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

geprojecteerd.  
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1. Inleiding  

De gemeente Oirschot is voornemens in 2019 de bestaande verharding van het wegdek van de 
straten Pallande en Straten in de gemeente Oirschot te vervangen. Het tracé loopt vanaf de 
Montfortlaan in het zuiden (Straten) tot aan De Fransman/ Mortelsgraaf in het noorden (Pallande).  
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande wegverharding inclusief fundering. 
De constructiedikte zal ca. 39 cm (25 cm fundering en 14 cm asfalt) bedragen. Mogelijk komt het 
nieuwe wegdek iets hoger te liggen als het wegdek. Het is niet duidelijk of ook ter hoogte van de 
bermen gegraven gaat worden. Ter plaatse van de driehoek kapel (oude kern gehucht Straten) 
bedraagt de constructiedikte 30 cm. Het asfalt komt hier iets verhoogd te liggen (7 á 8 cm). De totale 
lengte van het tracé is ca. 2,2 km. De geschatte breedte van het tracé (inclusief bermen) bedraagt 10-
14 m. 

2. Inventarisatie gegevens 

Aan de hand van de opgestelde erfgoedkaart1 van de gemeente Oirschot 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. 

 
Fig. 2: Het fysisch landschap van het plangebied. 
 

                                                
1 Berkvens e.a. 2012: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Oirschot (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, Cranendonck en Heeze-Leende), 
Eindhoven. 
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Fysisch landschap 
Van de gemeente Oirschot is in het kader van de erfgoedkaart een reconstructie gemaakt van het 
fysische landschap.2 Volgens de kaart van het fysisch landschap is het plangebied gelegen in een 
gebied met dekzandruggen. Aan de westzijde van de weg liggen twee hoge dekzandruggen (in het 
noorden een kleine en in het zuiden een grotere). Tussen beide dekzandruggen ligt een dal, een 
uitloper van de beekloop uit de Hanendonken. Aan de oostzijde van de weg wordt de lage dekzandrug 
doorsneden door de Stratenseloop met bijbehorend (beek)dal. De weg Pallande zelf, ligt op de 
overgang van hoge naar lage dekzandrug. Straten ligt deels op een lage dekzandrug (overgang naar 
hoge dekzandrug), deels in het beekdal van de Stratenseloop (zie figuur 2). 

 

 
Fig. 3 Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Oirschot met in donkerrood het 
plangebied. 

                                                
2 De studie van het fysisch landschap is uitgevoerd door dr. Karel Leenders. 
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Archeologisch landschap 
Volgens de archeologische verwachtingen- en waardenkaart en de archeologische beleidskaart van 
de gemeente Oirschot3 valt het hele plangebied binnen een zone met hoge archeologische 
verwachting al dan niet vanwege de ligging in een historische kern (figuur 3). Het gaat hier om de 
verwachtingszone rond de Oude Heerstraat / holle weg, die zuid – noord door het gehucht Straten 
loopt en bij Heerbeek noordwestwaarts afbuigt. Bij Straten tonen de kaarten een typische bundeling 
van alternatieve banen, die samen deze oude route vormden.4 Langs deze Heerstraat liggen een 
aantal oude gehuchten, van noord naar zuid: Sneppel, Kasteren, en Straten (de Bollen, twee kernen). 
 
