vermoedelijk een bijgebouw (allen uit de 9de 

eeuw). Aangetroffen vondsten betreffen onder andere Mayen en Badorf aardewerk.

Catalogusnummer: W150
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Andere nummers: ARCHIS 429531 

Status:

Coördinaten: X 155.629 Z Y 379.521 

Toponiem: Veldhoven - Pastoor Jansenplein 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd

Beschrijving: Opgraving waarbij een drietal subrecente sporen en vondstmateriaal daterend vanaf de 

vroege middeleeuwen C zijn aangetroffen.

Catalogusnummer: W151

Andere nummers: ARCHIS 430489 

Status:

Coördinaten: X 153.426 Z Y 380.841 

Toponiem: Zandoerle - Kerkakkers 

Verwerving: begeleiding 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum - neolithicum

Beschrijving: Tijdens een begeleiding van het afgraven van een deel van het esdek ten behoeve van 

explosievenonderzoek, is gebleken dat er in het terrein een mesolithische of neolithische vindplaats 

aanwezig kan zijn.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse Tijd

Beschrijving: Tijdens een begeleiding van het afgraven van een deel van het esdek ten behoeve van 

explosievenonderzoek is gebleken dat er in het terrein een Romeinse vindplaats aanwezig kan zijn. 

Aangetroffen vondsten betreffen een fibula en een scherf Romeins gedraaid aardewerk.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: nieuwe tijd A - nieuwe tijd B

Beschrijving: Een deel van de voorwerpen die in het akkerdek zijn aangetroffen, zijn hier 

waarschijnlijk niet als afval terechtgekomen, maar bewust op de akker begraven. De aard en 

samenstelling van het materiaal doet vermoeden dat het hierbij gaat om de overblijfselen van een
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votiefpraktijk. Als onderdeel daarvan zijn waarschijnlijk offers gebracht op het veld om een goede 

oogst af te smeken, hiervoor te danken of om kwade invloeden af te weren.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: middeleeuwen vroeg A - middeleeuwen laat B

Beschrijving: Tijdens een begeleiding van het afgraven van een deel van het esdek ten behoeve van 

explosievenonderzoek is gebleken dat er in het terrein een middeleeuwse nederzetting aanwezig kan 

zijn die begint in de Merovingische periode en doorloopt tot de late middeleeuwen. Aangetroffen 

scherven zijn onder andere Merovingisch ruwwandig gedraaid aardewerk, Karolingisch gedraaid 

aardewerk (Mayen en Badorf), Pingsdorf, Paffrath, zuid Limburgs, Elmpt en Maaslands aardewerk.

Catalogusnummer: W152

Andere nummers: ARCHIS 413779 

Status:

Coördinaten: X 153.724 Z Y 382.628 

Toponiem: Veldhoven - Habraken 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum

Beschrijving: 1 paalspoor en 69 stuks handgevormd aardewerk uit het neolithicum (Stein Groep).

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: 123 fragmenten aardewerk uit het esdek.

Catalogusnummer: W153

Andere nummers: ARCHIS 431663 

Status:

Coördinaten: X 155.130 Z Y 379.558 

Toponiem: Veldhoven - Zilverackers 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Spoorconcentraties uit het neolithicum.
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Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Spoorconcentraties uit de Romeinse tijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Spoorconcentraties uit de middeleeuwen.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: De hoofdmoot van de aangetroffen sporen betreffen paalsporen van zwervende erven uit 

de ijzertijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd laat 

Beschrijving: Kokerbijl type Nedermaas.

Catalogusnummer: W154

Andere nummers: ARCHIS 431666 

Status:

Coördinaten: X 153.504 Z Y 380.934 

Toponiem: Veldhoven - Oerle Zuid fase 1 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: mesolithicum laat - neolithicum

Beschrijving: Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 1272 stuks vuursteen aangetroffen.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn ijzertijdsporen aangetroffen.

Catalogusnummer: W161

Andere nummers: ARCHIS 432893 

Status:

Coördinaten: X 153.711 Z Y 380.938 

Toponiem: Oerle - Zuid Oerle 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*
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Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Eén huisplattegrond uit het neolithicum.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: twee huisplattegronden uit de ijzertijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald

Datering: Romeinse tijd midden A - Romeinse tijd midden B

Beschrijving: Nederzetting uit de Romeinse tijd bestaande uit tien huisplattegronden, twee 

bijgebouwen, enkele spiekers en een waterput.

Catalogusnummer: W162

Andere nummers: ARCHIS 433832 

Status:

Coördinaten: X 157.269 Z Y 382.523 

Toponiem: Veldhoven - Heistraat 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd C

Beschrijving: Percelerings- en erfsporen uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd met bijbehorend 

vondstmateriaal, onder andere uit het esdek.

Catalogusnummer: V163

Andere nummers: ARCHIS V415621 

Status:

Coördinaten: X 153.390 Z Y 380.845 

Toponiem: Oerle - Zilverackers 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: neolithicum - ijzertijd
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Beschrijving: Tijdens de proefsleuven zijn 60 fragmenten handgevormd aardewerk die niet nader 

gedateerd kunnen worden dan tussen het neolithicum en de ijzertijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Tijdens de proefsleuven zijn twee fragmenten gedraaid Romeins aardewerk 

aangetroffen.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Tijdens de proefsleuven zijn sporen, waaronder paalsporen en greppels, aangetroffen die 

gedateerd kunnen worden tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het merendeel van de 

aangetroffen scherven kan gedateerd worden in de late middeleeuwen.

Catalogusnummer: V164

Andere nummers: ARCHIS V418242 

Status:

Coördinaten: X 154.048 Z Y 380.320 

Toponiem: Oerle - Zilverackers 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Tijdens de proefsleuvencampagne zijn nederzettingssporen als paalkuilen en aardewerk 

aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Tijdens de proefsleuvencampagne zijn nederzettingssporen als paalkuilen en aardewerk 

die gedateerd kunnen worden in de middeleeuwen.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Tijdens de proefsleuvencampagne zijn sporen aangetroffen als greppels en aardewerk 

die te maken hebben met het gebruik als landbouwgrond en die dateren in de nieuwe tijd.

Catalogusnummer: V165

Andere nummers: ARCHIS V418822 

Status:
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Coördinaten: X 152.939 | Y 381.675 

Toponiem: Oerle - Zilverackers 

Verwerving: begeleiding 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd Laat - Romeinse tijd

Beschrijving: Vondsten (met name metaalvondsten) gedaan tijdens een akkerdekonderzoek.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Vondsten (met name metaalvondsten) gedaan tijdens een akkerdekonderzoek.

Catalogusnummer: V166

Andere nummers: ARCHIS V419322 

Status:

Coördinaten: X 153.827 | Y 380.491 

Toponiem: Oerle - Zilverackers 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Nog niet ingevuld in Archis.

Catalogusnummer: V167

Andere nummers: ARCHIS V419450 

Status:

Coördinaten: X 153.799 | Y 381.056 

Toponiem: Oerle - Zilverackers 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3K14 

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Nederzetting uit de Romeinse tijd met onder andere een waterput en een graf.
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Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd vroeg

Beschrijving: Complex van zwervende erven uit de vroege ijzertijd met onder andere twee 

huisplattegronden.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat - nieuwe tijd C 

Beschrijving: Esdek met bijbehorende vondsten.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: paleolithicum - neolithicum

Beschrijving: Verhoogde concentratie vuursteenvondsten (geen sporen bij gevonden).

Catalogusnummer: V168

Andere nummers: ARCHIS V420434 

Status:

Coördinaten: X 154.160 Z Y 381.924 

Toponiem: Veldhoven - opgraving 

Verwerving: proefsleuven 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Onbekend

Beschrijving: Nog niet ingevuld in Archis.

Catalogusnummer: L301

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 152. 719/ Y 379.944 

Toponiem: Zandoerle - Molenberg 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Y23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris J. Bijnen

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: bronstijd vroeg - bronstijd laat

Beschrijving: bronstijdaardewerk gevonden door Bijnen bij de grenskei 'termeulenpael van sandt 

oers'.
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Complextype: Nederzetting, molen 

Datering: middeleeuwen laat B

Beschrijving: Maalsteen gevonden door Bijnen bij de grenskei 'termeulenpael van sandt oers'.

Catalogusnummer: L302

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 152.217/ Y 380.137 

Toponiem: Zandoerle - Molenberg 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Y23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris J. Bijnen

Complextype: Nederzetting, molen

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd C

Beschrijving: Funderingen van molen gevonden door Bijnen.

Catalogusnummer: L303

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.685 Z Y 381.093 

Toponiem: Veldhoven - Polkestraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris J. Bijnen

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B

Beschrijving: Inhoud van beerput gevonden door W. Dams achter het huis Polkestraat 6.

Catalogusnummer: L304

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.661 Z Y 381.092 

Toponiem: Veldhoven - Polkestraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris J. Bijnen
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Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: middeleeuwen laat B

Beschrijving: Inhoud van beerput gevonden door W. Dams achter het huis Polkestraat 8A.

Complextype: Nederzetting, Onbepaald 

Datering: ijzertijd

Beschrijving: 5 randfragmenten, 2 bodemfragmenten en 41 wandfragmenten van één Harpsted-urn.

Catalogusnummer: L305

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.772 Z Y 381.424 

Toponiem: Veldhoven - Sint jan de doperkerk 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris J. Bijnen

Complextype: Nederzetting, kerk 

Datering: middeleeuwen laat B - nieuwe tijd C

Beschrijving: Funderingen van de Sint Jan de Doperkerk, waargenomen door J. Bijnen.

Catalogusnummer: L306

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.460 Z Y 379.720 

Toponiem: Oerle - centrum 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VI 

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris J. Bijnen

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Fragment van een vuurstenen bijl.

Catalogusnummer: L307

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 177 

Status:

Coördinaten: X 157.030 Z Y 378.520 

Toponiem: Veldhoven - Witven
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Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: pZn21 - III*

Geomorfologie: 2M13 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: paleolithicum - neolithicum

Beschrijving: Verzameld door Hr. F.J. van de Berg (Veldhoven) op een zandpad. Verzameling: 

voormalige verzameling Museum 't Oude Slot, Veldhoven (inv.nr. A224); huidige verblijfplaats 

Onbekend.

Catalogusnummer: L308

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 328 

Status:

Coördinaten: X 156.000 Z Y 379.800 

Toponiem: Veldhoven - Oude Kerkstraat 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Gevonden tijdens het bouwen van een huis in 1959. Onder de vondsten bevinden zich 

onder andere twee scherven van Oost-Gallische terra sigillata met het stempel DRILO-F.

