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Fig. 1. Uitsnede van de luchtfoto (2016) van Bergeijk met de ligging van het plangebied erop 

geprojecteerd.  
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1 Inleiding 

De gemeente Bergeijk is voornemens de 

Riethovensedijk her in te richten (incl. fietsverbinding) 

(fig. 2).  

 
Fig. 2. Overzicht van de 
geplande herinrichting van het 
totale plangebied. 
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De lengte van het tracé bedraagt naar schatting 1750 m. Bij een gemiddelde breedte van 6 m 
bedraagt het totale werkgebied 35.000m2. De werkzaamheden zullen bestaan uit (fig. 3, 4, 5 en 
bijlages): 

- vervangen van het wegdek van de hele Riethovensedijk (ca. 1750 meter). De verwachte 

ontgravingsdiepte voor de vervanging van het wegdek is ongeveer 0,30 m onder maaiveld.  

- aanleg van betonnen fietsstroken over het gehele tracé (ca. 1750 m). Het aan te leggen fietspad 

wordt ongeveer 4,4 meter breed. De verwachte ontgravingsdiepte is ca. 0,3 meter t.o.v. huidige 

maaiveld).  

- aanleg hemelwaterafvoer langs de Riethovensedijk tot aan de Ploeg (ca. 550 meter). Hiervoor zal 

een sleuf gegraven worden van ongeveer 2,5 meter breed. De verwachte ontgravingsdiepte is ca. 

2,25 meter t.o.v. huidige maaiveld.  

- aanleg rioolwaterafvoer vanaf het zijstraatje van de Riethovensedijk hierlangs naar de Mr. 

Pankenstraat (ca. 80 meter), verwachte ontgravingsdiepte is ca. 3,25 meter t.o.v. huidige maaiveld. 

Hiervoor zal een sleuf gegraven worden met een breedte van ca. 5 meter. 

- aanleg voetpad ten westen van de Riethovensedijk, tussen de Meester Pankenstraat en de Bucht. 

De verwachting is dat de bodemverstoring minimaal zal zijn (>0,5 meter onder maaiveld.  

 

 

 
Fig. 3. Normaalprofielen/ geplande verstoringsdieptes t.b.v. aanleg fietspad (boven), 

hemelwaterafvoer (midden) en rioolvervanging (onder). In tegensteling tot de getoonde profielen wordt 

geen lavapakket toegepast. 
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De bestaande rioolwaterafvoer van de Ploeg via de Bucht naar de Mr. Pankenstraat is nog in goede 
staat en hoeft niet vervangen te worden. Ook het andere bestaande gemeentelijk riool vanaf het 
zijstraatje van de Riethovensedijk via kort stukje Riethovensedijk naar de Bucht, dat is gekoppeld aan 
het noord-zuid-bestaande riool, blijkt nog helemaal goed en blijft behouden (fig. 4).  
 

 
Fig. 4. Geplande werkzaamheden ten zuiden van de Ploeg. Behalve het vervangen van delen van de 

riolering en de aanleg van de hemelwaterafvoer, wordt ook het wegdek vervangen en een voetpad 

aangelegd. 
 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie fases (fig. 5).   
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Fig. 5. Fasering van de werkzaamheden 

 

2. Inventarisatie gegevens 

Aan de hand van de opgestelde erfgoedkaart1 van de gemeente Bergeijk wordt hieronder 

achtereenvolgens het fysisch landschap, een inventarisatie van de archeologische waarden en 

historische gegevens van het plangebied toegelicht. Op basis hiervan wordt een waardering gegeven 

met daaraan gekoppeld een advies ten aanzien van de archeologie. 

