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Administratieve gegevens 
 
Toponiem   : Kerkstraat - Kapellerweg 
Plaats    : Luyksgestel 
Gemeente   : Bergeijk 
Provincie   : Noord-Brabant 
Projectnummer   : S090269 
Bevoegd gezag   : gemeente Bergeijk 
Opdrachtgever   : Wooninc 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 36.328 
Datum onderzoeksmelding : 30-07-2009 
Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 30.217 
Kaartblad   : 57B 
Periode    : laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd 
Oppervlakte   : ca. 1,5 ha 
Perceelnummer(s)  : perceelnummers 486, 489, 1092, 1167, 1168, 1384, 1405, 1406, 1461   
      en 1463 
Grond eigenaar / beheerder : onbekend 
Grondgebruik    : bebouwd en tuin/erf 
Geologie   : Rivierafzettingen (Formatie van Sterksel) bedekt met dekzand 
                                                           (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 
Geomorfologie   : Terrasafzettingswelvingen 
Bodem    : Enkeerdgronden, laarpodzolgronden of akkereerdgronden 
Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

  Provinciaal Depot van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch 
 
 
De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten: 
noordwest X: 150252   Y: 366676 
noordoost X: 150418   Y: 366676 
zuidoost  X: 150418   Y: 366495 
zuidwest  X: 150252   Y: 366495 
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
Synthegra heeft in opdracht van Wooninc een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein 
aan de Kerkstraat te Luyksgestel (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw in de vorm van onder meer een school, gemeenschapshuis, jeugdsoos, bibliotheek en een 
dertigtal woningen (afbeelding 1.2). Ter plaatse van de te bouwen woningen (hele zuidelijke deel van het 
plangebied) zal de funderingsdiepte tot 80-90 cm beneden maaiveld reiken. Ter plaatse van het podium 
binnen het gemeenschapshuis (geheel noordelijke deel van het plangebied) zal onder het te bouwen podium 
een bergruimte worden gerealiseerd van 30 m² dat tot een diepte van 2,5 m beneden maaiveld zal reiken. De 
funderingsdiepte van de andere bebouwing in het noordelijke deel is vooralsnog niet bekend, aangezien nog 
geen constructeur aan het adviseursteam is toegevoegd (selectie loopt momenteel nog). Een 
funderingsadvies moet nog worden uitgebracht.   
 
Door de graafwerkzaamheden, die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 
waarden in het gebied verloren gaan. Daarom is vanwege de regelgeving van de overheid voorafgaand aan 
de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1.1  
 
De bevoegde overheid, de gemeente Bergeijk, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 
selectiebesluit nemen. 
 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 
de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 
waarden.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen, indien mogelijk, worden beantwoord: 
 
• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  
• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
 

                                                           
1 CvAK 2006a. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 1,5 ha groot en ligt aan de Kerkstraat in de bebouwde kom van Luyksgestel 
(afbeelding 1.1). Het terrein wordt in het noordwesten begrensd door de Kapellerweg, in het noordoosten door 
de Kerkstraat, in het zuidoosten en in het zuidwesten door de Burgemeester Magneetstraat. Het plangebied is 
grotendeels bebouwd en verder als tuin/erf in gebruik. 
De hoogte van het maaiveld bedraagt circa 36,6 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil).2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 
kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen).  

                                                           
2 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 1.2: De te realiseren nieuwbouw in het plangebied. De woningen (donkerbruine kleur, met een 
normale funderingsdiepte) liggen in het hele zuidelijke deel van het plangebied. In het geheel noordelijke deel 
ligt het podium waar een ondergrondse bergruimte zal worden gerealiseerd (lichtoranje kleur) (Bron: 
aangeleverd door de opdrachtgever).  
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2 Bureauonderzoek 
 

 2.1 Inleiding 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 
relevante (schriftelijke) bronnen. Dit betreffen met name gegevens over bekende archeologische vindplaatsen 
in en rond het plangebied. Deze zijn aangevuld met historisch en fysisch-geografisch onderzoek, waarbij 
informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van historische kaarten en tevens 
gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 
 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn gegevens 
over de landschapsgenese verzameld:  
 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000  
• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 
• Bodemkaart, schaal 1:50.000 
• Relevante achtergrondliteratuur 