Catalogusnummer: L309

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 329 

Status:

Coördinaten: X 156.140 Z Y 378.600 

Toponiem: Veldhoven - Zeelst 

Verwerving: metaaldetector 

Bodemtype: zEZ21 - VII*

Geomorfologie: 4H11 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Geplateerd zilveren muntje (zilver met ijzeren kern), met een diameter van maximaal 

16 mm, in 2009 gevonden door Bas van Hooijdonk (Eindhoven).

Complextype: Onbekend
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Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Bronzen zegelring (het zegel is compleet, de ring is fragmentarisch).

Catalogusnummer: L310

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 618 

Status:

Coördinaten: X 156.700 Z Y 382.730 

Toponiem: Veldhoven - Muggenhool 

Verwerving: metaaldetector 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Romeinse bronzen sestertius van Faustina, geslagen tussen 157 en 161.

Complextype: Onbekend 

Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Vermoedelijk legerkampje gevonden door Toon Verspaandonk (Veldhoven) in november 

2002 met een metaaldetector. Het gaat om ongeveer 75 hoofdzakelijk metalen voorwerpen: 16 

geelkoperen knopen, 1 zilveren knoop, 1 loden spinklosje, 1 geelkoperen gewichtje, 1 loden 

gewichtje, 2 pijpenkoppen, 12 loden kogels (diameter 10 mm), 26 koperen munten, 1 bronzen munt 

(Romeinse tijd), 1 Antwerps muntgewichtje uit (15)56 en 1 versierd ovalen plaatje. De munten 

dateren uit de jaren 1550-1599 (3x), 1600-1649 (10x), 1651-1699 (6x) en enkele jongere 

exemplaren. Het ovalen plaatje (55 x 43 mm) heeft aan één zijde een versiering in reliëf 

voorstellende de afbeelding van de Orde van de Kousenband met in het midden het wapen van prins 

Maurits van Nassau en de tekst HONY.SOIT.QVI.MAL.Y.PENSE. Maurits kreeg deze orde in februari 

1613 en sindsdien wordt deze orde op zijn wapenschild afgebeeld. Het plaatje was vermoedelijk 

onderdeel van een bandeliersluiting of gesp van de uitrusting van een soldaat uit het leger van 

Maurits.

Catalogusnummer: L311

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 446 

Status:

Coördinaten: X 156.370 Z Y 380.150 

Toponiem: Veldhoven - Merefelt 

Verwerving: graafwerk 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris N. Arts
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Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Twee scherven, waaronder één randfragment van geverfd Zuid Limburgs aardewerk, 

gevonden in mei 1978 door F.J. van de Berg (Veldhoven) in een plantsoen in aanleg.

Catalogusnummer: L312

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 451 

Status:

Coördinaten: X 156.900 Z Y 381.830 

Toponiem: Veldhoven - Heuvel Zeelst 

Verwerving: booronderzoek 

Bodemtype: Onbepaald 

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Aardewerk gevonden in 1985 tijdens een grondbooronderzoek.

Catalogusnummer: L313

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 454 

Status:

Coördinaten: X 157.240 Z Y 381.800 

Toponiem: Veldhoven - Blaarthemseweg 41 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen

Beschrijving: Middeleeuws aardewerk (waaronder Pingsdorf), door Gerard Fonteyn (Duizel) verzameld 

in juli 1971 in de tuin achter het huis Blaarthemseweg 41.

Catalogusnummer: L314

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 515 

Status:

Coördinaten: X 157.040 Z Y 382.150 

Toponiem: Veldhoven - 't Slot van Zeelst 

Verwerving: opgraving 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald
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Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen - nieuwe tijd

Beschrijving: Bakstenen funderingen van het slot van Zeelst, aardewerk, metalen voorwerpen en 

botmateriaal uit de 13e en 15-18e eeuw, opgegraven in 1964-1975.

Catalogusnummer: L315

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 613 

Status:

Coördinaten: X 156.500 Z Y 381.300 

Toponiem: Veldhoven - Heemweg 

Verwerving: Graafwerk 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Gevonden omstreeks 1976 in tracé Heemweg door Maaike Savenije (Veldhoven) en S. 

Goossens (Veldhoven). Het betreft twee biconisch doorboorde slijpstenen die niet nader te dateren 

zijn.

Catalogusnummer: L316

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 614 

Status:

Coördinaten: X 156.600 Z Y 381.030 

Toponiem: Veldhoven - Pietershoek 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: Onbepaald 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: nieuwe tijd

Beschrijving: Gevonden in maart 1977. Het betreft een groot fragment van een kandelaar van 

roodbakkend aardewerk met rode en gele zoutglazuur.

Catalogusnummer: L317

Andere nummers: Inventarisnummer N. Arts: 111 

Status:

Coördinaten: X 156.550 Z Y 381.350
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Toponiem: Veldhoven - Valgaten 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: zEZ23 - VII*

Geomorfologie: 3L5 

Bron: Inventaris N. Arts

Complextype: Onbekend 

Datering: neolithicum

Beschrijving: Complete vuurstenen spits uit het neolithicum (28x23x3 mm).

Niet opgenomen vindplaatsen

Catalogusnummer: W900

Andere nummers: ARCHIS 29871 

Status:

Coördinaten: X 157.000 Z Y 382.000 

Toponiem: Onbekend 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Onbekend 

Geomorfologie: Onbekend 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: bronstijd midden

Beschrijving: Vuurstenen pijlpunt administratief geplaatst.

Catalogusnummer: W901

Andere nummers: ARCHIS 33441 

Status:

Coördinaten: X 155.500 Z Y 379.500 

Toponiem: Veldhoven - Onbekend 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Onbekend 

Geomorfologie: Onbekend 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: middeleeuwen vroeg B

Beschrijving: IJzeren lans- of speerpunt administratief geplaatst.

Catalogusnummer: W902
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Andere nummers: ARCHIS 31026 

Status:

Coördinaten: X 155.000 Z Y 379.000 

Toponiem: Veldhoven - Kerkakkerstraat 

Verwerving: Onbekend 

Bodemtype: Onbekend 

Geomorfologie: Onbekend 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend 

Datering: Romeinse tijd

Beschrijving: Scherven Romeins aardewerk, waaronder één scherf terra sigillata Dragendroff 31, 

administratief geplaatst.

Catalogusnummer: W903

Andere nummers: ARCHIS 411240 

Status:

Coördinaten: X 155.000 Z Y 377.000 

Toponiem: Veldhoven - Heerse Heide 

Verwerving: Onbepaald 

Bodemtype: Onbekend 

Geomorfologie: glooiing 

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: mesolithicum laat

Beschrijving: ontbreekt, administratief geplaatst.
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Bijlage 2. Overzicht van Cultuurhistorische Waarden

Catalogusnummer: C01

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.056 | Y 382.126 

Plaats: Zeelst

Toponiem: Hoeve 't oude slot van Zeelst 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1312 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 84, 86, 87, 131, 192-194, 269-270 | Bijnen p. 135-142 

Kadaster nummer 1832: Zeelst B343

Beschrijving: Hoeve Valgaeten en het oude slot van Zeelst maakten lange tijd deel uit van hetzelfde 

leengoed. In 1678 werden ze bij een erfdeling gesplitst. Beide zijn terug te voeren tot minimaal 1312 

AD.

Catalogusnummer: C02

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.672 | Y 381.491 

Plaats: Oerle

Toponiem: Ten Bogaerdhoeve 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1393 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 77, 78, 126, 183, 184 

Kadaster nummer 1832: Oerle B745

Beschrijving: Hoeve in Kerkoerle, Behorend bij de abdij van Postel. De hoeve dateert wellicht uit de 

dertiende eeuw of zelfs eerder.

Catalogusnummer: C03

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.764 | Y 381.459 

Plaats: Oerle 

Toponiem: Kerckhoeve 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1393 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 77, 78, 126, 183, 184 

Kadaster nummer 1832: Oerle B925
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Beschrijving: Hoeve in Kerkoerle, Behorend bij de abdij van Postel. De hoeve dateert wellicht uit de 

dertiende eeuw of zelfs eerder.

Catalogusnummer: C04

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.764 Z Y 381.418 

Plaats: Oerle

Toponiem: Sint Jan de Doperkerk 

Complextype: kerk 

Vroegste vermelding: 1450 

Eind datering: heden

Bron: Coenen p. 103, 155, 214, 215, 289-290, 391-392 Z Bijnen p. 57 

Kadaster nummer 1832: Oerle B962

Beschrijving: De oudste vermelding van de kerk dateert uit 1249, als de kerk in het bezit komt van de 

abdij van Floreffe. De kerk staat op een omgracht terrein waar ook het huis van een adellijke familie 

zou hebben gestaan. Rond 1450 wordt de kerk herbouwd. Deze kerk kent slechts één altaar, gewijd 

aan Onze Lieve Vrouw. De Abdij blijft in bezit van de kerk tot 1648 als de protestanten de kerk in 

gebruik nemen. In 1798 krijgen de katholieken de kerk weer terug en kan deze weer opgeknapt 

worden.

Catalogusnummer: C05

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 152.286 Z Y 380.030 

Plaats: Oerle

Toponiem: Windmolen van Oerle 

Complextype: Windmolen 

Vroegste vermelding: 1462 

Eind datering: 1914

Bron: Bijnen p. 350 Coenen p. 78, 127, 184, 266

Kadaster nummer 1832: Oerle 691

Beschrijving: Windmolen van Oerle op de Molenheide.

Catalogusnummer: C06

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 154.127 Z Y 379.236 

Plaats: Schoot

Toponiem: Het Goed Ter Schoot Z De Ledige Hoeve 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1446
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Eind datering:

Bron: Coenen p. 81, 128, 187 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven C1027

Beschrijving: Hoeve in Schoot, cijnsplichtig aan de abdij van Echternach.

Catalogusnummer: C07

Andere nummers:

Status: rijksmonument 507727 

Coördinaten: X 154.199 Z Y 381.939 

Plaats: De Berkt

Toponiem: Pachthoeve van het Bosche Geefhuis

Complextype: Hoeve

Vroegste vermelding: 1294

Eind datering: heden

Bron: Coenen p. 77, 126, 182, 265

Kadaster nummer 1832: Oerle B24

Beschrijving: Hoeve in De Berkt, geschonken aan het Bossche Geefhuis in twee delen in 1312 en 

1377.