 

Fysisch landschap 

Van de gemeente Bergeijk is in het kader van de erfgoedkaart een reconstructie gemaakt van het 

fysische landschap.2 Deze kaart is vooral van belang voor het inschatten van archeologische potenties 

en als basis voor de historisch geografische ontwikkeling. Volgens de kaart van het fysisch landschap 

is het grootste deel van het plangebied gelegen op een lage dekzandrug. Het noordelijke deel van het 

plangebied valt binnen een zone met lage zandgronden. Op de overgang tussen deze twee ligt nog 

een klein stuk beekdal. Ten oosten van het plangebied ligt een hoge dekzandrug en aan de westzijde 

een gebied met duinen/kamduinen en uitblazinglaagtes (zie fig. 6). 

                                                
1 Berkvens e.a. 2012: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Bergeijk (Bijlage behorende bij het 

rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Bergeijk en Heeze-Leende), Eindhoven. 
2 De studie van het fysisch landschap is uitgevoerd door dr. Karel Leenders. 
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Fig. 6: Het fysisch landschap van het plangebied. 

 
Fig. 7 Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Bergeijk met in blauw het 

plangebied.  

 

Archeologisch landschap 

Volgens de archeologische verwachtingen- en waardenkaart van de gemeente Bergeijk3 (fig. 7) valt 

een groot deel van het plangebied binnen een zone met een hoge archeologische verwachting. Het 

                                                
3 Berkvens 2016. 
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valt grotendeels net buiten het gebied met een archeologische waarde dat samenvalt met 

archeologisch monument Riethovensche Akkers (15290). Hier ligt een terrein met sporen van 

bewoning uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd, alsook mogelijke sporen van begraving (rijengrafveld) uit 

de Vroege Middeleeuwen. Een erg klein deel van het meest noordelijke deel van het tracé heeft een 

middelhoge en lage archeologische verwachting. Het gebied met een lage verwachting komt min of 

meer overeen met het gebied dat in lage zandgronden ligt. Het zuidelijkste puntje van het tracé, het 

gebied ten noorden van de meester Pankenstraat, valt binnen een gebied met een archeologische 

waarde vanwege de ligging in archeologisch monument 16801, de oude dorpskern van Bergeijk. 

Aan de oostzijde van het tracé ligt een gebied, waarvan de eigenaar heeft aangegeven dat de 

archeologie daar mogelijk verstoord is, vanwege het gebruik als akker. Deze claim is in het kader van 

het opstellen van de gemeentelijke archeologische verwachtingen- en waardenkaart onderzocht 

middels bureauonderzoek, maar heeft niet geleid tot het afschrijven van het gebied voor archeologie. 

 

De omgeving van Bergeijk kent een lange bewoningsgeschiedenis en is in archeologisch opzicht 

bijzonder rijk. In de plangebied zelf en de directe omgeving zijn diverse archeologische waarden 

bekend uit de periode Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Ten eerste loopt een klein deel van het 

plangebied, zoals al gezegd, door twee archeologisch waardevolle gebieden of monumenten, 

Riethovensche Akkers en de kern van Bergeijk.   

 

Binnen een straal van 500 m rondom het plangebied liggen nog meer monumenten (fig. 8). Ten eerste 

ligt op ca. 200 m ten westen van het tracé en direct aansluitend op monument Riethovensche Akkers, 

rijksmonument Het Hof; Fazantlaan (nr. 232). Het gaat om een terrein met sporen van begraving 

(rijengrafveld) uit de vroege middeleeuwen (6e-7e eeuw). In 1957 en 1959 hebben hier opgravingen 

plaatsgevonden, waarbij meer dan 129 graven zijn onderzocht. De graven waren west-oost 

georiënteerd en de diepte van de grafkuilen varieerde van 100 tot 150 cm onder maaiveld. Het huidige 

maaiveld heeft een golvend verloop, waardoor archeologische resten hier al kunnen voorkomen vanaf 