Uit het plangebied zelf zijn tot dusver geen archeologische waarden bekend. In de directe omgeving 
van het plangebied zijn wel een aantal vindplaatsen bekend (figuur 4). Op 250 m ten oosten van de 
weg ligt een archeologisch rijksmonument (nr. 2094 Kasteren St. Antoniusweg). Het gaat hier om een 
terrein met sporen van een Romeinse villa en/of cultuscomplex. In 1993/1994 en 1996 zijn hier 
opgravingen uitgevoerd, waarbij behalve vondsten en sporen uit de Romeinse tijd, ook vondsten uit de 
bronstijd en vroege middeleeuwen zijn aangetroffen.5 Tijdens deze archeologische onderzoeken 
werden onder meer Romeinse uitbraaksleuven, een omheiningsgreppel, paalsporen, enkele graven 
(echter zonder crematie) en middeleeuwse greppels vastgesteld. In totaal zijn met behulp van een 
metaaldetector zo'n 200 munten en meer dan 30 fibulae gevonden. Deze vondsten lijken zich te 
concentreren rondom een stenen gebouw. Voorts werden bij de opgraving in 1993 twee bronzen 
kokerbijlen uit de late bronstijd gevonden. 
Verder zijn ten westen van de weg Straten en ten zuiden van de Heezenpad een vuurstenen spits en 
afslagen aangetroffen uit het midden Neolithicum.6 In het zuidelijke deel van het tracé is op een 
afstand van ca. 230 m ten westen van de weg in 2002 tijdens metaaldetectie op een akkerperceel 
nabij het klooster Bijsterveld in Oirschot een bronzen gesp met ronde beugel en trapeziumvormige 
angel uit de late middeleeuwen gevonden. De vondst hangt samen met de aanwezigheid van kasteel 
Bijsterveld.7 
 
Rond het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd (figuur 4), variërend 
van bureau- en booronderzoeken, een archeologische begeleiding tot een opgraving.8 De opgraving 
betreft het reeds besproken onderzoek in archeologisch monument Kasteren St. Antoniusweg. In twee 
gevallen is na het uitvoeren van een gecombineerd bureau- en booronderzoek vervolgonderzoek 
aanbevolen. Het gaat om de plangebieden Montfortlaan en Groot Bijsterveld. Dit vervolgonderzoek is 
nog niet uitgevoerd. Bij de archeologische begeleiding van  de sanering van zinkassen op het pad 
Pallende te Oirschot zijn geen vindplaatsen aangetroffen, omdat de werkzaamheden niet diep genoeg 
gingen om archeologie aan te treffen (slechts 30 cm onder maaiveld).  

                                                
3 Berkvens 2012. 
4 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, Cranendonck en Heeze-Leende), 
Eindhoven, thema 12 pagina 43 e.v. 
5 Archis monumentnummer 2094, zaaknummers 281547100, 2867209100, 2957298100 en 2957298100. 
Archeologische opgraving 1993/1994 zaaknummer 2883588100 
6 Archis zaak/objectnummer 3089238100 
7 Archis zaak/objectnummer 3277303100 
8 Bureau- en booronderzoek nabij Straten 17 te Oirschot onderzoeksmelding 3293122100 
Archeologische begeleiding van de sanering van zinkassen op het Pad Pallende te Oirschot onderzoeksmelding 
2466097100 
Bureau- en booronderzoek Groot Bijsterveld onderzoeksmelding 2175088100 
Bureau- en booronderzoek Montfortlaan te Oirschot onderzoeksmelding 2452748100 
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Fig. 4 Plangebied met de ligging van archeologische onderzoeken en vindplaatsen in de omgeving. 
 
Historisch landschap 

Zoals eerder vermeld maakt het plangebied onderdeel uit van de van oorsprong laatmiddeleeuwse 

bebouwing rond de Oude Heerstraat / holle weg, die zuid – noord door het gehucht Straten loopt en bij 

Heerbeek noordwestwaarts afbuigt. Langs deze Heerstraat liggen een aantal oude gehuchten, van 

noord naar zuid: Sneppel, Kasteren, en Straten (de Bollen, twee kernen). Volgens de erfgoedkaart 

van de gemeente Oirschot is de weg Straten een oude weg, die in ieder geval vanaf de Middeleeuwen 

gefunctioneerd heeft, maar die waarschijnlijk al veel ouder is. Op de minuutplan van 1832 zijn de 

gehuchten Straten en Sneppel en de huizengroep Kasteren te herkennen (figuur 5).  
 