Catalogusnummer: C08

Andere nummers:

Status: beschermd

Coördinaten: X 154.542 Z Y 381.852

Plaats: De Berkt

Toponiem: Hoeve ter Hulst

Complextype: Hoeve

Vroegste vermelding: 1738

Eind datering:

Bron: Coenen p. 183

Kadaster nummer 1832: Oerle B95

Beschrijving: Hoeve in De Berkt, bestond oorspronkelijk uit twee hoeven.

Catalogusnummer: C09

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 154.987 Z Y 380.119 

Plaats: Zonderwijk

Toponiem: De Postelse Hoeve, Schaapskooi 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1393 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 83, 129, 187, 188
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Kadaster nummer 1832: Veldhoven C138

Beschrijving: Twee bij elkaar liggende hoeven in Zonderwijk van de abdij van Postel.

Catalogusnummer: C10

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.213 Z Y 379.688 

Plaats: Zonderwijk

Toponiem: Hoeve Cochoven Z Koeckxse hoeve Z Koeckkoeckse hoeve 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1331 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 82, 129, 187

Kadaster nummer 1832: Veldhoven C183-185

Beschrijving: Hoeve in Zonderwijk.

Catalogusnummer: C11

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.548 Z Y 381.629 

Plaats: Het Heike 

Toponiem: Hoeve Ten Eijnde 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 14e eeuw 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 85, 130, 192 

Kadaster nummer 1832: Zeelst A107-108 

Beschrijving: Hoeve Ten Eijnde

Catalogusnummer: C12

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.444 Z Y 381.513 

Plaats: Het Heike 

Toponiem: Hoeve de Dom 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1735 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 186

Kadaster nummer 1832: Zeelst A55-56

Beschrijving: Hoeve de Dom
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Catalogusnummer: C13

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.598 | Y 381.646 

Plaats: Het Heike

Toponiem: Hoeve Ten Eijnde I Van Brogelhoeve 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 15e eeuw 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 85, 130, 192 

Kadaster nummer 1832: Zeelst A111-112

Beschrijving: Hoeve in Het Heike, waarvan de percelen grensden aan de Clarissenhoeve.

Catalogusnummer: C14

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.679 | Y 379.395

Plaats: Veldhoven

Toponiem: Heilige Caeciliakerk

Complextype: Kerk

Vroegste vermelding: 1834

Eind datering: heden

Bron: Coenen p. 104, 155,156, 223-225, 291-293, 393-395 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven C313-315

Beschrijving: Nadat de oude kerk (zie catalogusnummer C19) in 1815 werd gesloopt, is begonnen met 

de bouw van een nieuwe kerk in het huidige centrum van Veldhoven. Allereerst werd in 1834 een 

waterstaatkerk gebouwd. De contouren van deze kerk zijn nog zichtbaar op het plein voor de kerk. In 

1913-1914 werd de huidige kerk gebouwd, die in 1957, 1958 werd vergroot.

Catalogusnummer: C15

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.730 | Y 380.006

Plaats: Veldhoven

Toponiem: Veldhovense molen

Complextype: Windmolen

Vroegste vermelding: 1811

Eind datering: 1922

Bron: Bijnen p. 352 | Coenen p. 268

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A549

Beschrijving: Achtkantige houten windgraanmolen die werd gebouwd na het vervallen van de 

banrechten van de molens van Oerle en Zeelst. In 1922 brandde de molen af na een blikseminslag.
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Catalogusnummer: C16

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.739 | Y 381.604 

Plaats: Cobbeek

Toponiem: Hoeve Ten Eijnde I Clarissenhoeve I De Hoef

Complextype: Hoeve

Vroegste vermelding: 1390

Eind datering: 1985

Bron: Coenen p. 85, 130, 192, 269

Kadaster nummer 1832: Zeelst A115-116

Beschrijving: In 1487 in bezit gekomen van de Clarissen. De Clarissen hadden landerijen in Zeelst, 

Veldhoven, Meerveldhoven en Blaarthem. De akkers en beemden waren ruim 12 ha groot. Bovendien 

had het 40 loopensaat heide richting Strijp.

Catalogusnummer: C17

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.065 | Y 379.052 

Plaats: Veldhoven 

Toponiem: Ooievaarsnest 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1465 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 82, 128, 187

Kadaster nummer 1832: Veldhoven B81-98

Beschrijving: Grinden waren afkomstig van de gemeenschappelijke gronden van Meerveldhoven, 

Zeelst, Blaarthem en Zonderwijk.

Catalogusnummer: C18

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.140 | Y 380.440 

Plaats: Broekhoven 

Toponiem: Hoeve Broekhoven 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 14e eeuw 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 84, 130, 191, 192 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A236

Beschrijving: Hoeve in Broekhoven, die waarschijnlijk behoorde tot het Goed van de Heskok.
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Catalogusnummer: C19

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.163 | Y 380.254

Plaats: Veldhoven

Toponiem: Heilige Caeciliakerk

Complextype: Kerk

Vroegste vermelding: 14e eeuw

Eind datering: 1815

Bron: Coenen p. 104, 155,156, 223-225, 291-293, 393-395 | Bijnen p. 59 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A622

Beschrijving: De kerk van Veldhoven kwam aan het einde van de 13de eeuw in bezit van de abdij van 

Floreffe. In de 15de eeuw zijn er twee altaren opgericht, één ter ere van de Almachtige God en één ter 

ere van het Heilige Kruis. In 1649 werd de kerk door de protestanten overgenomen, in 1798 werd hij 

weer teruggegeven. De kerk was slecht onderhouden en moest in 1815 worden afgebroken. Het 

kerkhof bleef langer in gebruik en is heden ten dage een monument.

Catalogusnummer: C20

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.182 | Y 379.542 

Plaats: het Broek

Toponiem: den guede Ten Broeken | Jonker Meeuwenhoeve | Meester Schenaertshoeve

Complextype: Hoeve

Vroegste vermelding: 13e eeuw

Eind datering:

Bron: Coenen p. 81, 128, 187, 266 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A362

Beschrijving: Hoeve in het Broek, die leenroerig was aan de heer van Boxtel. Aangezien de heer van 

Boxtel in de 13de eeuw de rechten over de kerk van Zonderwijk had, moet dit een belangrijke hoeve 

zijn geweest.

Catalogusnummer: C21

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.334 | Y 379.725 

Plaats: het Broek

Toponiem: De hoeve van het Groot-Ziekengasthuis 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1481 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 81, 128, 187
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Kadaster nummer 1832: Veldhoven A370 

Beschrijving: Hoeve in het Broek.

Catalogusnummer: C22

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.668 Z Y 380.975 

Plaats: Meerveldhoven 

Toponiem: De armehoef 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1751 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 186, 266

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A63

Beschrijving: Stenen boerderij met een strodak achter de kerk in Meerveldhoven, eigendom van het 

armenbestuur van Meerveldhoven. De hoeve bezat ruim 10 hectare land.

Catalogusnummer: C23

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.766 Z Y 381.487 

Plaats: Zeelst

Toponiem: Bergmolen van Zeelst 

Complextype: bergmolen 

Vroegste vermelding: 1858 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 270

Kadaster nummer 1832: Zeelst B1338

Beschrijving: Gelegen aan de Kapelstraat

Catalogusnummer: C24

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.801 Z Y 381.408 

Plaats: Zeelst

Toponiem: Windmolen van Zeelst 

Complextype: Windmolen 

Vroegste vermelding: 14e eeuw 

Eind datering: 1888

Bron: Coenen p. 89, 133, 196-198, 270, Bijnen p. 353 

Kadaster nummer 1832: Zeelst B1340-1342

Beschrijving: Windmolen in Zeelst die onder de pacht stond bij de predikheren in Den Bosch.
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Catalogusnummer: C25

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 153.048 | Y 380.544 

Plaats: Zandoerle

Toponiem: Mariakapel onze lieve vrouw in 't Zand

Complextype: Kapel

Vroegste vermelding: 12e eeuw

Eind datering: heden

Bron: www.geheimenvanveldhoven.nl

Kadaster nummer 1832: Oerle C629

Beschrijving: Mariakapel onze lieve vrouw in 't Zand

Catalogusnummer: C26

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.809 | Y 381.791

Plaats: de Heuvel

Toponiem: Het Goed Ten Berghe

Complextype: Hoeve

Vroegste vermelding: 1413

Eind datering: 1990

Bron: Coenen p. 88, 133, 195, 196

Beschrijving: Hoeve Het Goed Ten Berghe

Catalogusnummer: C27

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.837 | Y 381.116 

Plaats: Meerveldhoven 

Toponiem: Het trapjeshuis 

Complextype: Huis 

Vroegste vermelding: 1750 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 186, 266

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A118

Beschrijving: Het trapjeshuis is in 1750 gebouwd door molenaar Peter Stijmans. Hiervoor liet hij het 

oudere huis op deze plek slopen.

Catalogusnummer: C28

Andere nummers:

Status:
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Coördinaten: X 156.878 | Y 380.286 

Plaats: Meerveldhoven 

Toponiem: De Heskok 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1388 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 79, 127, 185, 186, 266 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A247

Beschrijving: Hoeve Heskok was cijnsplichtig aan het domkapittel van Luik, wat aangeeft dat het een 

zeer oude hoeve moet zijn geweest.

Catalogusnummer: C29

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.729 | Y 379.214

Plaats: De Logt

Toponiem: 's oude Raadhuis

Complextype: Huis

Vroegste vermelding: 1771

Eind datering:

Bron: www.geheimenvanveldhoven.nl 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven B1 

Beschrijving: oude Raadhuis

Catalogusnummer: C30

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.965 | Y 381.766 

Plaats: Zeelst

Toponiem: Sint Wilibrorduskerk 

Complextype: Kerk 

Vroegste vermelding: 1873 

Eind datering: heden

Bron: Coenen p. 104-106, 156-158, 222-223, 293-295, 395-397 Bijnen, 56 

Kadaster nummer 1832: Zeelst B1233-1235

Beschrijving: De nieuwe kerk van Zeelst werd schuin tegenover de oude kerk gebouwd en was in 1873 

gereed. In 1951-1952 is hij verder uitgebouwd.

