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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied Landgoed Gorp en Roovert in de gemeente Hilvarenbeek, worden door Bosgroep 

Zuid-Nederland natuurherstelwerkzaamheden gepland (figuur 1). 

 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn). Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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RAAP heeft in het kader hiervan in juni 2020 een archeologische quickscan uitgevoerd om na te gaan 

of er in het plangebied archeologische resten verwacht worden en/of aanwezig zijn en wat de invloed is 

van de geplande maatregelen hierop.  

Volgende ingrepen worden gepland (zie ook paragraaf 2.1 ): 

 Baggeren: hierbij wordt het organisch afval ontgraven dat zich op de bodem van het ven heeft 

opgehoopt. Bij het baggeren wordt enkel de sliblaag meegenomen, de bodem blijft 

onverstoord. 

 Bos dunnen en bos verwijderen: hierbij wordt de bovengrondse houtachtige vegetatie gekapt. 

Vervolgens worden de stobben van bomen en struiken gefreesd tot de diepte waarop geplagd 

gaat worden. Dat is circa 10-15 cm onder het huidige maaiveld.  

 Exoten verwijderen: Ook hier wordt bovengrondse vegetatie weggehaald zonder diepe 

grondbewerking (maximaal 10 cm). 

 Plaggen: hierbij wordt de organische strooisellaag verwijderd. De geplande plagdiepte 

bedraagt circa 10-15 cm –mv, wat betekent dat mogelijk ook de top van de minerale bodem 

wordt geraakt. 

 Dempen van greppels: Hierbij wordt geen bodemmateriaal geroerd. Het dempen gebeurt met 

aangevoerde grond. 

Voor de archeologische quickscan is gebruik gemaakt van het ARCHeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS3), de geomorfologische kaart, de bodemkaart, de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaarten en verschillende andere bronnen. Voor de geraadpleegde bronnen wordt 

verwezen naar de literatuurlijst. Voor de dateringen van de in deze rapportage genoemde 

archeologische perioden zie bijlage 1. 

Op basis van de resultaten van de quickscan is bekeken of een veldonderzoek zinvol is om de 

resultaten uit de quickscan te toetsen. 

1.2 Administratieve gegevens 

- Gemeente: Hilvarenbeek 

- Plaats (dichtstbijzijnde): Gorp/ Roovert 

- Oppervlakte plangebied: circa 7,7 ha 

- Afbakening onderzoeksgebied: straal van 1000 m rondom het plangebied 

- Centrumcoördinaten (X/Y): 132.903/387.163 

1.3 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd als een quickscan en richt zich op het verkrijgen van een eerste 

inschatting van de impact van de geplande ingrepen op (verwachte) archeologische waarden. 

Desondanks is het onderzoek zoveel mogelijk uitgevoerd conform de eisen die vanuit de KNA 4.1 aan 

een bureauonderzoek worden gesteld. 
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2 Archeologische Quickscan 

2.1 Huidige en toekomstige situatie 

Het plangebied is onderdeel van het Langoed Gorp en Roovert in de gemeente Hilvarenbeek. Het 

betreft een uitgestrekt landgoed (circa 1200 ha), bestaande uit oude loof-, naald- en gemengde bossen, 

landbouwgrond, heide en vennen. Doorheen het landgoed stroomt de Rovertse Leij, een natuurlijk 

meanderende beek. De kern van het landgoed wordt gevormd door de twee zeer oude buurtschappen 

"Gorp" en "Roovert".
1
 In het plangebied worden enkele vennen gebaggerd, wordt het bos aan de oevers 

verwijderd en vervolgens wordt er geplagd. Buiten de zone waar geplagd wordt, wordt het bos 

uitgedund en worden exoten verwijderd. Tot slot, worden enkele kleine greppels gedempt (figuur 2). De 

diepte van de werkzaamheden bedraagt maximaal 15 cm – mv (zie ook paragraaf 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Overzicht van de toekomstige werkzaamheden. 

                                                           
1
 www.kempischelandgoederen.nl 
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2.2 Landschappelijke gegevens2 

 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied ligt op de Kempische Horst. De Kempische Horst is een tektonisch opheffingsgebied 

waarop oude afzettingen dicht aan het oppervlak voorkomen. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 

Roerdalslenk, waarin de oude afzettingen diep zijn weggezakt en vervolgens zijn afgedekt met dikke 

pakketten jongere afzettingen. De Horst en de Slenk worden van elkaar gescheiden door de 

Feldbissbreuk, die de gemeente Hilvarenbeek van zuidoost naar noordwest doorsnijdt. 