30 cm onder maaiveld. Het nog resterende deel van het monument heeft een matige tot hoge 

gaafheid. Op 200 m ten oosten van het tracé ligt monument Weverij De Ploeg/Bucht (nr. 5000). Het 

gaat om een terrein met sporen van een nederzetting uit de Merovingische periode. De bewoning 

loopt naar verwachting in ieder geval door tot in de 12e eeuw n. Chr. Op ongeveer 150-200 m ten 

noordwesten van het tracé bevindt zich monument Heesmortel, in tweeën gedeeld door de N397 

(nummers 4996 en 4986). Hier worden sporen van bewoning uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd en 

sporen van begraving uit de Romeinse tijd verwacht. In het gebied is zowel Romeins (import) 

aardewerk als `inheems' materiaal verzameld. Ook is één brandgraf aangetroffen, dat wellicht deel 

uitmaakt van een Romeins grafveld. De nederzetting uit de Vroege IJzertijd is deels opgegraven door 

de Vrije Universiteit. Op 500 m ten noorden, tenslotte, ligt nog een complex bij toponiem Eikestraat 

(monument nrs. 1346 (Rijksmonument), 16087 en 5005). Het gaat om een gebied met sporen van 

begraving (urnenveld en drie grafheuvels). De grafheuvels dateren uit het Laat Neolithicum en/of de 

Bronstijd en de Late Bronstijd - IJzertijd.  Volgens R. Klok (ROB) waren in 1973 in het bos twee tumuli 

te herkennen; een derde grafheuvel lag op een akkertje ten oosten van het bos. Deze is na onderzoek 

in 1950 verdwenen. Ook bevinden zich in het gebied kringgreppels, die zich in de strook bos 

voortzetten.  
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Fig. 8 Plangebied met de ligging van de archeologische monumenten in de omgeving. 

 

Rond het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd (fig. 9). Het gaat om 

bureauonderzoeken, booronderzoeken en  proefsleuvenonderzoeken, opgravingen en begeleidingen.4  

Hieronder worden alleen de onderzoeken besproken die in bovenstaande nog niet aan bod zijn 

geweest en vindplaatsen hebben opgeleverd. Reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw is direct ten 

noordwesten van de Mr. Pankenstraat een archeologisch onderzoek uitgevoerd 

(waarnemingsnummer 33651). Tijdens dit onderzoek is een nederzetting aangetroffen, die begint in 

de tweede helft van de 11e eeuw en zijn bloeitijd kent in de 12e eeuw. Aangetroffen zijn gebouwen, 

greppels en waterputten. Na de 12e eeuw lijkt de bewoning verdwenen te zijn, maar in de loop van de 

15e en 16e eeuw is het gebied weer bewoont. Direct ten oosten van dit onderzoeksgebied, bij de St. 

Joseph (onderzoeksmeldingsnummer 3321), zijn resten opgegraven van nederzettingen uit de Volle-

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Uit de Volle-Middeleeuwen is een erf gevonden, bestaande 

uit een bootvormige boerderij, een bijgebouw en een waterput. Dit erf wordt afgescheiden door enkele 

greppels. Tussen 1982 en 1987 zijn meerdere opgravingen uitgevoerd in het centrum van Bergeijk. 

Tijdens deze opgravingen zijn om de kerk van Bergeijk en het driehoekige Hofplein ten noorden 

daarvan delen van een grachtstelsel rondom de kerk teruggevonden. Dit stelsel is ook bij het 

onderzoek van het AAC/Diachron UvA bv uit 2010 terug gevonden. Hierbij zijn ook vondsten uit de 

Romeinse tijd, sporen van Karolingische gebouwen en graven uit de Nieuwe Tijd aangesneden.5 

                                                
4 O.a. Onderzoek Riethoven Boshovenstraat, booronderzoek archis zaaknummer 2204652100/ 2323309100, 
proefsleuvenonderzoek archis zaaknummer 2260486100/ 2308624100, Onderzoek Bergeijk Meester 
Pankenstraat archis zaaknummer 2385583100. 
5 Dijkstra 2015. 
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Fig. 9 Plangebied met de ligging van archeologische onderzoeken, vindplaatsen en monumenten de 

omgeving. 