 
Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de lithostratigrafische indeling van de ondiepe 
ondergrond.3 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 
 
Geologie en geomorfologie 
Luyksgestel ligt in het zuidelijk zandgebied. De ondergrond wordt doorsneden door een aantal zuidoost-
noordwest georiënteerde breuken, die de Centrale Slenk en de Peelhorst begrenzen. Het plangebied ligt op 
een hoger gelegen, noordwest-zuidoost georiënteerde rug, de rug van Alphen-Gilzen-Rijen, die de 
waterscheiding vormt tussen de riviertjes in westelijk Noord-Brabant en die in de Roerdalslenk.4 De rug van 
Alphen-Gilzen-Rijen wordt aan de noordoostzijde begrensd door Feldbissbreuk die circa 10 kilometer ten 
noordoosten van het plangebied ligt.5 
 
In dit gebied zijn door tektonische bewegingen oude afzettingen dicht aan het oppervlak komen te liggen. Dit 
zijn oude rivierafzettingen, die zijn afgezet door de Rijn met de Maas als zijrivier.6 De rivierafzettingen bestaan 
hoofdzakelijk uit matig grof tot uiterst grof grindhoudend zand en grind en worden tot de Formatie van Sterksel 
gerekend. Een groot deel van deze formatie is door een verwilderd riviersysteem afgezet. De afzetting van 
deze eenheid begint in het laatste deel van het Vroeg-Pleistoceen (circa 1,1 miljoen jaar geleden) en zet door 
tot in het Midden-Pleistoceen (circa 475.000 jaar geleden). Volgens de Geologische overzichtskaart van 
Nederland7 komen deze oude rivierafzettingen in het plangebied voor.  
 
Gedurende een zeer koude periode, het Pleniglaciaal (circa 75.000 – 15.700 jaar geleden), was de 
ondergrond periodiek permanent bevroren en moest het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak 
afstromen. Hierdoor werden fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en dalen uitgesleten. De fluvioperiglaciale 

                                                           
3 De Mulder e.a. 2003 en via  www.nitg.tno.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de ondiepe 

ondergrond. 
4 Berendsen 2005, 31 
5 Stiboka 1968, 24. 
6 De Mulder e.a. 2003, 327. 
7 NITG-TNO 2006. 
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afzettingen zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en 
worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.8 Deze afzettingen bevinden zich in de diepere ondergrond van 
het plangebied.  
 
De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste 
perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en 
in sommige perioden van het Laat Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden) was de vegetatie vrijwel 
verdwenen. Hierdoor kon op grote schaal verstuiving optreden en werd dekzand afgezet.9 Dit (vaak lemige) 
zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot 
het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend.10 Het reliëf, dat hierbij in het landschap is 
ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. 
Ten westen van het plangebied ligt een dekzandrug (afbeelding 2.1, code 3K14). 
 
Op de Geomorfologische kaart11 bevindt het plangebied zich in ongekarteerd bebouwd gebied. Ten westen, 
noorden en noordoosten van plangebied zijn de oude rivierafzettingen op de geomorfologische kaart12 
aangegeven als terraswelvingen (afbeelding 2.1, code 3L12). Ten zuiden en ten oosten van het plangebied is 
voor dezelfde eenheid zowel een vlakte van verspoelde dekzanden als een terrasafzettingsvlakte bedekt met 
dekzand aangegeven (afbeelding 2.1, code 2M9 en 2M20a). Ten zuiden en zuidwesten van het plangebied 
bevindt zich een dijklichaam (afbeelding 2.1, code D2). De vorm van dit dijklichaam is ongewoon en heeft niet 
de vorm van een dijk. Ook op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN)13 lijkt geen sprake te zijn van 
een dijklichaam (afbeelding 2.2). Het lijkt op deze kaart mogelijk om een verhoogde, bedijkte weg gaat met 
daarnaast opgehoogde woonplaatsen. Op grond van de aangrenzende kaarteenheden is het waarschijnlijk 
dat het plangebied binnen de terraswelvingen en/of in een terrasvlakte ligt, die is bedekt met dekzand. Op het 
AHN ligt het plangebied op de overgang van een hoger naar een lager gebied. Op basis hiervan kan 
geconcludeerd worden dat in het plangebied waarschijnlijk terraswelvingen voorkomen. Dit betekent dat de 
grofzandige riviersedimenten van de Formatie van Sterksel op geringe diepte liggen. Naar verwachting zijn ze 
bedekt met een dunne laag dekzand met eventueel fluvioperiglaciale afzettingen daar tussenin. 
 