De oudste afzettingen in het plangebied worden gevormd door zanden en grinden behorende tot de 

Formatie van Sterksel.
3
 De zanden en grinden zijn tijdens het Vroeg en Midden Pleistoceen (ca. 2,6 

miljoen tot 130.000 jaar geleden) afgezet door de voorgangers van de huidige Rijn en Maas. In het 

noordelijk deel van het plangebied liggen deze afzettingen als terrasafzettingsvlakte en –welvingen aan 

het oppervlak (figuur 3, respectievelijk code 2M41 en 3L41).
4
 

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 130.000-10.000 jaar geleden) werd het kouder en droger en 

kreeg de wind in het schaars begroeide landschap gemakkelijk vat op de ondergrond. Hierdoor werden 

grote hoeveelheden zand verplaatst en werd het landschap bedekt met een laag dekzand. Tijdens de 

ijstijd heeft, naast verstuiving, ook verspoeling van sedimenten een belangrijke rol gespeeld bij de 

vorming van het land. Hierbij werd, behalve dekzand, ook leem verspoeld en opnieuw afgezet. 

Geologisch gezien worden deze dekzand- en leemafzettingen tot de formatie van Boxtel gerekend. 

Met de overgang naar het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden – nu) werd het klimaat warmer en 

vochtiger. Het vegetatiedek breidde zich uit en de bodemerosie werd beperkt. De toenemende 

vegetatie kon het stuivende zand vasthouden waardoor duinen ontstaan. Hoewel deze 

zandverstuivingen vanaf de Jonge Dryas (circa 11.000 – 9.700 v. Chr.) voorkomen, wordt vooral vanaf 

de middeleeuwen veel stuifzand afgezet als gevolg van menselijke invloeden. De natuurlijke hoogten in 

het landschap, zoals de hoog en droog gelegen dekzandruggen, werden steeds intensiever voor de 

landbouw gebruikt. Door eeuwenlange plaggenbemesting ontstond hier een esdek dat het 

oorspronkelijke reliëf versterkte. Tegen het eind van de middeleeuwen nam de druk op het landschap 

steeds meer toe. Door uitputting van de akkerbodems en overbelasting van de woeste gronden 

(ontbossing, overbegrazing, houtkap, steken van plaggen ten behoeve van het poststalsysteem) raakte 

het natuurlijke systeem uiteindelijk overbelast. Hierdoor konden zandverstuivingen ontstaan. De 

stuifzandafzettingen worden gerekend tot het laagpakket van Kootwijk en komen bijna in het hele 

plangebied voor (figuur 3, code 4L54).
5
  

In het oostelijke deel van het plangebied stroomt de Rovertse Leij. Hier heeft zich een beekdalbodem 

gevormd (figuur 3, code 22R42). Dit beekdal is duidelijk waar te nemen op het AHN (figuur 4). Dit 

beekdal ligt circa 3 m lager dan de westelijke oever.
6
 Binnen het plangebied liggen rond de vennen 

plaatselijk verhogingen (zandkragen). Deze zijn wellicht door menselijke invloeden ontstaan doordat de 

vennen pas omstreeks het begin van de 20e eeuw gegraven zijn (zie ook § 2.3).  

                                                           
2
 Het landschappelijk verhaal is gebaseerd op Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012 en op Peeters, 2010. 

3
 Weerts, e.a., 2006. 

4
 Staring Centrum & RGD, 1981; Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012. 

5
 Stiboka, 1984; Weerts, e.a., 2006; Peeters, 2010. 

6
 Mededeling Jan Roymans, waargenomen tijdens de veldinspectie op 06-07-2020. 
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Figuur 3. Uitsnede uit de geomorfologische kaart (bron: ARCHIS3). 
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Figuur 4. Het plangebied op het AHN (www.ahn.nl). 