 

In 2013 is direct ten zuiden van het plangebied bij de herinrichting van de Meester Pankenstraat een 

archeologische begeleiding uitgevoerd. De oudste sporen, die daarbij zijn aangetroffen dateren uit de 

16e eeuw en betreffen sporen van bewoning, infrastructuur en ambachtelijke werkzaamheden (fig.10). 

Verder zijn meerdere sporen gevonden uit de 17e en de 18e eeuw, waaronder karrensporen, een 

afvalkuil en een brandkuil.6 

Ten noorden van het tracé is in 2011 in plangebied Riethoven Boshovenstraat 21 een proefsleuven 

onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een vindplaats uit de Bronstijd tot mogelijk de Romeinse Tijd 

aangetroffen en een vindplaats uit de Nieuwe Tijd. De eerste vindplaats bestaat uit slechts 1 spoor, de 

tweede betreft kuilen die verband houden met agrarische activiteiten.7 Tot slot is in 2017 ten oosten 

van de Riethovensedijk tegenover de Ploeg een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in verband met de 

hier geplande woningbouw.8 Hierbij werden geen sporen aangetroffen maar wel een oud akkerdek, 

waaruit blijkt dat het gebied eeuwenlang in gebruik was als akkergebied. 

                                                
6 ter Steege 2014. 
7 Kooi 2011. 
8 Verhoeven 2017. 
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Fig. 10. Bergeijk-Mr. Pankenstraat. Alle-sporenkaart. Boven: het westelijke deel; onder: het oostelijke 

deel (Ter Steege 2014). 

 

Historisch landschap 

Volgens de erfgoedkaart maakt het plangebied deel uit van het open akkercomplex Enderakkers. 

Historisch gezien bestond dit akkercomplex hoofdzakelijk uit akkers met daar her en der tussenin 

percelen bos (zie fig. 11). 
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Fig. 11 Uitsnede uit de kaart van het historisch landschap met de oude akkers en de restbossen. De 

huidige topografie is weergegeven in zwart. 

 

Het kadastrale minuutplan 1832 laat zien dat de Enderakkers in de 19e eeuw een sterk geometrisch 

verkavelingspatroon kenden (figuur 11). De belangrijkste doorgaande structuurlijnen liepen van zuid 

naar noord, deels gemarkeerd door zandwegen die vanuit de nederzetting over de akkers naar het 

heideveld ten noorden van de Enderakkers voerden. De belangrijkste weg was de doorgaande weg 

naar Riethoven (de huidige Riethovensedijk), die de Enderakkers onderverdeelde in een westelijk deel 

(Bergerakker) en een oostelijk deel (Eikerakker). Beide namen verwijzen hoogstwaarschijnlijk naar de 

voormalige nederzettingen Berg en Eik in deze omgeving.9  De precieze ligging van beide 

nederzettingen is niet bekend. Of aan de Riethovensedijk in de middeleeuwen bebouwing stond is 

eveneens onbekend. Als hier bebouwing heeft gestaan, was deze, afgaande op de minuutplan 1832, 

in de 19de eeuw in ieder geval (niet) meer aanwezig. Op de minuutplan is alleen aan de zuidzijde van 

het tracé bebouwing ingetekend. Het gaat om bebouwing langs de huidige Meester Pankenstraat, 

behorend bij de historische kern van Bergeijk (figuur 11). Het merendeel van de percelen was in 

1832/40 in gebruik als akker (fig. 12, groen). Behalve grondgebruik als akker komt grondgebruik als 

heide (geel/ oranje) en bos (oranje en oranjerood) voor. 