Catalogusnummer: C31

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 152.982 | Y 380.637

83

http://www.geheimenvanveldhoven.nl


De Archeologiekaart van Veldhoven. BIJLAGEN

Plaats: Zandoerle 

Toponiem: Dingbank 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 17e eeuw 

Eind datering: heden 

Bron: www.geheimenvanveldhoven.nl 

Kadaster nummer 1832: Oerle C667 

Beschrijving: Hoeve

Catalogusnummer: C32

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 155.690 Z Y 379.187 

Plaats: De Logt

Toponiem: Brouwerij de Zwaan 

Complextype: Huis 

Vroegste vermelding: 1650 

Eind datering:

Bron: www.geheimenvanveldhoven.nl 

Kadaster nummer 1832: Veldhoven B810 

Beschrijving: Brouwerij de Zwaan

Catalogusnummer: C33

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.036 Z Y 380.719

Plaats: Meerveldhoven

Toponiem: Lambertuskerk

Complextype: kerk

Vroegste vermelding: 1803

Eind datering: heden

Bron: Coenen p. 286-289, 388-391

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A158-161

Beschrijving: Het betreft de nieuwe kerk van Meerveldhoven, die gebouwd is nadat de oude kerk 

(cat.nr. C34) afgebroken is. Aanvankelijk (vanaf 1803) betrof het slechts een kapel, pas vanaf 1889 is 

er naast de kapel een kerk gebouwd. In 1952 worden kerk en kapel weer afgebroken en is de huidige 

kerk gebouwd.

Catalogusnummer: C34

Andere nummers:

Status:
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Coördinaten: X 156.700 | Y 381.047

Plaats: Meerveldhoven

Toponiem: Lambertuskerk

Complextype: kerk

Vroegste vermelding: 1306

Eind datering: 1800

Bron: Coenen p. 102, 154, 155, 214

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A67

Beschrijving: De oudste vermelding van deze kerk dateert uit 1306. De kerk was toen eigendom van 

het Sint-Lambertus kapittel in Luik. In de kerk was één altaar ter ere van Onze Lieve vrouwe ter Eik. 

In 1648 kwam de kerk in protestantse handen, niet lang nadat de kerk in 1796 teruggegeven was 

stortte de toren van de kerk in, waarna de kerk gesloopt is (1800).

Catalogusnummer: C35

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 156.924 | Y 381.765 

Plaats: Zeelst

Toponiem: Sint Wilibrorduskerk 

Complextype: Kerk 

Vroegste vermelding: 1369 

Eind datering: 1876

Bron: Coenen p. 104-106, 156-158, 222, 223, 293-295, 395-397 | Bijnen, 56 

Kadaster nummer 1832: Zeelst B1661

Beschrijving: De oudste vermeldingen van de kerk dateren uit de 14de eeuw. De kerk was in bezit van 

het Augustinessenklooster van Hooidonk. In de kerk waren twee altaren, één ter ere van Onze Lieve 

Vrouw en één ter ere van Onze Lieve Vrouw en het heilige Kruis. In 1876 wordt de kerk gesloopt en 

wordt een nieuwe gebouwd schuin tegenover deze kerk.

Catalogusnummer: C36

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.237 | Y 380.562 

Plaats: Zeelst

Toponiem: De rijzende man 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 1699 

Eind datering:

Bron: Coenen p.192

Kadaster nummer 1832: Veldhoven A67 

Beschrijving: Hoeve de rijzende man
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Catalogusnummer: C37

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.528 | Y 381.465 

Plaats: Biezenkuilen

Toponiem: Hoeve van Goyart van Littoijen 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 14e eeuw 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 88, 132, 195

Kadaster nummer 1832: Zeelst B695-696

Beschrijving:

Catalogusnummer: C38

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 157.633 | Y 381.463 

Plaats: Akkereind 

Toponiem: Hoeve Ten Eijnde 

Complextype: Hoeve 

Vroegste vermelding: 15e eeuw 

Eind datering:

Bron: Coenen p. 87, 131, 191

Kadaster nummer 1832: Zeelst B1132

Beschrijving: Hoeve in Akkereind opgesplitst in twee delen.
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Niet opgenomen cultuurhistorische waarden
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Aan het plein

Herberg van

Zandoerle Herberg 1450 Coenen p. 74

Tussen Halve mijl en

Toterfout Het goed ter Vlutten Hoeve 1335 1669

Coenen p. 76, 126,

183

Hoeve in Zittard Onbekend Hoeve 1440 19e eeuw

Coenen p. 75, 125,

182

Hoeve in Zittard Onbekend Hoeve

15e

eeuw Coenen p. 75

Hoeve in Zittard Het goed ter Eijnde Hoeve 1348 Coenen p. 75

Hoeve in Zittard Onbekend Hoeve 1394

Coenen p. 75, 125,

182

Hoeve in Zittard Onbekend Hoeve 1400

Coenen p. 75, 125,

182

Hoeve in Halve Mijl

Het goed Ter halver

milen Hoeve 1368 Coenen p. 76

Hoeve in Halve Mijl onbekend Hoeve 1440 Coenen p. 76

Hoeve in Halve Mijl onbekend Hoeve 1440 Coenen p. 76

Hoeve tussen Zeelst en

Kerkoerle in de Zigge Nieuwe Hoeve Hoeve 1443 Coenen p. 77

Hoeve in Habraken Hoeve die Hoebrake Hoeve 1434 Coenen p. 77

Hoeve in Kerkoerle onbekend Hoeve 1379 Coenen p. 77

Hoeve in Kerkoerle onbekend Hoeve 1460 Coenen p. 77

Hoeve in Meerveldhoven

niet ver van Hoeve de

Dom

Goed Ten Eijnde Z

Boerderij de Heihoef Hoeve 1400

Coenen p. 80, 127,

128, 186

Hoeve naast de kerk in

de Polkestraat

het goed van Jan van

Meerfelt de oude Hoeve 1490 Coenen p. 80

Hoeve in Schoot Onbekend Hoeve 1460 Coenen p. 81

Hoeve in Locht Goed Ter Locht Hoeve 15e eeuw Coenen p. 82

Hoeve in Zonderwijk Hoeve ter Scaeft Hoeve 1446

Coenen p. 82, 128,

187

Hoeve in Zonderwijk Hoeve Buchoven Hoeve

14e

eeuw

Coenen p. 82, 128,

129, 187
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Hoeve in Djept

Hoeve het

Horenvenne Hoeve 1435 Coenen p. 86, 130

Hoeve in Muggenhol Trichterhoeve Hoeve

14e

eeuw 1655

Coenen p. 87,132,

195

Hoeve in Muggenhol Hoeve Ten Bogharde Hoeve 1400

Coenen p. 88, 132,

195

Hoeve in Zeelst Z Sint-

Severijns Blaarthem Onbekend Hoeve 1469 Coenen p. 88

Hoeve in Zeelst Z Sint-

Severijns Blaarthem Onbekend Hoeve

13e

eeuw Coenen p. 89

Naast het Ooievaarsnest Het Slot Huis 1694 Coenen p. 187

Huis in Heiberg Onbekend huis 1434 Coenen p. 82

Watermolen langs het

broek tussen de Brug

van Heersch en

Blaarthem

Molen van

Broekhoven Watermolen 1297 Coenen p. 83

Watermolen langs het

broek tussen de Brug

van Heersch en

Blaarthem

Molen van

Caudenhoven Watermolen 1340 Coenen p. 83, 129

Watermolen langs de

Dommel Nedermolen Watermolen 1394 middeleeuwen Coenen p. 83, 129
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Bijlage 3. Overzicht van monumenten en meldingsgebieden
A
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487 Z.H.A.W.

beschermd

Grafheuvel, onbepaald 154293 Z 377309 34.475 BRONSM BRONSM

1499 A.W. Urnenveld 154325 Z 380914 4.712 BRONSL IJZV

1501 Z.H.A.W.

beschermd

Grafveld, onbepaald 155016 Z 377936 29.277 ROM ROM

1502 Z.H.A.W.

beschermd

Grafheuvel, onbepaald 154632 Z 377090 170.668 BRONSM BRONSM

1503 Z.H.A.W.

beschermd

Nederzetting, onbepaald 152045 Z 380984 10.497 MESO MESO

1504

Z.H.A.W.

beschermd Grafheuvel, onbepaald 151888 Z 380952 5.803 BRONSM BRONSM

1505

Z.H.A.W.

beschermd Grafheuvel, onbepaald 151673 Z 381267 86.688 NEOL BRONS

1507

Z.H.A.W.

beschermd Nederzetting, onbepaald 151267 Z 380928 241.916 NEOMB NEOLA

1509

Z.H.A.W.

beschermd Nederzetting, onbepaald 150836 Z 380715 3.638 NEOMB NEOLA

1574 Z.H.A.W. Grafheuvel, onbepaald 152585 Z 379686 56.398 NEO IJZ

3035 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 153367 Z 380265 17.431 ROM ROM

3036 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 151178 Z 380373 41.103 IJZL IJZL

3037 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 152451Z 380136 7.042 IJZ IJZ

3038 Z.H.A.W. Grafheuvel, onbepaald 152598 Z 380051 48.972 NEO BRONS

3039 H.A.W. Grafheuvel, onbepaald 152527 Z 382466 2.973 BRONS BRONS

3044 Z.H.A.W. Grafheuvel, onbepaald 152460 Z 380079 1.877 BRONS BRONS

3058 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 151453 Z 381151 134.293 NEOMB NEOLA

3061 A.W. Urnenveld 155391Z 378305 142.925 BRONS IJZ

8461 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 154207 Z 378343 44.153 IJZ IJZ

9492 A.W. Urnenveld 156728 Z 377267 17.223 BRONSL IJZ

16831 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 153013 Z 380594 42.015 LMEA NT

16849 H.A.W. Nederzetting, onbepaald 156905 Z 381720 127.983 LMEA NT

1 Z.H.A.W. :: Zeer hoge archeologische waarde. H.A.W. :: hoge archeologische waarde. A.W. :: archeologische 
waarde.
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Bijlage 4. Onderzoeksmeldingen en quickscans archeologie
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2584 De Berkt 154.350 381.850 ARC

3081 288 Habraken 153.619 382.691 booronderzoek RAAP 2001
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

3090 311 Sondervickcampus 154.766 379.414 booronderzoek RAAP 2000 vrijgave

3388 Kempencampus 154.766 379.418 ARCHOL

3498 3693 Habraken 154.562 382.944 begeleiding ADC 2002
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

3536 33692 Sondervickcampus 154.767 379.416 proefsleuven ARCHOL 2004 gedeeltelijke vrijgave