 

Bodem 

In de dekzand- en stuifzandafzettingen zijn onder invloed van chemische en biologische processen 

verschillende bodems ontstaan. Volgens de bodemkaart, schaal 1:50.000 komen in bijna het hele 

plangebied zogenaamde haarpodzolgronden voor, die ontwikkeld zijn in leemarm, zwak lemig fijn zand 

(figuur 5, code Hd21).
7
 In het uiterste noordwesten liggen veldpodzolgronden (figuur 5, code Hn21) 

terwijl in het beekdal lage enkeerdgronden staan afgebeeld (figuur 5, code Ezg21). 

Podzolgronden zijn gronden waarin een duidelijke uitspoelings- en inspoelingshorizont voorkomt 

(respectievelijk de E- en B-horizont). In water oplosbare stoffen, zoals organische stof, ijzer en 

                                                           
7
 Stiboka, 1984. 
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aluminium, worden naar beneden verplaatst en vooral in de B- of inspoelingshorizont weer afgezet. 

Terwijl de haarpodzolgronden op de goed ontwaterde en drogere gronden liggen, betreffen de 

veldpodzolgronden relatief natte podzolgronden, die over het algemeen de overgang markeren van de 

hogere naar de lagere terreindelen.
8
 De lage enkeerdgronden zijn ontstaan doordat het beekdal van de 

Rovertse Leij is opgehoogd met humeuze grond om de waterhuishouding en draagkracht te verbeteren 

en zo voor landbouwkundig gebruik geschikt te maken.
9
 

 

Figuur 5. Uitsnede uit de bodemkaart (bron: ARCHIS3). 

 

 

 

                                                           
8
 Peeters, 2010. 

9
 Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012. 
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2.3 Historische gegevens 

De buurtschappen Gorp en Rovert gaan vermoedelijk terug tot omstreeks 1200. Ze maakten deel uit 

van een krans van leengoederen langs de Rovertsche Leij. Aanvankelijk lagen beide buurtschappen 

geïsoleerd van elkaar en van de omringende dorpen als kleine cultuureilanden te midden van 

uitgestrekte heidevelden. De vorming van landgoed Gorp begon waarschijnlijk in de achttiende eeuw, 

toen in het gebied een warande werd opgericht.
10

 Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het 

plangebied op het einde van de 19e eeuw in gebruik is als heide (figuur 6, kaart 1878). De vennen zijn 

nog niet aanwezig. Op de historische kaart uit het begin van de 20e eeuw bestaat het merendeel van 

het plangebied uit bos terwijl het westelijke deel nog steeds in gebruik is als heide. Er zijn enkele 

vennen afgebeeld (figuur 6, kaart 1900). Vanaf het midden van de 20e eeuw is heel het plangebied 

bebost en zijn meerdere (=de huidige) vennen eveneens aanwezig (figuur 6, kaart 1945 en 1975). Dat 

wil zeggen dat de vennen zeer jong zijn en door de mens zijn aangelegd. De situatie omstreeks 1975 is 

nog steeds conform de bestaande situatie.  

 

Figuur 6. Overzicht historische kaarten (bron: www.topotijdreis.nl). 

                                                           
10

 Haartsen, e.a., 2012: 4-5. 
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2.4 Archeologische gegevens 

Archeologische vindplaatsen uit de omgeving van het plangebied 

In het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. Ook binnen een straal van 1000 m 

zijn (nog) geen vindplaatsen aangetroffen (figuur 7). Dit hangt onder andere samen met het feit dat er 

in het gebied nog nauwelijks onderzoek is verricht. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 

van de voor het plangebied relevante onderzoeken. 

 

Zaakid. nr. Aard onderzoek Vindplaats Afstand tot 

plangebied in m 

(circa) 

Advies/besluit Literatuur 

2140865100 

(plangebied is 

indicatief 

ingetekend) 

Bureauonderzoek Geen 

vindplaats 

Plangebied ligt in 

onderzoeksmelding 

Onbekend Van Sprew 

e.a., 2002 

2378252100 Bureau- en 

verkennend 

booronderzoek 

(Nog) geen 

resten 

aangetroffen 

600 m ten O Geen vervolg Koeman, 

2013 

2378260100 Bureau- en 

verkennend 

booronderzoek 

(Nog) geen 

resten 

aangetroffen 

860 m ten NO Noordelijk deel 

vrijgave, zuidelijk 

deel karterend 

booronderzoek 

voor steentijd 

Koeman, 

2013 

3176856100 Uit archief, 

onbetrouwbare 

locatie 

4-5 

grafheuveltjes 

uit 

vermoedelijk 

midden 

bronstijd B, 

waarvan 1 met 

palenkrans. 