 

                                                
9Vangheluwe en Spek 2008 en Berkvens e.a. 2012, 41, nummer 1.13.1.019 
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Fig. 12 Uitsnede uit de kaart van 1832 met het onderzoeksgebied in blauw (bron: Knaepen, de 

Nooijer, Vangheluwe & Biemans 2009) 

 

Wanneer de door Vangheluwe en Spek vermoede verplaatsing van de bewoning van de hogere 

gronden van de Enderakkers naar de huidige plek langs het beekdal van de Keersop precies heeft 

plaatsgevonden, kan door gebrek aan archeologische gegevens (nog) niet worden vastgesteld. Wel 

wordt een direct historisch verband vermoed met de reorganisatie van het domaniale grondbezit op de 



 

14 
 

Enderakkers kort vóór 1210 waarbij diverse nieuwe cijnshoven zijn opgericht en nieuwe cijnzen zijn 

uitgegeven. Mogelijk is tijdens deze reorganisatie ook de bewoning verplaatst. De talrijke hertogelijke 

cijnsuitgiften die zichtbaar zijn in het register van 1340 maken namelijk duidelijk dat in dat jaar al 

ongeveer 90% van dit gebied was ontgonnen.10 

 

Op de Bonnekaarten van ca. 1900 is te zien dat het gebied steeds meer bebost raakt (ten koste van 

de akkers, fig.13). Het gaat waarschijnlijk om aangeplante naaldbossen, waarvan het hout gebruikt 

werd voor de mijnbouw. Qua bebossing is in de omgeving van de Riethovensedijk sindsdien weer bos 

verdwenen ten gunste van o.a. woningbouw. In de directe omgeving van de weg lijkt echter niet veel  

veranderd t.o.v. de huidige situatie. 

 
Fig. 13 Plangebied geprojecteerd op de Bonnekaart uit circa 1900. 

 

De bebouwing aan de zuidzijde van de Riethovensedijk (historische kern Bergeijk) breidt zich rond 

1900 uit naar het noorden. Ook langs de Bucht verschijnt nu bebouwing (figuur 13). Het gebied langs 

de Riethovensedijk blijft lang (op de omgeving van de Meester Pankenstraat na) onbebouwd. Pas in 

de jaren 50 verschijnt hier bebouwing. Het gaat om een fabrieksgebouw, behorend tot het complex 

weverij De Ploeg, gebouwd in 1958. Het gebouw is ontworpen door Gerrit Rietveld met technische 

adviezen van ontwerper G. Beltman jr. De maatvoering van het gebouw was afgestemd op de brede 

                                                
10Vangheluwe, Daniel en Theo Spek 2008  
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weefgetouwen, "form follows function". Het complex ligt in een parkachtige tuin naar ontwerp van Mien 

Ruys.11  

 

Verstoringen 

Door ontgronding en vergraving kunnen belangrijke delen van het bodemarchief aangetast of zelfs 

verdwenen zijn. Daarom is getracht om op basis van de beschikbare informatie te achterhalen waar 

en in welke mate de bodem in het plangebied verstoord is. De provinciale ontgrondingenkaart laat 

zien dat er geen terreinen in het plangebied zijn ontgrond. In het plangebied en directe omgeving  

hebben een aantal bodemonderzoeken plaatsgevonden. Voor zover bekend heeft dit nog niet geleid 

tot een sanering. Het Actueel Hoogtebestand Nederland laat zien dat de oostzijde van de weg in het 

noorden lager gelegen is dan de westzijde. Verder is de bodem ter hoogte van het als verstoord 

aangegeven gebied (beleidskaart archeologie) aan de noordzijde van het tracé opvallend lager 

gelegen dan het omringende gebied. Mogelijk zijn agrarische grondbewerkingen hier debet aan, maar 

of dit tot verstoring van de archeologische ondergrond heeft geleid hoeft lang niet het geval te zijn. De 

verwachting is namelijk dat er een akkerpakket van minstens een halve meter hier aanwezig is. 