In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) werd het klimaat warmer en vochtiger en is het 
landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie 
vastgelegd en de beken sneden zich in. De beken volgden de natuurlijke laagten in het landschap, zoals de 
eerder gevormde pleistocene dalen. Een goed voorbeeld hiervan is de Zoeterloop, die circa 400 m ten 
noordwesten van het plangebied ligt en de Bosscherweijerloop die circa 700 meter ten zuidoosten van het 
plangebied ligt.  
 

                                                           
8 Berendsen 2004, 189. 
9 Berendsen 2004, 113. 
10 Berendsen 2004, 190. 
11 Geraadpleegd op www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
12 Geraadpleegd op www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
13 www.ahn.nl 



Project : Bureauonderzoek , Kerkstraat-Kapellerweg te Luyksgestel, gemeente Bergeijk 
Kenmerk : Projectnummer S090269  

 
 

 
 
 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB  Doetinchem 10 van 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 
aangegeven met het rode kader (Bron: www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). 
 

LEGENDA 
3L12 Terraswelvingen  
3K14 Dekzandrug 
2R2  Dalvormige laagte zonder veen 
2M20a Terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand 
4/3L8 Lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
2M9 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 
3N8 Laagte ontstaan door afgraving 
D2 Middelhoge dijk 
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LEGENDA 
Donkerblauw : lager dan 34,6 m +NAP 
Blauw    : 34,6 – 36,0 m+NAP 
Groen    : 36,0 – 36,7 m +NAP 
Geel       : 36,7 – 37,1 m +NAP 
Oranje   : hoger dan 37,1 m +NAP 
Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de hoogtekaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (www.ahn.nl). 
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Bodem  
Volgens de bodemkaart14 ligt het plangebied deels in ongekarteerd gebied. Op grond van de aangrenzende 
kaarteenheden is het waarschijnlijk dat in het plangebied enkeerdgronden, laarpodzolgronden en/of 
akkereerdgronden voorkomen (afbeelding 2.3). 
 
In dekzanden is podzolering een natuurlijk bodemvormend proces. Bij podzolering worden humus, ijzer en 
mangaan uit de bovenste bodemlagen uitgespoeld en vindt inspoeling van deze bestanddelen in diepere 
bodemlagen plaats. Veldpodzolgronden bestaan uit een donkere, humushoudende bovengrond (Ap-horizont), 
waaronder een lichtgrijze E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de bruine B-horizont 
(inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont.15 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking 
is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont al dan niet intact. 
 
Op deze oorspronkelijke podzolgrond is door mensen een plaggendek opgebracht, waardoor de verschillende 
bodemtypes geclassificeerd worden als enkeerdgronden, laarpodzolgronden of akkereerdgronden. 
 
Enkeergronden en laarpodzolgronden zijn ontstaan, doordat in Zuid-Nederland vanaf circa de 14e en 15e 
eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast.16 Plaggen werden met mest van het 
vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. In de loop van de tijd is 
een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. Het plaggendek van enkeerdgronden is dikker dan 50 
cm. De laarpodzolgronden en akkereerdgronden hebben een plaggendek van 30-50 cm dik.17 
 
De bouwvoor van de enkeerdgronden, laarpodzolgronden en akkereerdgronden is donker gekleurd en circa 
20-30 cm dik (Aap-horizont). Hieronder ligt het oudere niveau van het plaggendek (Aa-horizont), dat meestal 
wat lichter van kleur is. Onder het plaggendek ligt de oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk een podzolgrond.  
 
