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Ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch-West is in opdracht van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch een archeologisch, historisch-geografisch en bouwhistorisch onderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van waardevolle 
archeologische vindplaatsen, historisch-geografische elementen en  gebouwen. Op basis van deze 
informatie kan bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein zorgvuldig met deze waarden rekening 
worden gehouden. Dit overzicht beperkt zich tot de archeologische en historisch-geografische 
aspecten. De stand van zaken ,met betrekking tot de bouwhistorische aspecten zullen in een apart 
document worden toegelicht. 
 
Bureauonderzoek 
In 2013 is voor het hele plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd door BAAC. Doel van dit 
bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting en een 
historisch-geografische inventarisatie. Uit de historisch geografische inventarisatie bleek dat in het 
plangebied een aantal historische wegen, waterlopen en erven aanwezig waren (figuur 1). Ten 
aanzien van archeologie is een onderscheid gemaakt in zones met een hoge, middelhoge en lage 
archeologische verwachting. Op basis van de resultaten is t.a.v. archeologie een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. 
 
Verkennend booronderzoek 
Tijdens het verkennend booronderzoek zijn in de zones met een hoge en middelhoge verwachting 
grondboringen uitgevoerd. Deze boringen moesten duidelijk maken of de archeologische 
verwachtingswaarden uit het bureauonderzoek klopten. Het booronderzoek is in fasen uitgevoerd 
omdat niet overal direct betredingstoestemming was. Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de 
gebieden met een hoge en middelhoge verwachting grotendeels konden worden bijgesteld naar een 
lage verwachting. Een uitzondering gold hierbij voor een aantal zones langs de Zoggelsestraat, de 
Raktstraat en de Koksteeg (zie figuur 2). Het betreft voornamelijk terreinen in de directe nabijheid van 
oude boerderijplaatsen. Deze boerderijplaatsen zijn al zichtbaar op de kadastrale minuutkaart van 
1832 en er kunnen in de ondergrond en directe omgeving oudere voorgangers aanwezig zijn. BAAC 
geeft in haar onderzoek ook nog een aantal andere zones met een hoge verwachtingswaarde aan 
maar de archeologisch adviseur van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de archeologisch adviseur 
van de gemeente Bernheze zien hiervoor te weinig onderbouwing. 
 
Het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek is gerapporteerd: 
De Boer, E.A.M., C.C. Kalisvaart & K.H.J. Pepers, 2014. Gemeenten Bernheze en Maasdonk. 
Plangebied Heesch-West. Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek 
(verkennende fase). BAAC-rapport V-13.0045.  
 
Proefsleuvenonderzoek 
Voor de overgebleven zones met een hoge tot middelhoge verwachting geldt dat nog aanvullend 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is om te kunnen bepalen of hier daadwerkelijk 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd 
omdat eerst duidelijk moest worden of deze zones ook daadwerkelijk bedreigd werden door de 
inrichting van het plangebied. Voor de te onderzoeken zones zijn al wel Programma’s van Eisen 
opgesteld. 
 
 
 



Conclusie 
De reeds uitgevoerde onderzoeken hebben inzicht gegeven in de aanwezigheid van historisch-
geografische elementen en archeologische verwachtingsgebieden. Deze informatie zal moeten 
worden meegenomen en meegewogen bij de ontwikkeling van het plangebied. Indien de relevante 
archeologische zones worden bedreigd door de voorgenomen ingrepen zal gericht vervolgonderzoek 
noodzakelijk zijn om eventuele aanwezige vindplaatsen te kunnen behouden. 
 
 
 

 
Figuur 1. Overzicht van de historisch-geografische elementen binnen het plangebied. 

 



 
Figuur 2. Overzicht van de zones (roze) binnen het plangebied waar nog aanvullend onderzoek moet 
plaatsvinden indien er bodemverstorende ingrepen gepland zijn. 

 