Daarnaast zullen de aanleg van rioleringen, kabels en leidingen in het wegtracé vanaf de Meester 

Pankenstraat tot aan de Ploeg ongetwijfeld tot verstoringen van de bodem hebben geleid. In hoeverre 

deze echter het bodemarchief hebben aangetast is niet duidelijk. 

 

3. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Door middel van een analyse van de verzamelde gegevens is het mogelijk om een gespecificeerde 

verwachting van archeologische waarden op te stellen voor het plangebied. 

 

Vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum bestaan uit een strooiing van (vuur)stenen 

artefacten en afval. De doorsnede van dergelijke vindplaatsen is meestal minder dan 20 m. Mogelijke 

grondsporen zijn ondiep en door de ouderdom al grotendeels vervaagd. De vindplaatsen kunnen 

zowel op de hogere dekzanden liggen als op de overgang naar een beekdal. Het grootste deel van 

het onderzoeksgebied bevindt zich op een lage dekzandrug. Het noordelijke deel van het plangebied 

valt binnen een zone met lage zandgronden. Daarnaast is in de directe omgeving van het plangebied 

een vindplaats uit de Michelsbergcultuur (Midden-Neolithicum) aangetroffen. De vindplaats is, net als 

het plangebied, gelegen op een lage dekzandrug. Daarom is de verwachting voor deze periode in het 

gebied dat op de lage dekzandrug ligt hoog. Vanwege de aanwezigheid van een gradiënt in het 

gebied dat valt binnen de lage zandgronden/de rijt is de verwachting ook in dit gebied hoog. Daarbij 

moet wel worden opgemerkt, dat in het plangebied in ieder geval sinds de 19de eeuw een weg ligt met 

in het zuidelijk deel een riolering. Dat maakt het aantreffen van een intacte vindplaats uit deze periode 

in het zuidelijke deel van het tracé weer wat minder voor de hand liggend. 

 

Vanaf de Late Prehistorie tot in de Vroege Middeleeuwen zijn de mensen afhankelijk van akkerbouw 

en veeteelt voor hun voedselvoorziening. De nederzettingen bevinden zich vooral op de vruchtbare 

dekzandruggen, bestaande uit sporen van paalgaten, alsmede kuilen en misschien waterputten. Deze 

erven beslaan een oppervlak van circa 40 x 40 m. Vanwege de verspreiding van erven in het 

landschap betekent de vondst van een sporencluster dat er vermoedelijk meer erven in het 

plangebied zijn gelegen. De nederzettingen worden met elkaar verbonden door (land) wegen. Gezien 

de vele vindplaatsen in en in de directe nabijheid van het plangebied uit de periode Neolithicum t/m 

Late Middeleeuwen, de aanwezigheid van een historische weg en de ligging in de nabijheid van 

verschillende archeologische monumenten, is de kans op vindplaatsen uit deze periodes als hoog in 

te schatten. Wel moet worden opgemerkt, dat in het plangebied in ieder geval sinds de 19de eeuw een 

weg ligt met in het zuidelijk deel een riolering. Daarom is de verwachting dat de natuurlijke bodem in 

het zuidelijke deel van het plangebied tot een onzekere diepte, vanwege de aanwezige bebouwing en 

bestrating, reeds geroerd zal zijn.  

 

                                                
11Berkvens e.a. 2012, 210-211, nummer 1.29.17.001 
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Voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd moeten we de bewoning vooral zoeken in de omgeving 

van de historische bekende bewoningskernen. Omdat het zuidelijke deel van het plangebied in de 

historische kern van Bergeijk ligt en op de minuutplan van 1832 hier bebouwing is ingetekend, is de 

archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in dit deel van het tracé hoog 

(fig.14). 

 
Fig. 14 Uitsnede uit de kaart van 1832 met het onderzoeksgebied in blauw (bron: Knaepen, de 

Nooijer, Vangheluwe & Biemans 2009). 