Onder het plaggendek van de enkeerdgronden en laarpodzolgronden ligt meestal de veelvoorkomende 
veldpodzolgrond. Deze podzolgrond is een zogenaamde humuspodzolgrond. Onder het plaggendek van de 
akkereerdgronden ligt een zogenaamde moderpodzolgrond. Het verschil tussen humuspodzolgronden en 
moderpodzolgronden zit in de humusvorm. Een moderpodzolgrond heeft humus in gebonden vorm. Dit is een 
gunstige bodem voor landbouw. In het neolithicum vond de eerste ontbossing plaats ten behoeve van de 
landbouw. Omdat bemestingsmethoden ontbraken, raakten de tot akkers uitgekozen gronden snel weer 
uitgeput, waardoor elders weer nieuwe akkers moesten worden aangelegd. In plaats van de oorspronkelijke 
bossen ontstond op de landbouwgronden een secundair bos, met veel kruiden (cultuurgewassen en 
onkruiden). Dit proces leidde op de duur tot een bodemverslechtering, waarbij de humusstructuur van de 
grond werd afgebroken: deze werd amorf, structuurloos. De moderpodzolen veranderden in 
humuspodzolen.18 Plaatselijk komen nog moderpodzolgronden voor en ondanks de landbewerking die ter 
plaatse van de akkereerdgronden heeft plaatsgevonden, is er nog sprake van moderpodzolgronden.  
 
Bij de akkereerdgronden wordt de licht geelbruine, zwakke moderpodzol B-horizont meestal tussen 40-60 cm 
diepte aangetroffen. Het kan ook nog zijn dat voor de ontginning de podzolgronden erg dun waren, zodat door 

                                                           
14 Geraadpleegd op www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed. 
15 De Bakker en Schelling 1989, 127 
16 Hiddink/Renes, 2007 in Van Doesburg e.a. (red.) 2007. 
17 De Bakker en Schelling 1989, 125 en 153. 
18 Berendsen 2005, 68 
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het ploegen de B-horizont geheel in de bouwvoor/plaggendek is opgenomen.19 Dan wordt alleen nog de 
overgang van de B- naar de C-horizont, de zogenaamde BC-horizont of alleen de C-horizont aangetroffen. De 
C-horizont is uiterst humusarm en grijsgeel, naar beneden toe grijs van kleur. De profielen bestaan tot 80 à 
100 cm diepte uit zwak lemig, matig fijn zand; daaronder ligt grof zand van de Formatie van Sterksel.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 
rode kader (Bron: www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed). 
 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 
grondwatertrappen. De akkereerdgronden, laarpodzolgronden en enkeerdgronden hebben meestal een diepe 
grondwaterstand (grondwatertrap VI of VII). Dit betekent de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 
40-80 cm beneden maaiveld (VI) of beneden de 80 cm beneden maaiveld (VII) wordt aangetroffen. De 
gemiddeld laagste grondwaterstand wordt dieper dan 120 cm beneden maaiveld aangetroffen (VI en VII).21 
 
 

                                                           
19 De Bakker en Schelling 1989, 153. 
20 Stiboka, 1968, 59 
21 Stiboka 1968, 14. 

LEGENDA 
zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgronden 
EZg21 Lage enkeerdgronden 
cHn21g Laarpodzolgronden met grind in de ondiepe ondergrond 
pZn21 Gooreerdgronden 
cZd21g Akkereerdgronden met grind in de ondiepe ondergrond  
Zd21 Duinvaaggronden 
vWz Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand 
Hn21 Veldpodzolgronden 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische waarden bekend zijn. 
Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige 
RACM) geraadpleegd: 
 

• het Centraal Archeologisch Archief (CAA) 
• het Centraal Monumenten Archief (CMA) 
• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 
Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

• Cultuurhistorische Waardekaart van de provincie Noord-Brabant 
 
Volgens zowel de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE als de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant22 geldt vanwege de ligging in de 
bebouwde kom van Luyksgestel een onbekende archeologische trefkans (bijlage 2). Deze kaarten zijn 
indicatief en zullen voor het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en 
gepreciseerd, aangezien er niet uit blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische 
resten. 
 
Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat in het onderzoeksgebied geen archeologische 
monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 
(binnen een straal van 200 m) zijn twee waarnemingen en is één onderzoeksmelding bekend. 
 