3556 659 Scherpenhuizen 154.371 380.756 booronderzoek RAAP 2001 zie maatregelenkaart Zilverackers

3622 676 De Crom 151.697 380.350 booronderzoek RAAP 2001 vrijgave

5359 26998 Heistraat-Zuid 157.214 382.509 booronderzoek BILAN 2003 vrijgave

6711 Knegselseweg 154.766 379.418 ARCHOL

9699 5212 Wintelre-Oerle 151.865 382.805 bureauonderzoek RAAP 2003 geen vrijgave

9729 5242 De Berkt Noord 154.338 381.873 proefsleuven ARC 2002 vrijgave

9732 5243 De Berkt Zuid 154.443 381.275 opgraving ARC 2002 vrijgave

11008 11008 De Berkt Noord 154.338 381.873 booronderzoek BILAN 2002 vrijgave

11019 11019 De Berkt Zuid 154.484 381.399 booronderzoek BILAN 2002 vrijgave

12043 11496 Zilverackers 153.996 380.280 bureauonderzoek BILAN 2005 zie maatregelenkaart Zilverackers

12229 15531 Het Broek 157.911 380.383 proefsleuven ADC 2006 vrijgave

12497 5621 De Berkt Zuid 154.443 381.274 proefsleuven ARC 2002 vrijgave
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12738 11830 Roskam 154.723 379.899
bureau- en 

booronderzoek
Synthegra 2004 zie maatregelenkaart Zilverackers

12739 11831 Sondervick 154.483 380.689
bureau- en

booronderzoek
Synthegra 2004 zie maatregelenkaart Zilverackers

16104 13875 Run 7000 156.189 379.098
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2006 vrijgave

16106 13874 De Run 2000 157.672 380.667
bureau- en 

booronderzoek
BILAN 2006 vrijgave

19103 15693 De Locht 100 154.673 378.004
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2006 geen vrijgave

20212 16107 't Locht 133 154.241 377.528
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2003 vrijgave

20224 16111 Atletiekbaan 155.241 379.204
bureau- en 

booronderzoek
BILAN 2003 vrijgave

20225 16110 Sterrenlaan 156.040 380.000
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2003 vrijgave

20226 16105 Mariaoord 156.935 380.650
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2002 vrijgave

20416 16167 HOV-Lijn 156.992 380.597
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2002 geen vrijgave

20429 16184 Banstraat 152.992 379.932
bureau- en 

booronderzoek
BILAN 2002 vrijgave

20435 16201 Zoestraat 156.551 380.626
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2002 vrijgave

20456 Habraken fase 1 153.823 382.608 proefsleuven BAAC 2007
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5
vrijgave

20456 Habraken fase 3 153.823 382.608 proefsleuven BAAC 2009
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

3-3-2009 opgraving rondom drie 

vindplaatsen

20456 Habraken fase 2 153.823 382.608 proefsleuven BAAC 2008
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5
opgraving

21025 16662
Voormalig AMK-terrein; 

Grote Vlasroot
156.470 377.224 proefsleuven ADC vrijgave

22173 17813 Meerstraat fase 1 155.467 382.644 proefsleuven BAAC 2007 vrijgave vrijgave

22173 17813 Meerstraat fase 2 155.716 382.757 proefsleuven BAAC 2008 vrijgave vrijgave
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25148 Westervelden 155.366 378.101 proefsleuven BAAC 2008 vrijgave vrijgave

25409 22843 Kruistraat 156.983 381.977 proefsleuven BAAC 2008 gedeeltelijke vrijgave

25455 29908 Wintelresedijk 5 152.452 381.817 bureauonderzoek BILAN 2010 geen vrijgave

25776 21628 De run 156.605 379.935 proefsleuven ADC 2008 gedeeltelijke vrijgave

26038 20900 Zilverakckers 153.871 381.031 proefsleuven Diachron 2012 zie maatregelenkaart Zilverackers
geen vervolg wat betreft 

steentijdonderzoek

27193 22123 Berkt 62 154.432 382.247 bureauonderzoek Geo-logical 2008 vrijgave

27797 24971 Habraken 153.725 382.627 opgraving BAAC 2008
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

27977 22129 Blaarthemseweg 62 157.062 381.695 bureauonderzoek Geo-logical 2008 vrijgave

28336 22130 Banstraat 5 153.044 380.429 bureauonderzoek Geo-logical 2008 vrijgave vervolgonderzoek

28337 22131 Zandoerle 153.117 380.418 bureauonderzoek Geo-logical 2008 vrijgave vervolgonderzoek

28592 23839 Heuvel 13b-15 156.856 381.718 bureauonderzoek BILAN 2008 geen vrijgave

28746 41231 Zilverakckers 153.871 381.031 opgraving Diachron 2012
zie maatregelenkaart

Zilverackers

29223 22712 Kromstraat 34 155.416 379.407 booronderzoek
Becker & van

der Graaf
2008 geen vrijgave

29442 26324 Blaarthemseweg 16 157.082 381.972 proefsleuven BILAN 2008 vrijgave vrijgave

29613 29902 Berkt 62 154.432 382.247 booronderzoek BILAN 2008 vrijgave vrijgave

30130 22868 Koningshof Locht 155.269 378.036 proefsleuven BAAC 2008 gedeeltelijke vrijgave deels behoudenswaardig

30218 25545 Heikantsebaan 153.884 382.033 proefsleuven BAAC 2009 vrijgave vervolgonderzoek

30810 23058 Zandoerleseweg 153.433 381.415 bureauonderzoek
De

Steekproef
2008 zie maatregelenkaart Zilverackers
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31047
Witvenseweg-

Volmolenweg
156.483 378.175 bureauonderzoek Hazenberg 2008 gedeeltelijke vrijgave

31130 23840 Heuvel 13b-15 156.856 381.717 booronderzoek BILAN 2008 geen vrijgave vervolgonderzoek

31425 23413 Linde 10a - 12 156.586 382.059 bureauonderzoek
De

Steekproef
2008 vrijgave vervolgonderzoek

31437 23514 Kruisstraat 25 157.001 382.022 booronderzoek BAAC 2008 vrijgave vrijgave

31571 35631 Kruisstraat 23 156.983 381.976 opgraving BAAC 2010 vrijgave vrijgave

31696 24029 Banstraat 5 153.042 380.429 booronderzoek BAAC 2008 vrijgave vrijgave

31731 24126 Heerseweg 122 155.965 378.287 bureauonderzoek BILAN 2008 vrijgave vervolgonderzoek

31842 25864
Witvenseweg-

Volmolenweg
156.418 378.164 booronderzoek BILAN 2008 vrijgave vrijgave

32198 27721 Linde 17 156.537 382.078 bureauonderzoek
Arch. Gem.

Eindhoven
2008 vrijgave vervolgonderzoek

32435 24017 Zandoerle 6 153.117 380.418 proefsleuven BAAC 2009 vrijgave vrijgave

32482 25314 Schoot 13 154.535 379.039 bureauonderzoek Synthegra 2009 zie maatregelenkaart Zilverackers vervolgonderzoek

33609 26670 Pastoor Jansenplein 155.590 379.552
bureau- en

booronderzoek
BILAN 2009 vrijgave vervolgonderzoek

34543 26835 Kleine Vliet 3 152.267 381.615
bureau- en

booronderzoek
Synthegra 2009 vrijgave vervolgonderzoek

34569 De Plaatse 155.632 379.281
bureau- en 

booronderzoek
ACVU-HBS 2009 vrijgave vrijgave

34570 30647 Zilverakkers 153.996 380.280 proefsleuven ACVU-HBS 2009 zie maatregelenkaart Zilverackers

34589 27088 Zandoerle 44 153.005 380.739
bureau- en

booronderzoek
ADC 2009 vrijgave vrijgave

35678 28669 Schoot 13 154.536 379.040
bureau- en

booronderzoek
Synthegra 2008 geen vrijgave vervolgonderzoek

36635 41015 Zilverackers 153.504 380.934 proefsleuven ADC 2012 zie maatregelenkaart Zilverackers
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36769 31312 van Vroonhovenlaan 50 156.868 380.759
bureau- en 

booronderzoek
ADC 2009 vrijgave vrijgave

36909 27654 Gender 157.206 379.998 bureauonderzoek ArchAeO 2009 vrijgave

37052
Sterrenlaan Z Van

Aelstlaan (Kerkakkers)
155.646 380.749

bureau- en

booronderzoek
ArchAeO 2009 gedeeltelijke vrijgave vervolgonderzoek

37237 27842 Linde 17 156.537 382.078 booronderzoek BAAC 2009 vrijgave vrijgave

37588 43881 Halfmijlsven 151.178 380.777 (veld)kartering RAAP 2010 geen vrijgave

37718 Habraken fase 3 opgraving ACVU-HBS
vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

vrijgave deelgebieden 1, 2 en 3 

proefsleuven gebied 4 en 5

37850 De Run 1000 (Akkereind) 157.720 381.282
bureau- en 

booronderzoek
ArchAeO 2009 vrijgave vrijgave

38291 Dorpstraat 88 156.349 379.552
bureau- en

booronderzoek
ArchAeO 2011 vrijgave vrijgave

38950 Christinastraat 157.006 381.457
bureau- en

booronderzoek
BAAC 2009 vrijgave vrijgave

40138 30489
Zilverackers, deelgebied 

Oerle zuid
153.225 380.848 begeleiding Diachron 2010 zie maatregelenkaart Zilverackers

40229 38277 Zilverackers 154.006 380.413 proefsleuven ACVU-HBS 2011 zie maatregelenkaart Zilverackers

40356 35402 Zandoerleseweg 42-46 153.295 381.124 booronderzoek ADC 2010 zie maatregelenkaart Zilverackers vervolgonderzoek IVO-P

40397 39850 Hoogakkers 153.118 381.511 begeleiding Diachron zie maatregelenkaart Zilverackers

40453 31917 Zilverakkers 152.790 381.898 proefsleuven BAAC 2011 zie maatregelenkaart Zilverackers

40453 36237 Zilverakkers 153.574 381.454 opgraving BAAC 2011 zie maatregelenkaart Zilverackers

40505 41014 Zilverackers 155.130 379.558 proefsleuven ADC 2011 zie maatregelenkaart Zilverackers

40578 30795 Provinciale weg 52-54 156.983 380.359 bureauonderzoek BAAC 2010 vrijgave vervolgonderzoek