 

Diepteligging archeologie 

Vindplaatsen uit de periode Late Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd kunnen in principe voorkomen vanaf het 

maaiveld. In de Meester Pankenstraat (aan de zuidzijde van het tracé) zijn onder de weg vanaf een 

diepte van circa 30,40 m + NAP (dit komt overeen met ongeveer 50 cm onder maaiveld) sporen uit de 

Nieuwe Tijd aangetroffen. Vindplaatsen uit de periode Paleolithicum t/m Volle Middeleeuwen zijn het 

best zichtbaar in de natuurlijke dekzandbodem ofwel C-Horizont. Het is niet bekend op welke diepte 

deze in het plangebied kan worden aangetroffen. Veel in de omgeving uitgevoerde archeologische 

onderzoeken zijn reeds lange tijd geleden uitgevoerd en destijds was het niet gebruikelijk de NAP 

waarde van een archeologische laag in het rapport te beschrijven. De diepte t.o.v. het maaiveld wordt 

vaak wel genoemd, maar heeft voor het huidige onderzoek minder waarde, omdat in de omgeving van 

het plangebied veel verschillen zijn in de hoogte van het maaiveld. Afgaande op de beschreven 

hoogte van de archeologische laag bij projecten, uitgevoerd in plangebieden met dezelfde fysisch 

geografische omstandigheden, kan de C-horizont in het plangebied verwacht worden vanaf een diepte 

van 30-60 cm onder maaiveld.  

 

4. Conclusie en advies 

In verband met voorgenomen herinrichting van de Riethovensedijk en omgeving is een 

archeologische quickscan uitgevoerd. De bekende archeologische gegevens geven voor het 

plangebied voldoende concrete aanwijzingen voor een hoge verwachting voor de vroege prehistorie. 

De verwachting voor de late prehistorie t/m de vroege middeleeuwen is eveneens hoog. Omdat er 

echter al waarschijnlijk vanaf de late middeleeuwen een weg ligt met in het zuidelijk deel een riolering, 

is de kans erg groot dat de natuurlijke bodem in het zuidelijke deel van het plangebied tot een 

onzekere diepte geroerd zal zijn. Hierdoor is de kans vrij klein dat er nog intacte vindplaatsen uit de 

vroege en late prehistorie zullen worden aangetroffen. Wel is het mogelijk om sporen van de oude 

Riethovensedijk, die mogelijk al terug gaat tot de vroege middeleeuwen, aan te treffen. De 

verwachting voor de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd tenslotte is hoog, met name voor het 

gebied nabij de Meester Pankenstraat. Hier kunnen resten van bebouwing uit de Nieuwe Tijd verwacht 

worden.  

 

De gemeente Bergeijk heeft aangegeven dat ze ernaar streeft om de aanwezige archeologische 

waarden zoveel mogelijk in situ te behouden. Indien mogelijk zal de diepte van de werkzaamheden 

worden aangepast aan de diepteligging van de archeologische waarden. Daarom is het belangrijk de 

diepteligging van de eventueel aanwezige archeologische waarden te kennen. Uit de archeologische 
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begeleiding van de herinrichting van de Meester Pankenstraat maar ook uit deze quickscan is 

gebleken, dat in het plangebied archeologische sporen verwacht kunnen worden vanaf een diepte van 

50 cm onder maaiveld. Vindplaatsen kunnen aanwezig zijn vanaf de onderzijde van de recente 

bouwvoor, maar zijn het best zichtbaar in de natuurlijke dekzandbodem. 