 
Waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het plangebied: 
 
Waarnemingsnummers 31.922 en 32.515 
In 1958 vond een opgraving plaats door Glazema plaats binnen de begrenzingen van de afgebroken 
Waterstaatskerk uit 1843. De locatie ligt ter plaatse van de dorpskerk op 80-100 m ten noordoosten van het 
plangebied. Er werd onder meer een grafveld en houten bebouwing aangetroffen. Aan de hand van het 
aardewerk kon er in 1981 een datering 11e eeuwse datering aan worden gegeven, maar waarschijnlijk gaat 
het vooral om 13e en 14e eeuwse nederzettings- en begravingsresten. Het betreft dus waarschijnlijk een 13e of 
14e eeuwse houten voorganger van de kerk die was gebouwd ter plaatse van een grafveld dat waarschijnlijk 
11e eeuws is. 
 
Onderzoeksmelding 21.519 
Door Vestigia werd in 2007 een booronderzoek uitgevoerd op een locatie op 85 m ten noordwesten van het 
plangebied. Er werden geen archeologische indicatoren aangetroffen en zodoende werd geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. 
 

                                                           
22 www.chw.brabant.nl 
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Onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m van het plangebied: 
 
Onderzoekmelding 19.526 
Op een afstand van 260 m ten noordwesten van het plangebied werd door Vestigia een booronderzoek 
uitgevoerd op een terrein dat deels in een beekdal en deels op de terrasafzettingswelvingen ligt. Er werden 
geen archeologische indicatoren aangetroffen en zodoende werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Onderzoekmelding 27.812 
ARC voerde een booronderzoek uit in 2008 op een terrein op 250 m ten oosten van het plangebied. 
Aangezien geen archeologische indicatoren werden aangetroffen, werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Onderzoekmelding 33.050 
Op een terrein op terrasafzettingswelvingen op 465 m ten noordoosten van het plangebied werd door Becker 
en Van de Graaf in 2009 een booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan staan nog niet in Archis 
vermeld. 
 
 
De Archeologische Vereniging Kempen en Peelland (Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) 
regio 23) is via email benaderd met de vraag of aanvullende archeologische informatie bekend is met 
betrekking tot het plangebied. Medegedeeld werd dat geen aanvullende gegevens bekend zijn.  
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 
dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 
 
Het Kempische dorp Luyksgestel en de directe omgeving kent een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot 
de prehistorie. Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, werd het hedendaagse Kempische landschap 
gevormd. In dit vegetatiearme landschap had de wind vrij spel, waarbij dekzand werd afgezet. Vanaf de 
klimaatsverbetering in het Holoceen, waarbij een dichtere vegetatie ontstond, moeten de Kempen 
aantrekkelijk geweest zijn voor de jager-verzamelaar.23  
 
Sinds de 13e eeuw kwam de regio rondom Luyksgestel en Bergeijk steeds meer onder invloed van de hertog 
van Brabant te staan. In 1331 gaf hertog Jan III delen van het heidegebied rondom de nederzettingen in 
bruikleen aan de dorpen. Dit heidegebied werd tot in de 18e eeuw gebruikt als weidegebied voor het houden 
van vee en het steken van turf.24  
 