De oude naam van het gehucht Sneppel of Snepseind was Snepschoot; met deze naam werden 
landerijen aangeduid. Vermoedelijk gaat het hier om het 'verdwenen' gehucht Hersel. Thans wordt 
met Snepseind een groep boerderijen aan het noordoostelijke einde van de Schansstraat aangeduid. 
Op de kaart van 1897 wordt met Snepscheut een groep boerderijen aangegeven die wat verder naar 
het noordoosten ligt, aan de andere kant van de Heerbaan. De middeleeuwse bronnen duiden niet op 
een nederzetting of gehucht, maar op ontgonnen landerijen. Het is vermoedelijk een jong gehucht met 
onvaste lokalisatie en zelfs onvaste naam. 9 
 
Opvallend is dat de meeste gebouwen die in de 19de eeuw bij het gehucht Sneppel horen, nog 
bestaan. In de buurt van het tracé gaat het om een schuur uit ca. 1900 op de locatie van De 
Fransman 11. De huidige woning is van architect J. Priem en is uit 1934.10 Verder staat aan Pallande 

                                                
9 Berkvens e.a. 2012, 88. 
10 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.445 
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10 een langgevelboerderij gebouwd in de 19de eeuw.11  Twee bijgebouwen, waarvan één vlakbij de 
weg, lijken verdwenen. 

 
 
 

Fig. 5 Plangebied met huidige huizen geprojecteerd op de kadasterkaart van 1830. 
 
De naam Kasteren verwijst naar een huizengroep. De naam doet denken aan Latijnse Castrum. Nabij 
de huizengroep zijn inderdaad nederzettingssporen uit de Romeinse tijd gevonden. De meeste 
gebouwen behorende bij de huizengroep Kasteren lijken (t.o.v. situatie 1832) nog te bestaan. Ter 
hoogte van Pallande 9 echter zijn drie gebouwen (figuur 6a zwarte pijl) verdwenen. Omdat deze 
gebouwen vlak aan de weg liggen, zouden (delen) hiervan aangetroffen kunnen worden tijdens de 
werkzaamheden. Het gebouw aan Pallande 7 lijkt er nog te staan. Volgens de erfgoedkaart is het 
echter ca. 1900 gebouwd. Ook is het huidige gebouw veel groter, dus of het werkelijk om hetzelfde 
gebouw gaat is de vraag.12 Het gebouw dat op de locatie Pallande 4/4a stond, lijkt er nog te zijn. Het 
huidige gebouw staat op precies dezelfde locatie als op de minuutplan. Ook het gebouw aan Pallande 
3 staat er ook nog. Volgens de erfgoedkaart is het gebouwd in de 18de eeuw en in 1952 verbouwd. 
Thans is het gemeentelijk monument.13 Aan Pallande 2 stond een langgevelboerderij uit de 19de 
eeuw. Dit gebouw is inmiddels gesloopt. Aan Pallande 1 staat een langgevelboerderij uit 1876, die in 
2007 herbouwd is. Het gaat om een gemeentelijk monument.    
 

                                                
11 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.070 
12 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.172 
13 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.461 
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Fig. 6a Plangebied deel 1 geprojecteerd op de 
kadastrale minuutplan uit circa 1830. In rood de 
huidige bebouwing. De verdwenen gebouwen 
langs de weg bij Pallande 9 zijn met een zwarte 
pijl aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straten betreft een oud gehucht langs de zuid-noord verlopende Heerbaan in het oosten van Oirschot. 
Er is één naamsvermelding die 'Strathem' luidt (1437) te midden van een zee van vermeldingen die 
'Straten' luiden. De gehuchtnaam verwijst dan eenvoudig naar 's heren strate, een weg die 12 m breed 
moest zijn, waarlangs het gelegen is. Over grote lengte is deze weg een opvallende holle weg, wat op 
grote ouderdom kan wijzen. Deze baan zou ooit een oude Romeinse heerbaan zijn geweest, 
waarvoor het nabij gelegen toponiem Kasteren en de daar gevonden nederzetting uit de Romeinse tijd 
wel een ondersteuning kunnen zijn. Omdat het tracé van de weg nogal slingert en niet lijkt op een 
mooie rechte goed aangelegde Romeinse weg, gaat het vermoedelijk niet om een in oorsprong 
Romeinse weg maar om een oudere/ prehistorische noord-zuidroute.14 Thans is Straten een 
beschermd dorpsgezicht. 
 
