
UITSTEL DREIGT VOOR WONINGBOUW

Romeinse vondsten hinderen voortgang
In Goede Aarde

OP DE FOTO: Archeologen van de Universiteit van Amsterdam hebben aan de

Einsteinstraat sporen van Romeinse bewoning aangetroffen. De vondsten zijn

aanleiding voor archeologische opgraving in 2008. (Foto: Albert Stolwijk).

Het archeologisch onderzoek dat medewerkers van het
Amsterdams Archeologisch Centrum hebben verricht in de
Boxtelse woonwijk In Goede Aarde krijgt volgend jaar een
vervolg. Deze week troffen de archeologen in een proefsleuf
aan de Einsteinstraat sporen aan die teruggaan tot de
Romeinse tijd. Boxtel krijgt de opdracht om volgend jaar extra
archeologische onderzoek te doen en over te gaan tot
opgravingen.

Veldarcheoloog Juliët Rebergen, verbonden aan het AAC van de
Universiteit van Amsterdam, is opgetogen over de vondsten, die
aangeven dat er in de Romeinse tijd bewoning was in dit gedeelte
van Boxtel. Eerdere studies en opgravingen toonden al aan dat
nabij begraafplaats Munsel en het vroegere café 't Schipke resten
van Romeinse nederzettingen in de bodem zaten.

In de proefsleuf aan de Einsteinstraat is volgens Rebergen op
verschillende plekken een hoeveelheid scherven gevonden die
dateren uit de Romeinse tijd. ,,Daarnaast hebben we een of twee
waterputten gevonden en denken we sporen te hebben van een
huisplattegrond uit die periode." Nabij die plattegrond is ook een
zogeheten wandgreppel aangetroffen die ongeveer tweeduizend
jaar oud zou zijn.

In het advies van het AAC richting het gemeentebestuur komt te
staan dat Boxtel over zal moeten gaan tot opgravingen, zowel aan
de Einsteinstraat als aan de Munselse Hoeve. Op die plek wil
projectontwikkelaar BAM Vastgoed begin 2008 starten met de
bouw van elf villa's. Die plannen, evenals de realisering van enkele
particuliere woningen in deelplan Het Groenland aan de
Einsteinstraat, komen in het gedrang omdat de opgravingen naar
verwachting pas medio 2008 van start kunnen gaan.
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,,De bodem aan de Munselse Hoeve is nog niet verstoord en dient
beslist bij de opgravingen betrokken te worden", oordeelt
veldarcheoloog Rebergen. ,,Dat geldt ook voor het terrein van
milieueducatiecentrum De Kleine Aarde. Ook hier geldt een hoog
archeologisch verwachtingspatroon. Als het terrein ooit een andere
bestemming zou krijgen, moet eerst onderzoek gedaan worden."

UITZONDERLIJK

Bas van Spréw van het Tilburgse bureau IJzerman en Van Spréw
voert de directie over de archeologische opgravingen. Hij stelt dat
de Romeinse sporen laten zien dat in het gebied van In Goede
Aarde in verschillende perioden bewoning is geweest. ,,We denken
aan een nederzetting of een erf, met daarop huizen, schuren en
een of enkele putten."

Van Spréw noemt het uitzonderlijk dat in een woonwijk waar al
zoveel gebouwd is een groot aaneengesloten gebied ligt waar deze
vondsten zijn gedaan. ,,De archeologische verwachtingswaarde is
erg hoog. Daarom hebben we een onafhankelijk archeoloog van
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven benaderd om advies
uit te brengen." Het gemeentebestuur moet dat advies gaan
omzetten in beleid.

De directievoerder wil ook projectontwikkelaar BAM Vastgoed
hierbij betrekken. ,,Het is belangrijk dat archeologische
opgravingen niet alleen gezien worden als een moetje. Het is niet
alleen heel interessant, maar geeft een gemeente en een woonwijk
een extra stukje identiteit."

ENTHOUSIAST

Voorzitter Dik Bol van de Heemkundekring Boxtel is enthousiast
over de resultaten van het archeologisch onderzoek, dat gisteren
werd afgerond. De Heemkundekring drong bij het gemeentebestuur
aan om over te gaan tot opgravingen in de wijk In Goede Aarde.
Sinds september is het volgens nieuwe wetgeving verplicht om
voorafgaand aan bouwactiviteiten archeologisch onderzoek te
doen.

Bol: ,,Ik ben zeer verheugd door dit bericht. Boxtel moet er nu echt
alles aan doen om gedegen archeologisch onderzoek te doen. Die
kans komt immers maar één keer voorbij. Er is in Boxtel nog altijd
verschrikkelijk weinig bekend van de Romeinse geschiedenis,
hooguit een paar speldenprikjes. Nu heeft de gemeente de kans
om een totaalbeeld te krijgen."

Ook wethouder Ger Wouters is enthousiast en geeft aan dat Boxtel
zuinig zal omspringen met de geschiedenis die in de bodem
verborgen ligt. ,,De wet schrijft voor dat er nader onderzoek gedaan
zal moeten worden. Hoewel het definitieve advies van de
archeoloog nog niet binnen is, is duidelijk dat we de bodem
voorlopig niet mogen verstoren." De bouw van de elf villa's aan de
Munselse Hoeve door BAM Vastgoed kan daardoor mogelijk
vertraging oplopen.
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