De eerste vermelding van Luyksgestel als Gastel vinden we in het jaar 1343. Het achtervoegsel –gestel of -
gastel verwijst naar ‘gasthuis’. De naam Luik verwijst naar het prinsbisdom Luik dat het gebied oorspronkelijk 
in bezit had.25 Opvallend aan de nederzettingsstructuur van Luyksgestel is de kleine dorpskern gevormd door 
de wegen Kerkstraat - Rijt en de Kapellerweg – Hasselsestraat met centraal aan de kruising van deze wegen 
de kerk enerzijds en anderzijds de direct ten zuiden hiervan gelegen lintbebouwing aan de Dorpstraat en het 
verlengde ervan de Sengelsbroeksestraat. Deze langgerekte straatwegen met lintbebouwing zijn kenmerkend 
voor de Kempische dorpen zoals ook Bergeijk, Loveren en Westerhoven. De beide bewoningskernen werden 
tot in de 19e eeuw gescheiden door de beek de Bosscherweierloop. De dorpskern met de kerk vormt het 
oudste gedeelte van Luyksgestel.26 De dorpskerk kent een 13e of 14e eeuwse houten voorganger die was 
gebouwd ter plaatse van een grafveld dat waarschijnlijk 11e eeuws is (paragraaf 2.3, waarnemingsnummers 
31.922 en 32.515). Mogelijk lag ter plaatse in de vroege middeleeuwen al een nederzetting.27 
Bergeijk vormde de primaire parochiekern dat onderdeel was van de domeingoederen van de bisschop van 
Luik. In sommige gevallen gaan dergelijke geïsoleerde kerken terug tot de hoge of zelfs de vroege 
middeleeuwen. Deze geïsoleerde positie was het resultaat van de gewoonte om een kapel of kerk te bouwen 
in de nabijheid van nederzettingen en bewoningskernen die in de hoge middeleeuwen verplaatst werden of 
zijn verdwenen. Kerken bleven dan geïsoleerd achter in het veld.28 De afzonderlijke buurtschappen van 
Luyksgestel zoals Boscheind, Luyksgestel en Sengelsbroek, zijn in de 20e eeuw samengegroeid met de 
bebouwingsconcentratie rondom de kerk van het huidige Luyksgestel.  
 
Het minuutplan uit begin 19e eeuw (afbeelding 2.4)29 laat zien dat er twee gebouwen aanwezig zijn in het 
noordwestelijke deel van het plangebied. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)30 

                                                           
23 Bloemers en van Dorp 1991, 446; Van Ginkel en Theunissen 2009, 61 en 65. 
24 http://www.bhic.nl (Brabants Historisch Informatie Centrum) 
25 Van Berkel en Samplonius 2005, 280. 
26 Theuws 1989, 184-185. 
27 Theuws 1988, 106 en 263. 
28 Theuws 1988, 259. 
29 www.watwaswaar.nl Gemeente Luyksgestel, sectie C, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 

zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen 

(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
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behorende bij het minuutplan, staat deze bebouwing omschreven als “huis en erf” met direct ten zuiden 
daarvan een tuin. Het kleine gebouw in de noordwestelijke hoek betreft waarschijnlijk een schuur. Het 
plangebied bestaat verder geheel uit bouwland, opgedeeld in meerdere kleine en grotere percelen. Zowel de 
gebouwen als de bouwlandpercelen zijn in particulier bezit. Zowel de Kapellerweg als de Kerkstraat zijn al 
bestaande wegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit begin 19e eeuw, aangegeven met het rode 
kader. (Bron: www.watwaswaar.nl). 
 
Op de kaart uit 1838-1857 (afbeelding 2.5) is een gelijke situatie te zien. In het noordelijke deel staan 
gebouwen weergegeven. Het is echter niet duidelijk te zien om hoeveel gebouwen het gaat. De rest van het 
plangebied is onbebouwd en is in gebruik als bouwland. Direct ten noordoosten van het plangebied is de 
dorpskerk van Luyksgestel te zien. 
Op de kaart uit circa 1902 (afbeelding 2.6) is duidelijk te zien dat de nederzettingskern rondom de kerk en de 
lintbebouwing twee afzonderlijke bewoningskernen zijn. In het noordelijke deel van het plangebied lijkt nu één 
gebouw aanwezig te zijn, omringd door een tuin/erf. Met uitzondering van een weilandperceel in het oostelijke 
deel, bestaat het plangebied uit bouwland. Door het zuidwestelijke deel van het plangebied loopt een 
verbindingsweg tussen de Kapellerweg en de lintweg Dorpstraat. 
Naast een tweetal gebouwen zijn op de kaart uit 1953 in het oostelijke en zuidoostelijke deel van het 
plangebied ook meerdere gebouwen te zien (afbeelding 2.7). Het plangebied lijkt verder uit weiland en 
bouwlandpercelen te bestaan met boomgaarden. 
Het huidige stratenpatroon (afbeelding 1.1) is als zodanig goed te herkennen op de kaart uit 1973 (afbeelding 
2.8). De twee gebouwen in het noordelijke deel van het plangebied hebben plaats gemaakt voor een groter 
gebouw. In het zuidwesten en zuidoosten is de huidige bebouwing goed te herkennen. Alleen het 
noordwestelijke deel is nog onbebouwd en bestaat uit weiland.  
 