 
 

 

 

Fig. 6b Plangebied deel 2 geprojecteerd op de 

kadastrale minuutplan uit circa 1830. In rood de 

huidige bebouwing. De locatie van Straten 15 is 

met een zwarte pijl aangegeven. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
De meeste gebouwen van het gehucht Straten (situatie 19de eeuw), staan er nog steeds. Het meest 
zuidelijke gebouw van Kasteren, boerderij Straten 17 staat er nog en is gebouwd in de 19de eeuw.15 
Op Straten 16 staat de langgevelboerderij Larikshoeve (uit ca. 1930) met mansardekap.16 Op adres 
Straten 15 staan een woonstalhuis met bijgebouwen aangegeven, gebouwd in 1865. In 2001 is de 
boerderij gerestaureerd. Of ook de bijgebouwen ten noorden meegenomen zijn in de restauratie is 

                                                
14 Berkvens e.a. 2012, 43,44,52, 84, 85. 
15 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.440 
16 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.439 
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onbekend. Eén van de grote bijgebouwen (een schuur?) lijkt net langs de bestaande weg te liggen 
(figuur 6b).17 
 
Rondom het driehoekige plein lijkt de situatie nagenoeg hetzelfde als in 1832 (figuur 6c). De 
gebouwen die op de minuutplan 1832 net naast de weg gelegen zijn, komen overeen met de huidige 
adressen Straten 13a en 11a (oostelijke zijde plein) en Straten 11 (westelijke zijde plein). Het gebouw 
op adres Straten 11 betreft de langgevelboerderij de Antoniushoeve (voormalig café St. Joris), 
gebouwd in 1780  en vernieuwd in 2010.18 Op adres Straten 13d staat een gerestaureerd bakhuis.19 
Aan De Bollen 13 staat een langgevelboerderij uit 1880/90.20 Op figuur 6c is echter ook zichtbaar dat 
de huidige straat oude bebouwing raakt bij Straten 13 en Straten 13c en d.  
 
 
 
 
 
Fig. 6c Plangebied deel 3 geprojecteerd op de 
kadastrale minuutplan uit circa 1830. In rood 
de huidige bebouwing. De verdwenen 
gebouwen bij straten 13 en Straten 13c en d 
langs de weg zijn met een zwarte pijl 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bebouwing van Straten 6 en 7 ligt vlak langs de weg. Het gaat om een woonhuis (Straten 6) en 
een langgevelboerderij, gebouwd in de 18de-19de eeuw (Straten 7). De langgevelboerderij 
(rijksmonument 31356) betreft een boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedekt door een 
rieten wolfdak. Straten 8 betreft een langgevelboerderij van hetzelfde type met bakhuis en schuur 
(rijksmonument nummer 31359).21  

 

                                                
17 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.082 
18 Berkvens e.a. 2012, 6.31.4.007 
19 Berkvens e.a. 2012, 6.31.6.030 
20 Berkvens e.a. 2012, 6.31.2.474 
21 Berkvens e.a. 2012, 6.31.1.168, 6.31.2.011, 6.31.6.028, 6.31.2.008, 6.31.6.029 en 6.31.7.051 
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 Fig. 7 Zicht op het 
noordelijk tracé 
van Pallande (foto 
ODZOB 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Fig. 8 Straten in 
vroegere tijden22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden, wordt duidelijk dat de 
werkzaamheden met name op de locatie rondom Pallande 9, rondom Straten 15 en rond de 
bebouwing aan de driehoek bij Straten 13-13c en d overlappen met de locatie van de historische 
bebouwing. Deze komen ook overeen met de blauw omlijnde vlakken in figuur 10. 
 