40578 34825 Provinciale weg 52-54 156.972 380.377 booronderzoek BAAC 2011 vrijgave
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40820 Zilverakkers 153.425 380.849 opgraving Uva zie maatregelenkaart Zilverackers

41064 40219 Locht126a 154.272 377.639 bureauonderzoek ADC 2010 vrijgave vrijgave

41248 Grote Vliet 151.533 381.677 bureauonderzoek Buro de Brug 2010 geen vrijgave

41561 31916 Zilverakkers 153.168 382.662 proefsleuven BAAC 2011 zie maatregelenkaart Zilverackers

41562 31915
Zilverakkers Gildeterrein

Oude Kerkstraat
152.872 381.281 opgraving BAAC 2011 vrijgave

41569 33825 Vilderstraat 1 154.176 381.926
bureau- en

booronderzoek

Becker â Vd

Graaf
2010 vrijgave

41675 31999 Nieuwe Kerkstraat 17b 154.051 381.520
bureau- en 

booronderzoek
ADC 2010 vrijgave vrijgave

41775 Hoogeloonsedijk 4 152.760 380.122 bureauonderzoek Buro de Brug 2010 geen vrijgave vrijgave

42058 32923 Witvenseweg 11 156.704 377.974 bureauonderzoek ADC 2010 vrijgave vrijgave

42893 33502 De Run 154.760 376.294 bureauonderzoek ADC 2010 geen vrijgave

43231 De Run 156.442 379.682 bureauonderzoek Synthegra 2010 vrijgave

43296 35368 Nieuwstraat 155.201 379.340
bureau- en

booronderzoek
ArcheoPro 2011 vrijgave vrijgave

43402 Centrum City Passage 156.346 381.205
bureau- en

booronderzoek
ArchAeO 2010 gedeeltelijke vrijgave

44142 Heistraat Z Slot Oost 157.264 382.506
bureau- en

booronderzoek
ArchAeO 2010 vrijgave

geen vervolgonderzoek westelijk 

deel, vervolgonderzoek IVO-P 

oostelijk en centraal deel

44975 35425 Ligt 1 156.673 380.852
bureau- en

booronderzoek
Synthegra 2011 gedeeltelijke vrijgave

geen vervolgonderzoek wel 

behoud dubbelbestemming!

45270 37751 Heers 23 155.630 378.179 bureauonderzoek ADC 2011 geen vrijgave

45300 34801 Westervelden 21 155.699 378.428 booronderzoek BAAC 2011 vrijgave vrijgave
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45347 34903 Daalseweg 7 Schippershof 153.766 381.739 proefsleuven BAAC 2011 vrijgave

45366 Hoogeloonsedijk 10 152.748 380.331
bureau- en

booronderzoek
Buro de Brug 2011 gedeeltelijke vrijgave

45587 38042 Dorpstraat 165 156.510 379.866
bureau- en

booronderzoek
RAAP 2011 vrijgave vrijgave

45763 35458 Linde 10a en 12 156.589 382.067 begeleiding
De

Steekproef
2011 vrijgave vrijgave

46486 36159 Pastoor Jansenplein 155.626 379.522 proefsleuven ARCHOL 2011 vrijgave vrijgave

46635
AMK-terreinen 3036 en

3039
152.526 382.465

bureau- en

booronderzoek
ArcheoPro 2011 geen vrijgave

46636
AMK-terreinen 3036 en

3039
151.178 380.374

bureau- en 

booronderzoek
ArcheoPro 2011 geen vrijgave

46668
Zandoerleseweg perceel 

G359
153.413 381.159 opgraving ACVU zie maatregelenkaart Zilverackers

47053 38239 Heistraat 7 Slot Oost 157.290 382.509 proefsleuven RAAP 2011 vrijgave vrijgave

47524 38464 Scherpenering 10710a 153.363 382.391
bureau- en

booronderzoek
Grontmij 2011 vrijgave

geen vervolgonderzoek 

westelijke deel 7 behoud

48182 37866 Muggenhol 156.679 382.589 booronderzoek ArcheoPro 2011 vrijgave vrijgave

48189 37954 Sint Jorisstraat 155.878 382.341 booronderzoek ArcheoPro 2011 vrijgave vrijgave

48337 39053 Nieuwe Kerkstraat 154.302 381.672 booronderzoek ArcheoPro 2011 vrijgave

48772 Locht 27 155.638 379.062
bureau- en 

booronderzoek
Synthegra 2011 vrijgave vrijgave

48825 Basisschool de Zwengel 154.182 381.446 bureauonderzoek BAAC geen vrijgave

49114 Zilverakkers 153.039 381.979 opgraving ADC zie maatregelenkaart Zilverackers

49120 38607 Blaarthemseweg 44 157.357 381.744
bureau- en

booronderzoek
BAAC 2011 vrijgave vrijgave

49724
Inrichtingsplan Wintelre- 

Oerle
152.889 382.825

bureau- en 

booronderzoek
ADC 2012 geen vrijgave
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50054 43880 Heiberg 24 155.990 378.991
bureau- en

booronderzoek
RAAP vrijgave vrijgave

50359 41080 Zilverackers 153.953 380.557 proefsleuven Diachron zie maatregelenkaart Zilverackers

50659 41410 Zandoerleseweg 152.908 380.791
bureau- en

booronderzoek
ADC 2012 geen vrijgave

vervolgonderzoek IVO-P als 

^5m2 en dieper 30 cm -MV

51321 41378 150.932 380.284 booronderzoek BAAC geen vrijgave

52558
Oerle herini richting 

centrum
153.726 381.461 begeleiding Diachron gedeeltelijke vrijgave

52471 Vilderstraat 1 154.176 381.926 begeleiding RAAP gedeeltelijke vrijgave

53252 43331 153.203 381.903 booronderzoek ArcheoPro geen vrijgave

53311 156.590 379.882 bureauonderzoek ADC geen vrijgave

53361 Sterrenlaan/Van Aelstlaan 155.777 380.576 proefsleuven ADC gedeeltelijke vrijgave

54197
Verlengde Heerbaan Z 
Oersebaan 2de fase

153.675 380.875 opgraving Acvu geen vrijgave

54305 43897 Zittard 41-43 153.545 379.479
bureau- en

booronderzoek
BAAC geen vrijgave

54367 Kleine Vliet (ong) 152.183 381.599 booronderzoek Aeres milieu geen vrijgave

54455 44233 Sint Janstraat 153.903 381.365
bureau- en

booronderzoek
ADC 2012 geen vrijgave

54830 Heerseweg 141 156.003 378.398 booronderzoek RAAP 2013 geen vrijgave
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Q001 Oude Kerkstraat 42 153.757 381.811 bureauonderzoek Mdrie 2008 vrijgave

Q002 Oude Kerkstraat 42 153.757 381.811 quickscan ArchAeO 2009 vrijgave vrijgave

Q003
Zandoerleseweg perceel 

855
153.308 381.204 quickscan ArchAeO 2009 zie maatregelenkaart Zilverackers

Q004 Daalseweg Z Schippershof 153.766 381.739
bureau- en

booronderzoek
ArchAeO 2010 vrijgave

Q005 Toterfout 22 152.573 381.001 quickscan ArchAeO 2010 vrijgave vrijgave

Q006 Sportlaan 156.886 381.208 quickscan ArchAeO 2010 vrijgave vrijgave

Q007 Grote Aard 25 151.826 380.624 quickscan ArchAeO 2010 vrijgave

Q008 WOR A67 154.344 378.533 quickscan ArchAeO 2011 geen vrijgave vervolgonderzoek

Q009 Zeelst-Centrum 156.799 381.760 quickscan ArchAeO 2011 geen vrijgave

Q010 Muggenhol 156.464 382.795 quickscan ArchAeO 2011 vrijgave

Q011
Oerle-Centrum â Pastoor 

Vekemansplein
153.738 381.472 quickscan ArchAeO 2011 gedeeltelijke vrijgave

Q012
Volmolenweg Z 
Witvenseweg

156257 378157 quickscan ArchAeO 2011 vrijgave deels vrijgave deels begeleiding

Q013 Kempenbaan 157.206 379.998 quickscan ArchAeO 2012 vrijgave
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Bijlage 5. Specificaties bodemtypen

Humuspodzolen

Op de hogere dekzanden zijn in de loop van het Holoceen podzolbodems ontstaan. Bij een hogere 

neerslag dan verdamping vindt in de bodem een neerwaarts transport van organische stoffen (humus) 

plaats, al dan niet samen met ijzer- en aluminiumoxiden. Kenmerkend voor een podzol zijn de 

zogenaamde uitspoelingshorizont (E-horizont, een asgrijze loodzandlaag) en de inspoelingshorizont 

(B-horizont, vaak donkerbruin van kleur) die zich aftekenen in de natuurlijke ondergrond. Onder de B- 

horizont bevindt zich de C-horizont (het meestal gelige moedermateriaal - veelal dekzand, dat niet 

door bodemvorming is veranderd). De Veldpodzol (Hn21 en 23) en de Haarpodzol (Hd21) vormen 

respectievelijk de natte(re) (GWT V -VII) en droge variant (GWT VII*) van de humuspodzolen. De 

laatste kenmerkt zich door smalle bandjes (fibers) van ingespoelde humus-ijzerverbindingen. 

Aangenomen wordt dat het ontstaan van de haar- en veldpodzolen in deze omgeving samenhangt met 

de degradatie (podzolisering) van de relatief leemarme (jonge) dekzanden, nadat de mens vanaf het 

neolithicum deze gronden ontgonnen. Oorspronkelijk hadden zich ter plaatse onder de loofbossen 

waarschijnlijk zogenaamde Moderpodzolen (Y21, Y23) ontwikkeld. In de wat lagere gebieden vormde 

zich Laarpodzolen (cHn30). Kenmerkend voor dit bodemtype is een antropogene eerdlaag, ontstaan 

door plaggenbemesting die minder dik is dan 50 cm. Het ijzer uit de B-horizont is grotendeels 

afgevoerd door het grondwater.

In relatief lemig dekzand ontwikkelden zich onder drogere omstandigheden Moderpodzolen onder 

bossen van vooral beuk en wintereik (Fago-Quercetum petraeae).2 Op hoge en droge, leemarme 

zandgronden ontstonden haarpodzolen met een berken-zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris).3 

Onder vochtige of natte omstandigheden ontwikkelden zich veldpodzolen, waarbij het aandeel van 

berk groter is geweest (Betulo-Quercetum roboris var. molinietosum).4 Onder invloed van de mens, 

die in de loop van de geschiedenis bos kapte en afbrandde voor de landbouw en andere doeleinden, 

gingen voedingsstoffen uitspoelen Door het verdwijnen van de oorspronkelijke vegetatie werd de 

bodem gevoeliger voor verstuiving en trad in lager gelegen gebieden juist vernatting op omdat minder 

verdamping optrad. Deze ontwikkeling is overal op de Zuid-Nederlandse zandgronden opgetreden.