 

Omdat er gewerkt zal worden in een archeologisch zeer rijk gebied, is de kans groot dat in het 

plangebied archeologische resten worden aangetroffen indien er binnen het tracé over een breedte 

van 6 m dieper dan 50 cm wordt ontgraven (oppervlak van ruim 1 ha). Wij adviseren dan ook om de 

grondwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken tot een maximale diepte van 50 cm onder 

maaiveld. Zo nodig kunnen delen van het tracé mogelijk worden opgehoogd ter bescherming van de 

archeologische laag. Indien de graafwerkzaamheden waar dieper dan 50 cm onder maaiveld wordt 

gegraven, beperkt van omvang blijven, lijkt de meerwaarde aan kennis die een continue 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden zou kunnen opleveren, niet op te wegen tegen de 

kosten. Een archeologisch onderzoek door een erkend opgravingsbedrijf op basis van een door de 

gemeente geaccordeerd Programma van Eisen achten wij in dit geval dan ook niet noodzakelijk. 

Indien dit echter niet mogelijk is en er over een groot oppervlak dieper dan 50 cm gegraven zal 

moeten worden, adviseren wij een archeologisch onderzoek in het hele tracé uit te voeren in de vorm 

van proefsleuven/opgraven onder de variant archeologische begeleiding van de civiele 

werkzaamheden. 

 

Voor de aanleg van de rioleringen in het zuidelijk deel van het wegtracé zal wel dieper worden 

ontgraven (tot max. 150 cm onder maaiveld) over een oppervlak van naar verwachting 870 m2.12 

Omdat het hier echter gaat om een lijntracé met een naar verwachting beperkte breedte (niet meer 

dan een meter) waar tevens een deel reeds verstoord is door aanwezige leidingen, is kans op het 

aantreffen van waardevolle archeologische resten erg klein. Indien resten worden aangesneden, zal 

het vrijwel altijd gaan om flarden van sporen zoals bijvoorbeeld een waterput of deel van een muur. 

Een archeologisch onderzoek door een erkend opgravingsbedrijf op basis van een door de gemeente 

geaccordeerd Programma van Eisen achten wij ook hier dan niet noodzakelijk. 

 

Wel blijft de kans aanwezig op het aantreffen van losse archeologische vondsten of grondsporen bij 

werkzaamheden dieper dan 50 cm onder maaiveld. Deze sporen zouden beperkte kennis kunnen 

opleveren over de bewoning en begraving in de periode voor de 13de eeuw, de ontginning van 

akkercomplex Endeakkers en de ouderdom van de Riethovensedijk. Daarom adviseren wij de 

graafactiviteiten, welke op een niveau dieper dan 50 cm onder maaiveld in het plangebied 

plaatsvinden, te laten controleren op sporen en vondsten door archeologen van de Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant (ODZOB). Zij zullen in samenwerking met de heemkundekring van Bergeijk en de 

Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland inspecties tijdens de graafwerkzaamheden 

uitvoeren om vast te kunnen stellen of er sprake is van archeologische vondsten en/of sporen in het 

plangebied. Tijdens deze controles kan ook het profiel van de weg nader worden bekeken om de 

mogelijke ouderdom vast te kunnen stellen. Voor deze archeologische inspecties of waarnemingen 

(het 'leesbaar maken van archeologische sporen bij niet archeologische graafwerkzaamheden') is 

geen certificering nodig. Wij vragen de start van de graafwerkzaamheden tijdig bij de ODZOB te 

melden zodat hier in de planning rekening mee gehouden kan worden. 

 

Voor alle graafwerkzaamheden in het gehele tracé blijft overigens de meldingsplicht bij het vinden van 

archeologische vondsten van kracht. De aanwezigheid van archeologische resten kunnen namelijk 

nooit helemaal worden uitgesloten op basis van het uitgevoerde onderzoek. Mochten er tijdens 

toekomstige grondwerkzaamheden toch belangwekkende archeologische vondsten en structuren 

worden aangetroffen, dan dient men dit op basis van de Erfgoedwet 2016 zo spoedig mogelijk bij de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Bergeijk te melden. 

 

                                                
12 HWA van ca. 550 m lang bij breedte van 1 m; RWA van ca. 80 m lang bij breedte van naar schatting 4 m. 
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