 

                                                
22 Berkvens e.a. 2012, 84. 
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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. Het Actueel Hoogtebestand Nederland laat 
geen opvallende hoogteverschillen in het terrein zien, die kunnen wijzen op verstoringen of 
afgravingen. De aanleg van eerdere rioleringen, kabels en leidingen in het wegtracé en de weg zelf 
zullen ongetwijfeld wel tot verstoringen van de bodem hebben geleid. In hoeverre deze echter het 
bodemarchief hebben aangetast is niet duidelijk. 
Naast het bestaande tracé hebben wel verschillende milieuonderzoeken plaatsgevonden (figuur 9). 
Het betreft vooral onderzoeken langs de oostkant van Pallande en Straten. Alleen ten noorden van het 
gehucht Straten is op de kruising met een zandweg een sanering uitgevoerd (paarse raster).  
 

 
 
Fig. 9 Projectie van de kaart met bodem- en saneringsonderzoeken (www.bodemloket.nl)  
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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 helling van een beekdal. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich in een gebied met dekzandruggen, deels op de overgang van een hoge naar een lage 
dekzandrug, deels in een beekdal. Dit maakt de ligging in principe gunstig voor vindplaatsen uit deze 
periode. Omdat de natuurlijke bodem vanwege de aanwezige bebouwing en bestrating, naar 
verwachting reeds geroerd is en de kans op een intacte vindplaats klein is, is de archeologische 
verwachting voor deze periode desondanks als laag ingeschat. 
 
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. Het plangebied bevindt zich in een gebied met dekzandruggen, deels op de 
overgang van een hoge naar een lage dekzandrug, deels in een beekdal. Daarnaast is de weg, 
waarvan het wegdek nu vervangen wordt een oude Heerbaan. De weg gaat in ieder geval terug tot de 
middeleeuwen, maar vermoed wordt dat deze in de late prehistorie en in ieder geval in de Romeinse 
tijd ook al in gebruik was als weg. Langs de weg zijn enkele vindplaatsen bekend uit de late 
prehistorie (een vindplaats uit het midden-Neolithicum ten westen van de weg en vondsten uit de 
brons- en ijzertijd ten oosten van de weg), Romeinse Tijd (mogelijk villaterrein ten oosten van de weg), 
vroege en volle middeleeuwen. Omdat de nieuw te bestraten weg, mogelijk teruggaat tot de late 
prehistorie, is de archeologische verwachting op het aantreffen van losse sporen en/of vondsten hoog. 
Omdat de werkzaamheden samenvallen met een oude weg worden vooral sporen verwacht die 
samenhangen met infrastructuur. Resten van bewoning en begraving worden vooral ten westen en 
oosten van de weg verwacht. Omdat het plangebied nog steeds in gebruik is als weg en in de nieuwe 
tijd bestraat is en voorzien van riolering, is de verwachting dat eventueel nog aanwezige resten van 
oudere fasen van de weg (als ze nog intact zijn) dieper liggen dan het huidige wegdek. De kans dat 
deze geraakt zullen worden door de huidige werkzaamheden lijkt hiermee klein. 
 
Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd moeten we de bewoning vooral zoeken in de omgeving 
van de historisch bekende bewoningskernen. Omdat het plangebied door historische linten van 
verschillende gehuchten (Sneppel, Straten en Kasteren) gaat en op de minuutplan van 1832 
bebouwing is ingetekend, is de archeologische verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd 
hoog. 
 

4. Conclusie en advies 

In verband met voorgenomen herbestrating van de wegen Pallande en Straten is een archeologische 
quickscan uitgevoerd. De bekende archeologische gegevens geven voor het plangebied voldoende 
concrete aanwijzingen voor een lage verwachting voor de vroege prehistorie. De verwachting voor de 
late prehistorie t/m de vroege middeleeuwen is hoog. De verwachting voor de periode late 
middeleeuwen en nieuwe tijd tenslotte is hoog. Een vergelijking van de geplande werkzaamheden 
met historisch kaartmateriaal, laat zien dat op drie plaatsen de kans bestaat dat historische bebouwing 
wordt aangetroffen. De bebouwing die nu verdwenen is, lag hier zeer dicht langs de oude weg. 
Daarnaast volgt het tracé een bestaande weg, die al zeer lang in gebruik is. Mogelijk gaat de weg 
zelfs terug tot de late prehistorie. De kans dat het oude wegdek wordt aangetroffen, lijkt, gezien de 
relatief ondiepe werkzaamheden, klein. Indien de werkzaamheden dieper gaan dan het bestaande 
wegdek, is de kans dat (restanten van) oude wegdekken worden aangetroffen echter groot. 
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Fig. 10 Advieskaart. In het plangebied kunnen met name binnen de blauwe rechthoeken resten van 
(nu verdwenen) historische bebouwing worden aangetroffen.  
 