Eerdgronden

Enkeerdgronden zijn onder invloed van de mens ontstaan op de hoger gelegen dekzandruggen en de 

flanken daarvan. In het gebied komen Hoge Zwarte Enkeerdgronden (GWT VI en VII(*), codes zEZ21 

[leemarm en zwak lemig fijn zand] en zEZ23 [lemig fijn zand]. De kenmerkende dikke humeuze laag 

is ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers met (heide)plaggen en mest uit de stal (zie 

ook verder). Enkeerdgronden komen in aaneengesloten zones voor in het hele plangebied met 

uitzondering van de beekdalen.

2 In dit soort bossen is sprake van ca. 80-900Zo beuk en 10-200Zo wintereik (Van der Werf 1991, 78-92). In vochtige 
omstandigheden heet het bostype Fago-Quercetum petraeae var. molinietosum, met 40-700Zo beuk, 30-600Zo 

wintereik en minder dan 10Z zomereik (Van der Werf 1991, 95-100). Moderpodzolen werden in het verleden 
aangeduid als humusijzerpodzolen of bruine bosgronden. Het element -podzol in de naam is verwarrend, omdat 
verwering een belangrijker bodemvormende factor is dan uitspoeling.
3 Zomereik domineert, verder ruwe en zachte berk (Van der Werf 1991, 64-72).
4 Van der Werf 1991, 73-78.
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In de beekdalen van de Poelenloop, Gender en de Run komen lage enkeerdgronden voor (EZg21, - 

23). In tegenstelling tot de hoge zwarte enkeerdgronden zijn deze gronden niet ontstaan door het 

eeuwen lang bemesten van akkers, maar is het pakket snel opgebracht om het maaiveld te verhogen 

ter verbetering van de draagkracht en ontwatering van de bodem. Daarmee werden ook de natte 

beekdalgronden voor de landbouw (veelal hooiland) geschikt gemaakt.5

Beekeerdgronden en Gooreerdgronden behoren tot de kalkloze zandgronden. Deze bodems bestaan 

uit een matig dikke eerdlaag (15-50 cm). De humusrijke laag (A-horizont) is ontstaan door 

biologische en chemische processen, waarbij plantenresten worden afgebroken en gemineraliseerd tot 

humus. Kenmerkend voor de bodems is dat deze vanwege de natte omstandigheden geen B-horizont 

kennen en dat zij roestvlekken vertonen. Beekeerdgronden (pZg21, -23) treft men aan in de 

bovenloop van de beekdalen van de Run en de Poelenloop. Gooreerdgronden (pZn21, -23 en Zn21) 

bevinden zich meestal op de bovenlopen en flanken van de beekdalen van de Gender, Dommel en 

Bruggenrijt.

Vaaggronden

Vaaggronden zijn bodems zonder een duidelijke bodemopbouw, die meestal recentelijk zijn ontstaan 

door bijvoorbeeld afplaggen of verstuivingen. Deze gronden hebben over het algemeen een slecht 

ontwikkelde A1-horizont met alleen plaatselijk een zwak ontwikkelde B-Horizont. In de gemeente 

Veldhoven komen alleen vorstvaaggronden (Zb23) voor. In deze gronden heeft enige bodemvorming 

plaatsgevonden, waarbij een homogene, min of meer bruin gekleurde B-Horizont gevormd is. De 

bodem bevat zeer weinig humus en kenmerkt zich door ijzerhuidjes rondom de zandkorrels.

Veengronden en Moerige gronden

In de lage en natte delen van het landschap kunnen veengronden en moerige gronden voorkomen. De 

term 'moerig' duidt op de aanwezigheid van veen in het bodemprofiel. Is de veenlaag dikker dan 40 

cm, dan spreekt men van veengronden. Archeologisch gezien kunnen veenlagen goed geconserveerd 

ecologisch materiaal zoals pollen, zaden en hout bevatten. In de gemeente Veldhoven komt alleen een 

vlierveengrond voor in het beekdal van de Run.

Te hanteren terminologie: akkerdek, plaggendek, plaggenbodem en

enkeerdbodem6

Inleiding

Van de archeologische sporen die de mens in het verleden in de gemeente heeft achtergelaten is aan 

de oppervlakte tegenwoordig niet veel meer te zien. Veel van de archeologische sporen zijn in de loop 

van de Late middeleeuwen onder een door de boeren opgebracht akkerdek van plaggen vermengd 

met mest terecht gekomen. Dit akkerdek zorgt er in veel gevallen voor dat de archeologische resten 

bij ploegen en graafwerkzaamheden beschermd worden. Zie ook fig. ... (figuur Kortlang)

5 Peters 2013, 6.
6 Binnen de gemeente komen diverse bodems voor. Enkele de terminologie voor enkeerdbodems wordt in deze 
paragraaf nader toegelicht omdat met betrekking tot deze bodems verwarrende benamingen gebruikt worden. De 
andere voorkomende bodems leiden niet tot verwarring en behoeven dan ook geen verdere verklaring.
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Belangrijk bij de beschrijving van de bodemopbouw is het gebruik van de juiste terminologie. Zelfs 

binnen de archeologische beroepsgroep worden verschillende termen door elkaar en niet altijd in hun 

juiste context gebruikt. De te gebruiken terminologie voor de gemeente wordt hieronder uiteengezet. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de recent verschenen studie van Theo Spek naar essen in 

Drenthe.7 Spek hanteert de algemene benaming van plaggenbodems voor alle bodems die een door 

akkerbewerking en bemesting met plaggen een opgehoogde bodem kennen.

De term 'esdek'

Verwarring ontstaat vaak over de term esdek. Deze term is afgelopen decennia door met name 

archeologen geadopteerd om een dikke, door plaggenbemesting ontstane akkerlaag te benoemen. 

Veelal wordt de term esdek zelfs gebruikt om aan te geven dat het om een enkeerdbodem gaat met 

een plaggendek dikker dan 50 cm. Dit is op zijn minst verwarrend. In de noordelijke provincies 

worden (open akker)gebieden gebruikelijk aangeduid met de termen essen, enken (met esdekken). In 

de zuidelijke provincies spreekt men van akkers of velden. Het gaat hier om de 

cultuurlandschappelijke benaming en houdt geen direct verband met de aanwezigheid van een 

plaggendek.

Essen (of esdekken) kennen niet per definitie een ophogingsdek door plaggenbemesting. De dikte van 

een esdek hoeft geen minimale akkerdek dikte te hebben van 50 cm. Dit houdt verband met de 

bodemkundige definitie.

Bodemkundig deelt men plaggenbodems in twee categorieën in: (1) (hoge bruine/zwarte) 

enkeerdgronden met een plaggendek van meer dan 0,5 meter en (2) laarpodzol/vaaggrond met een 

plaggendek van minder dan 0,5 meter. De plaggenbodems bestaan uit verschillende onderdelen. Een 

plaggenbodem is een grotendeels man-made soil. Behalve de natuurlijke bodemvorming is een 

eventueel aanwezige fossiele cultuurlaag en het plaggendek door toedoen van de mens ontstaan.

Voorgestelde terminologie
De bij bodemkundige beschrijvingen te hanteren terminologie is als volgt:

Esdek, es: term niet meer gebruiken

Akkerdek: meest neutrale term voor het door mensen bewerkte deel van de bodem 

Enkeerdbodem: bodemkundige definitie van een plaggenbodem met een humushoudend plaggendek 

dikker dan 50 cm.

Plaggenbodem: bodem waarop zich een plaggendek heeft ontwikkeld. De dikte van dit dek hoeft niet 

per se 50 cm of meer te zijn, maar kan ook minder zijn.

Plaggendek: het antropogene (ophogings)deel van de plaggenbodem.

Onderstaande figuur geeft de onderdelen schematisch weer:

7 Spek T., 2004, Het Drentse Esdorpenlandschap, Utrecht; Doesburg e.a. (red), 2007: Essen in zicht. Essen en 
plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid. Amersfoort (NAR 34).
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Huidig maaiveld

Netto ophoging

Oorspronkelijk maaiveld 

Diepste bewerkingsgrens

Aap Bouwvoor

Plaggendek
(ophogingslaag)

Aa2
Overige 
plaggen lagen

Aa3

Apb Overgangslaag (fossiele cultuurlaag)^

I Bwb

BCw Begraven natuurlijk profiel

Cu

Cultuurdek

Plaggenbodem

Uit Spek, 2004, p. 816.

Een mooi voorbeeld van enkeerbodem (plaggendek op moderpodzol) zoals dat in Veldhoven 

voorkomt:

AnVlaaq

rmjdei
B-horizoit

C-horizont
dckzand

fīfatfiWĩoŢcTi*

IřlfegpKGbĎ

Profiel WP3, WOR Zilverackers. Uit Weekers-Hendrikx ļ Van der Veken ļ Blom 2014, fig. 3.3a.
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Bijlage 6. Verslag veldtoets

Project

Opdrachtgever

Onderzoek

Veldteam

Velddata

De archeologiekaart van Veldhoven 

Gemeente Veldhoven

Veldinspectie d.m.v. visuele inspectie en/of controleboringen 

Fokko Kortlang Z Michiel van der Weele Z Tom Hos 

21 maart 2013

Algemene inleiding

In het kader van het opstellen van de archeologische beleidskaart voor het grondgebied van de 

gemeente Veldhoven, is een aantal locaties in het veld nader geïnspecteerd, teneinde de 

verwachtingscategorie of de status van archeologische waarde te toetsen en zo nodig bij te stellen.

De veldcheck vond plaats op 21 maart 2013. Op deze dag is door het landschap gereden en zijn 

verscheidene percelen visueel geïnspecteerd en zijn 8 controleboringen gezet. De keuze om bepaalde 

percelen te bezoeken werd voornamelijk ingegeven door de kaartbeelden van de (historische) 

topografische kaarten en het AHN. De locaties van de controleboringen (8 stuks) en het overgrote 

deel van de visuele inspectie werden vooraf bepaald. Dit is gebeurd aan de hand van de bestudering 

van het AHN en de provinciale ontgrondingenkaart. Locaties die tussen beide kaarten voor een zekere 

discrepantie zorgden, of 'verdachte' locaties zichtbaar op het AHN, zijn bezocht en gedocumenteerd. 