                                                                                                                                                                                
30 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die        

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1838-1857, aangegeven met het rode kader. 
(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Zuid-Nederland, bladen 98 en 99). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit ca. 1902, aangegeven met het rode kader (Bron: 
Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Brabant, blad 723). 
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Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1953, aangegeven met het rode kader (Bron: 
www.watwaswaar.nl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.8: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1973, aangegeven met het rode kader (Bron: 
www.watwaswaar.nl). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  
 
Volgens zowel de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE als de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant31 geldt vanwege de ligging in de 
bebouwde kom van Luyksgestel een onbekende archeologische trefkans.  
 
Als woon- en verblijfplaats kozen de prehistorische jager-verzamelaars vaak voor hoger liggende 
terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van water. In het laat-paleolithicum (Laat Glaciaal) 
werd de dekzandrug ten westen van het plangebied (afbeelding 2.2, code 3K14) gevormd. Deze hoogten zijn 
bij uitstek interessante locaties voor nederzettingen. De terrasafzettingswelvingen binnen het plangebied, aan 
de grens van een dekzandrug, liggen minder hoog32, maar ook binnen het plangebied lijken de 
omstandigheden gunstig voor bewoning of eventueel begraving. Bovendien stroomde 400 meter ten 
noordoosten en 700 meter ten zuidoosten van het plangebied een waterloop. Op basis hiervan is aan het 
plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en 
mesolithicum. 
 
Vanaf het neolithicum schakelt men geleidelijk aan over van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. Dit 
proces verloopt geleidelijk. Door deze aanpassing kan men het nomadische bestaan achter zich laten en 
overschakelen op een sedentaire levenswijze. De nederzettingslocaties blijven dezelfde. Nog steeds verkiest 
men hogere, droge gebieden zoals bijvoorbeeld dekzandruggen of terrasafzettingswelvingen nabij water. Pas 
vanaf de bronstijd en ijzertijd gaat men zich geleidelijk ook op lager gelegen locaties vestigen. Typisch voor 
sedentaire nederzettingen zijn de diepe nederzettingssporen in de vorm van waterputten, beerputten, 
afvalkuilen, grachten en paalkuilen. Zelfs bij diepgaande verstoring zoals bv. (diep)ploegen blijven de 
onderzijdes van deze sporen intact. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat er mensen zich hebben gevestigd 
op de terraswelvingen bedekt met dekzand wordt er een middelhoge archeologische verwachting toegekend 
voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de Romeinse tijd. 
 
Het plangebied ligt aan de hoek Kerkstraat – Kapellerweg en maakt onderdeel uit van waarschijnlijk de oudste 
bewoningskern van Luyksgestel. De dorpskerk ligt direct ten noordoosten van het plangebied en kent een 12e 
of 13e-eeuwse houten voorganger die was gebouwd ter plaatse van een grafveld dat waarschijnlijk 11e-eeuws 
is (paragraaf 2.3, waarnemingsnummers 31.922 en 32.515 en bijlage 2). Mogelijk lag hier in de vroege 
middeleeuwen al een nederzetting. Uit bestudering van historisch kaartmateriaal komt naar voren dat in het 
noordelijke deel bebouwing aanwezig is. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge 
verwachting voor nederzettings- en begravingsresten uit de periode vroege middeleeuwen tot en met de 
nieuwe tijd. 
 
Vooralsnog is onduidelijk of in het plangebied enkeerdgronden, laarpodzolgronden en/of akkereerdgronden 
liggen. Eventueel aanwezige resten tot en met de vroege middeleeuwen zijn mogelijk afgedekt door het later 
opgebrachte plaggendek. De resten worden verwacht onder het plaggendek in de oorspronkelijke bovengrond 
van de podzolbodem. Vanwege deze afdekkende laag zijn de archeologische resten minder kwetsbaar voor 
bodemingrepen.  
 