Geëgaliseerd 

omstreeks 

1960 

1500 m ten W Nvt Nvt 

4566387100 Bureauonderzoek Nvt 1500 m ten NW Vervolgonderzoek 

d.m.v. 

archeologische 

begeleiding 

Maalderink, 

2017 

4618526100 Archeologische 

begeleiding 

Geen 

archeologische 

resten 

1500 m ten NW Vrijgave Roymans & 

Ruijters, 

2018 

Tabel 1. Overzicht relevante vindplaatsen (bron: ARCHIS3).  

 

Direct ten westen van het centrale ven ligt een jachthuis met brandtoren (figuur 1 en figuur 6, kaarten 

1945 en 1975). Het jachthuis dateert uit 1920, de brandtoren uit 1946-1947. Toren en jachthuis vormen 

een eenheid en zijn gebouwd in opdracht van de Goirlese textielfabrikant Eduard van Puijenbroek. Het 

huis vertoont kenmerken van de Châletstijl. Beiden zijn geregistreerd als Rijksmonument (ID 526161).
11

 

                                                           
11

 www.rijksmonumenten.nl 
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Figuur 7. Overzicht relevante vindplaatsen uit ARCHIS (bron: ARCHIS3). 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hilvarenbeek heeft het plangebied een hoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars en een middelhoge 

archeologische verwachting voor landbouwers. De hoge verwachting voor de vindplaatsen van jager-

verzamelaars hangt samen met de ligging van het plangebied op de overgang van het hoge en droge 
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landschap naar het natte beekdal van de Rovertse Leij (gradiëntzone). De vennen zijn, zoals op 

historisch kaartmateriaal is te zien, pas later ontstaan. Het heidegebied is voor de landbouwers minder 

aantrekkelijk, aangezien deze schrale gronden niet zo geschikt waren voor landbouw. Deze gebieden 

werden daarentegen wel vaak gebruikt voor begraving. Daarom krijgt het gebied een middelhoge 

verwachting. Volgens de geomorfologische kaart, liggen in het plangebied lage landduinen. De 

ouderdom van de landduinen is op basis van het kaartmateriaal niet te bepalen. Indien het jong 

duinzand betreft (van na de middeleeuwen), zijn eventuele resten afgedekt. Indien het echter om oud 

duinzand zou gaan, kunnen archeolgische resten vanaf het maaiveld verwachten worden.  

2.5 Veldinspectie 

Om te bepalen of er binnen het plangebied al dan niet jonge stuifzanden aanwezig zijn, heeft op 6 juli 

2020 een veldinspectie plaatsgevonden.
12

 Bij de veldinspectie zijn, verspreid over het plangebied, acht 

gutsboringen uitgevoerd. De gutsboringen zijn alle in de directe nabijheid van de vennen geplaatst. De 

bodemopbouw varieerde sterk. Direct langs de vennen bestond de bodemopbouw uit een opgebracht 

pakket met een dikte tussen 10 en 60 cm (= zandkragen). Het opgebrachte pakket is heel waarschijnlijk 

de grond dat uit de gegraven vennen is gekomen. Eronder en naast de zandkragen, ligt een intacte 

haarpodzol of veldpodzol. Dat wil zeggen dat jong stuifzand rondom de vennen niet aanwezig is en dat 

de vuursteenvindplaatsen van de jager-verzamelaars niet verstoord zijn. Enkel ter plaatse van het 

gegraven ven, worden geen archeologische vindplaatsen meer verwacht.    

2.6 Gemeentelijk beleid 

Volgens de beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek, ligt het plangebied grotendeels in 

beleidscategorie 5 (figuur 8, groene kleur) en voor een klein deel binnen beleidscategorie 6 (figuur 8, 

oranje kleur).
13

 

                                                           
12

 De veldinspectie is uitgevoerd door senior KNA-archeoloog Jan Roymans. 
13

 Peeters, 2012. 
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Figuur 8. Uitsnede uit de beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek (Peeters, 2012).De groene kleur = 

beleidscategorie 5, de oranjekleur = beleidscategorie 6. 