Alle geïnspecteerde locaties zijn hier kort beschreven.

Het grondboren is gedaan met een edelmanboor (diameter van 7 cm). De boringen zijn ten minste tot 

20 cm in het moedermateriaal gezet en zijn maximaal 100 cm diep. De boorstaten zijn beschreven 

conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) en de opgeboorde grond is 

handmatig doorzocht.
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Locatie 1 - percelen ten zuiden van het Maxima Medisch centrum en ASML

Coördinaten

Boring 1 (157.502 | 379.521), boring 2 (157.532 | 379.481), boring 3 (157.322 | 379.439) en boring 

4 (157.453 | 379.572)

Doel

De locatie ligt ingeklemd tussen de bedrijfsterreinen van de Run, het Maxima Medisch Centrum en de 

A67 in het zuiden. De locatie bestaat momenteel uit parkeerplaatsen en braakliggend terrein, maar zal 

binnen afzienbare tijd ontwikkeld worden, waarbij onder andere een ondergrondse parkeergarage en 

een overdekte galerie met winkels en restaurants worden gerealiseerd.

Geomorfologisch gezien liggen de percelen in een gebied bestaande uit een dekzandvlakte (code 

2M13) afgedekt door een veldpodzol (code HN21) met grondwatertrap VI. Op de kaart van 1913 ligt 

het gebied tussen twee hogere delen op een landtong tussen de beekdalen van de Gender en de Run. 

Het is onduidelijk hoe deze twee hogere delen met elkaar verbonden zijn. De veldcheck kan hier 

inzicht in geven.

Resultaat

Boring 1 en 2 zijn in het zuidoosten gezet. Hier bleken beekafzettingen van de Gender | Run aanwezig 

te zijn. De bovenste 65 cm bestaan uit donkerbruine Zs2 met baksteenpuintjes. Hieronder is grijs 

grofkorrelig zand aanwezig, dat geïnterpreteerd kan worden als beekdalafzettingen. Boring 3 is gezet 

ten noorden van de parkeerplaats van de ASML. Deze parkeerplaats lag zo een 20 cm lager dan het 

perceel waarop boring 3 gezet is. De bovenste 30 cm bestaat uit donkerbruingrijze Zs2 met 

baksteenpuitjes hieronder is na een overgangslaag van circa 5 cm geel zand aanwezig. Opvallend is 

dat de bodem zeer nat is. De vierde boring is gezet op het perceel ten noorden van het perceel waar 

boring 1 en 2 opgezet zijn. Hier bestaat de bovenste 60 cm uit donker bruingrijze Zs2 hieronder is een 

10 cm dikke B-horizont aangetroffen bestaande uit geelbruine Zs2, waaronder de C-horizont aanwezig 

is (gele Zs2).

Conclusie

In het plangebied zijn aan de zuidoostkant beekdalafzettingen van de Gender | Run aanwezig. Ten 

noorden hiervan bevindt zich een dekzand, maar van een kop is geen sprake. Opvallend is ook dat de 

ondergrond (ondanks de grondwatertrap VI!) vrij nat is. Hierbij komt dat een groot deel van het 

terrein inmiddels op zijn kop is gezet. De parkeerplaats van de ASML is wat lager aangelegd dan de 

omgeving. De A67 loopt te zuiden van het plangebied en de gebouwen van de Run, met name ASML 

en het Maxima Medisch Centrum hebben de ondergrond danig geroerd.

Uit het booronderzoek blijkt dat de twee kopjes die zichtbaar zijn op de kaart van 1913 niet met 

elkaar verbonden zijn. Tussen de kopjes ligt een natte zone met een veldpodzol. De grootschalige 

ingrepen die in het gebied zijn geweest hebben ervoor gezorgd dat een deel van het 

onderzoeksgebied is verstoord. De kans op de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische
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sporen in het plangebied is derhalve dermate laag dat een vrijgave van het plangebied 

gerechtvaardigd is. Het kopje ten zuiden van de A67 blijft echter zijn hoge verwachting behouden.

De locatie op de topografische kaart van 2009 (boven) en 1913 (onder)
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Locatie 2 - percelen rond de manege en de voetbalvelden van Schoot

Coördinaten

Centrumcoördinaat (154909 | 378782)

Doel

Rond de manege en de voetbalvelden zijn op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord Brabant 

een aantal ontgrondingen aanwezig. Na bestudering van het AHN (kaart 2) is er twijfel gerezen over 

de exacte omvang van de ontgronding.

Resultaat

De veldcheck bestond uit een visuele waarneming. Aan de stijlranden was te zien dat de het perceel 

van de manege en de achterliggende voetbalvelden ontgrond zijn. Ook is het terrein ten noorden van 

de manege deels ontgrond.

Conclusie

De op de figuur zwarte gemarkeerde terreinen zijn ontgrond. De witte zijn niet ontgrond, rood zijn 

voormalige vuilstortplaatsen.

WAV

Mm*

De in het veld waargenomen ontgrondingen (bij de pijl)
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Locatie 3 - twee percelen ten zuiden van Zittard aan de Zittard

Coördinaten

Perceel 1 (154.303 | 379.271)

Perceel 2 profielput 5 (154.160 | 379.330) profielput 6 (154.047 | 379.395)

Doel

Ten zuiden van Schoot liggen enkele percelen waarvan getwijfeld wordt of ze inderdaad ontgrond zijn. 

De AHN kaart en de provinciale kaart zijn hier niet eenduidig over.

Resultaat

De veldcheck bestaat uit een visuele waarneming en het graven van twee profielputjes. Het eerste 

perceel is door middel van een visuele waarneming als ontgrond aangemerkt. De steilranden waren 

hier duidelijk zichtbaar. Het tweede perceel is door middel van het6 graven van twee profielputjes 

onderzocht. Te zien was dat de ondergrond flink verstoord is geraakt door de ontgrondingen.

Conclusie

Beide percelen zijn ontgrond

Profielput 5 in perceel 2 (links) en de ligging van perceel 1 (bij de pijl) en perceel 2
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Locatie 4 - perceel ten zuiden van de grote aard

Coördinaten

Perceel 3 (152.011 7 381.421)

Doel

Ten zuiden van de Grote Aard zijn op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord Brabant een 

aantal ontgrondingen aanwezig. Na bestudering van het AHN (kaart 2) is er twijfel gerezen over de 

exacte omvang van de ontgronding.

Resultaat

De veldcheck bestond uit een visuele waarneming. Aan de stijlranden was te zien dat meerdere 

percelen zijn ontgrond.

Conclusie

De percelen zijn ontgrond.

mm

De ontgronde percelen (bij de pijl)
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Locatie 5 - Heikantse Baan

Coördinaten

Archeologisch proefsleuvenonderzoek (153.884 | 382.033)

Doel

Het perceel is door middel van proefsleuven onderzocht door BAAC in 2008. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek is een waterput uit de midden bronstijd aangetroffen. Het bijbehorende erf of 

andere behoudenswaardige sporen zijn niet aangetroffen. De waterput is gecoupeerd maar de tweede 

helft is behouden in situ. BAAC heeft geadviseerd om de tweede helft van de waterput in situ te 

behouden en de rest van het terrein vrij te geven. Het terrein zal worden heringericht voor 

natuurbehoud met een meanderende beek en een wadi. Doel is om te kijken of de natuurontwikkeling 

al heeft plaatsgevonden en wat de bijbehorende verstoring is.

Resultaat

De veldcheck bestond uit een visuele waarneming. De natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden en 

heeft de ondergrond dusdanig verstoord dat er geen archeologisch sporen meer verwacht hoeven te 

worden.

Conclusie

Het terrein kan vrijgegeven worden wat betreft archeologie.
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Locatie 6 - perceel ten noorden van de Grote Vlasroot

Coördinaten

Boring 7 (156.587 7 377.359) en boring 8 (156.594 7 377.324)

Doel

Het onderzoeksgebied betreft de Grote Vlasroot en het perceel ten noorden. Het is niet duidelijk of de 

Grote Vlasroot uitgediept is en, zo ja, tot in welke mate dit is gebeurd. De zone rondom de Grote 

Vlasroot is als middelhoog geclassificeerd op de verwachtingskaart. Bij een intact bodemprofiel zou 

het wellicht opgewaardeerd kunnen worden naar een hoge verwachting voor steentijd en prehistorie. 

Het terrein ten noorden van de Grote Vlasroot is een AMK terrein geweest dat later is afgewaardeerd. 

De vraag is of het terrein ten noorden van de Grote Vlasroot ontgrond is geweest en in welke mate.

Resultaat

De veldcheck bestond uit het zetten van twee grondboringen en een visuele waarneming. De 

grondboring op het perceel ten noorden van de Grote Vlasroot (boring 7) toonde een ontgronde of op 

zijn minst geëgaliseerde bodemopbouw. De bovenste 30 cm bestond uit donkerbruine Zs2 

(Bouwvoor). Hieronder was het gele zand aanwezig. Het perceel kan op basis van deze boring en de 

resultaten van het onderzoek van het ADC (21025) vrijgegeven worden wat betreft archeologie. De 

Grote Vlasroot zelf lijkt alleen in het zuiden te zijn uitgediept of te zijn uitgebaggerd, met name de 

oevers aan de noordkant zien er intact uit. Op de noordwestelijke oever is een boring gezet (boring 

8). De bodemopbouw in deze boring blijkt intact te zijn. De bovenste 10 cm bestaat uit een 

donkerbruingrijs gekleurde A-horizont. Hieronder ligt een 30 cm dikke grijs gekleurde uitspoelingslaag 

(E-horizont). Hieronder ligt dikke roodbruine B-horizont, waarvan de onderkant niet bereikt is (dieper 

dan 1 m - mv).

Conclusie

Het terrein ten noorden van de Grote Vlasroot is verstoord en kan vrijgegeven worden wat betreft 

archeologie. De Grote Vlasroot lijkt in het noorden nog zijn natuurlijke loop te hebben en met name 

de oevers hebben nog een hoog potentieel. Deze oevers moeten in de verwachtingskaart 

opgewaardeerd worden van middelhoog naar hoog voor archeologische sporen uit de steentijd 7 

prehistorie.
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De twee boringen bij de Grote Vlasroot en de ontgrondde percelen (in zwart)
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