                                                           
31 www.chw.brabant.nl 
32 www.ahn.nl 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen 

laat-
paleolithicum  – 
mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen: vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Onder het 
plaggendek in de 
bovengrond van 
de oorspronkelijke 
podzolgrond  

neolithicum – 
Romeinse tijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het 
plaggendek de 
oorspronkelijke 
podzolgrond 

vroege 
middeleeuwen 

hoog Nederzettings- en begravingsresten: 
cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 
botfragmenten 

Onder het 
plaggendek de 
oorspronkelijke 
podzolgrond 

late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

hoog Nederzettings- en begravingsresten: 
cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 
botfragmenten 

Onder de 
bouwvoor 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
 
 
Bodemverstoring 
Aangezien delen van het plangebied momenteel bebouwd zijn (afbeelding 1.1) kunnen eventueel aanwezige 
archeologische resten tot op bepaalde diepte verstoord zijn geraakt. Uit bouwdossieronderzoek komt naar 
voren dat het huidige buurthuis Den Eijkholt (Kapellerweg 3), in het uiterste noordelijke deel van het 
plangebied, een onderkeldering heeft die tot 3,2 m beneden maaiveld reikt. Er zijn volgens de 
ontgrondingenkaart van Noord-Brabant geen gegevens bekend van bodemverstorende activiteiten in het 
verleden. Volgens de gegevens van Bodemloket zijn geen bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd 
binnen het plangebied. Wel is op een kleine locatie saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Deze grenst aan 
het noordoostelijke deel van het plangebied.33 
 

                                                           
33 www.bodemloket.nl 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor zowel 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als voor nederzettingsresten uit het 
neolithicum tot en met de Romeinse tijd en een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de periode 
vroege middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.  
 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 
In de ondergrond van het plangebied komen rivierafzettingen voor (Formatie van Sterksel) bedekt 
met dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Naar verwachting ligt het plangebied 
op de overgang van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied waar terraswelvingen 
voorkomen. Als bodemtype worden enkeerdgronden, laarpodzolgronden en/of akkereerdgronden 
verwacht. 
 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 
Er worden resten verwacht uit de periode laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
Op basis van het bureauonderzoek kan een breed scala aan archeologische resten binnen het 
plangebied verwacht worden, zoals jachtkampen en nederzettingsterreinen. Ook kunnen 
begravingsresten en bouwhistorische resten worden verwacht. Eventueel aanwezige resten kunnen 
in grootte variëren van enkele vierkante meters tot meer dan een hectare.  

 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
In het zuidelijke deel van het plangebied wordt een standaard funderingsdiepte van tenminste 80-90 
cm beneden maaiveld beoogd. Ter plaatse van het te bouwen podium binnen het gemeenschapshuis 
(geheel noordelijke deel van het plangebied) zal een bergruimte worden gerealiseerd van 30 m² dat 
tot een diepte van 2,5 m beneden maaiveld zal reiken. Hier kunnen, ondanks de potentiële 
verstoring, zowel archeologische resten in het esdek (plaggendek) als eronder worden bedreigd door 
de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. In het geheel noordelijke deel van het plangebied, ter 
plaatse van het huidige buurthuis, is de bodem waarschijnlijk al grotendeels verstoord. De kans dat 
hier nog archeologische resten aanwezig zijn, kan echter niet worden uitgesloten.  
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3.3 Aanbevelingen 

Gezien de ligging van het plangebied in de historische dorpskern van Luyksgestel, wordt geadviseerd een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.  
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal 
van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het 
verleden.34 Voor dit proefsleuvenonderzoek zal een Programma van Eisen (PvE) dienen te worden opgesteld, 
dat als leidraad fungeert bij het onderzoek. Dit Programma van Eisen dient getoetst en beoordeeld te worden 
door de gemeente Bergeijk.  
 
Om de bodemopbouw van het plangebied in kaart te brengen, wordt geadviseerd om tegelijk met het 
opstellen van het PvE enkele verkennende gutsboringen te plaatsen. De resultaten van dit booronderzoek kan 
worden verwerkt in het PvE. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de deskundige 
namens de bevoegde overheid, gemeente Bergeijk. Vervolgens neemt de bevoegde overheid, de gemeente 
Bergeijk, een selectiebesluit.  
 

                                                           
34 SIKB 2006. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen 
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