Voor gebieden met beleidscategorie 5 geldt een hoge archeologische verwachting voor uitsluitend 

vindplaatsen van jager-verzamelaars. Toekomstige werkzaamheden mogen niet groter zijn dan 500 m
2
 

en niet dieper gaan dan 10 cm – mv (binnen natuurgebieden). Voor beleidscategorie 6 geldt een 

middelhoge/onbekende archeologische verwachting. In deze gebieden mogen toekomstige ingrepen 

niet groter zijn dan 2.500 m
2
 en niet dieper gaan dan 10 cm – mv (binnen natuurgebieden). 

2.7 Consequenties en adviezen ten aanzien van de ingrepen 

In het plangebied kunnen archeologische resten in principe vanaf het maaiveld verwacht worden omdat 

het opgebrachte pakket plaatselijk zeer wisselend van dikte is. Omdat het plangebied binnen een 

natuurgebied ligt, mogen toekomstige werkzaamheden volgens het beleid van de gemeente 

Hilvarenbeek, niet dieper dan 10 cm – mv plaatsvinden (dikte strooisellaag). Dit betekent het volgende 

voor de geplande ingrepen:  

• Baggeren: hierbij wordt het organisch afval ontgraven dat zich op de bodem van het ven heeft 

opgehoopt. Bij het baggeren wordt enkel de sliblaag meegenomen, de bodem blijft onverstoord.  

Omdat de vennen in de loop van de 20
e
 eeuw gegraven zijn, heeft deze ingreep heeft geen 

consequenties voor de archeologie. Eventuele archeologische vindplaatsen ter plaatse van de 

vennen, zijn reeds verdwenen. 
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• bos dunnen en bos verwijderen: hierbij wordt de bovengrondse houtachtige vegetatie gekapt. 

Vervolgens worden de stobben van bomen en struiken gefreesd tot de diepte waarop geplagd gaat 

worden. Dat is circa 10-15 cm onder het huidige maaiveld.  

Rondom de vennen kunnen archeologische (vuursteen)vindplaatsen vanaf het maaiveld 

verwacht worden. Omdat de dikte van het opgebrachte pakket zeer wisselend is, wordt 

geadviseerd om een extensieve archeologische begeleiding (= inspectie) te laten plaatsvinden 

na de werkzaamheden om na te gaan of vuursteenvindplaatsen of resten van prehistorische 

begraving in het plangebied aanwezig zijn. 

• exoten verwijderen: Ook hier wordt bovengrondse vegetatie weggehaald zonder diepe 

grondbewerking (circa 10 cm).  

Indien de grondbewerkingen niet dieper gaan dan 10 cm – mv, hoeft er, conform het beleid van 

de gemeente Hilvarenbeek, geen archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. Indien de 

werkzaamheden wel dieper gaan, wordt geadviseerd om een extensieve archeologische 

begeleiding (= inspectie) uit te voeren na de werkzaamheden.  

• Plaggen: hierbij wordt de organische strooisellaag verwijderd. De geplande plagdiepte bedraagt 

circa 10-15 cm –mv, wat betekent dat mogelijk ook de top van de minerale bodem wordt geraakt. 

Rondom de vennen kunnen archeologische (vuursteen)vindplaatsen vanaf het maaiveld 

verwacht worden. Omdat de dikte van het opgebrachte pakket zeer wisselend is, wordt 

geadviseerd om een extensieve archeologische begeleiding (= inspectie) te laten plaatsvinden 

na de werkzaamheden om na te gaan of vuursteenvindplaatsen of resten van prehistorische 

begraving in het plangebied aanwezig zijn. 

• Dempen van greppels: Hierbij wordt geen bodemmateriaal geroerd. Deze ingreep heeft geen 

consequenties voor de archeologie, mits het dempen door middel van aangevoerde grond gebeurt.  

 

Een extensieve archeologische begeleiding dient, conform de KNA 4.1, te gebeuren op basis van een 

Programma van Eisen (PvE). In dit PvE worden de eisen opgenomen waaraan het onderzoek moet 

voldoen. Dit PvE dient door het bevoegd gezag, de gemeente Hilvarenbeek, te zijn goedgekeurd 

alvorens de werkzaamheden mogen starten.  
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