Het plangebied loopt door verschillende historische kernen. In het archeologisch beleidsplan van de 
gemeente Oirschot is bepaald dat in historische kernen een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, 
indien bodemingrepen plaatsvinden met een oppervlak groter dan 250 m2 en dieper dan 30 cm. Het 
oppervlak en de diepte van de geplande werkzaamheden zullen deze oppervlakten overschrijden.  
 
Omdat er gewerkt zal worden in een gebied dat al heel lang in gebruik is als weg, waarlangs 
bebouwing stond, is de kans dat hiervan tijdens de werkzaamheden resten zullen worden 
aangetroffen in principe groot. Omdat de graafwerkzaamheden vermoedelijk grotendeels in de reeds 
verstoorde grond zullen plaatsvinden, lijkt de kans op het aantreffen van het oude wegdek te 
verwaarlozen. Wel is er een reële kans  op het aantreffen van sporen behorende bij oude boerderijen 
(funderingsresten, waterputten, kuilen). Vanwege de beperkte breedte van het tracé zal de kans groot 
zijn dat geen hele plattegronden of erven worden aangetroffen, maar slechts delen ervan. De 
meerwaarde aan kennis die een professioneel archeologisch onderzoek zou kunnen opleveren, lijkt 
daarom niet op te wegen tegen de kosten die samenhangen met een archeologische begeleiding van 
de werkzaamheden. 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. Wel is er, zoals reeds gezegd, een kans op het aantreffen van archeologische vondsten 
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of grondsporen die verband houden met de weg en de verdwenen/ oude bewoning erlangs. Deze 
kunnen waardevolle informatie  geven over de ontwikkeling van de historische kernen van Sneppel, 
Kasteren en Straten en over de ouderdom van de bestaande weg. Ze kunnen daarom interessant zijn 
voor de lokale geschiedenis. Wij adviseren dan ook om de graafactiviteiten, welke op een niveau 
dieper dan 30 cm onder maaiveld of waarbij dieper dan het huidige wegdek gegraven gaat worden, te 
laten controleren op sporen en vondsten door amateurarcheologen. Op basis van het tracé en de 
kadasterkaart van 1832 zijn een drietal locaties aangewezen waarop de kans op het aantreffen van 
losse sporen en vondsten het grootst is. Hierbuiten bestaat echter zeker ook de kans op het 
aantreffen van losse sporen en vondsten. Onder 'amateurarcheologen' verstaan wij vrijwilligers die 
archeologisch werk verrichten en aangesloten zijn bij een archeologische vereniging en/of 
heemkundekring, in dit geval de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP). De 
regioarcheoloog van de ODZOB kan daarbij assisteren mocht dat noodzakelijk zijn. Tijdens deze 
controles kan ook het profiel van de weg nader worden bekeken. 
 
Voor archeologische begeleiding (het 'leesbaar maken van archeologische sporen bij niet 
archeologische graafwerkzaamheden') is geen vergunning nodig. Het verder afwerken van sporen 
(zoals scherven en kuilen uitgraven) valt onder opgraven en daar is wel een vergunning voor nodig 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan deze toestemming worden voorwaarden 
verbonden, bijvoorbeeld voor rapportage. Indien vervolgens archeologische sporen worden 
aangetroffen, waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat het gaat om een zaak van algemeen 
belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde, 
dient deze vondst verplicht gemeld te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Indien 
noodzakelijk kan dan alsnog professioneel archeologisch onderzoek afgedwongen worden. 
 
De aanwezigheid van archeologische resten kunnen niet geheel worden uitgesloten op basis van het 
uitgevoerde onderzoek. Mochten er tijdens toekomstige grondwerkzaamheden toch 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 Oirschot te melden. 
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