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Knelpunt Ravenstein-Hilvarenbeek, locatie Beekse Bergen (S-068)

Samenvatting
Inleiding
In opdracht van LievenseCSO Milieu heeft RAAP een bureauonderzoek en verkennend
booronderzoek uitgevoerd in knelpunt Ravenstein -Hilvarenbeek, locatie Beekse Bergen (S-068),
bij Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek. Hier worden aanpassingen aan de aardgasleiding
gedaan.
Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het
plangebied verwacht worden en de (te verwachten) fysieke kwaliteit daarvan. Middels het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over de landschappelijke en archeologische context van het
plangebied, op basis waarvan een archeologische verwachting is opgesteld. Deze gegevens zijn
middels een booronderzoek in het veld getoetst.
Landschap
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug. Volgens de bodemkaart
komt in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond (esdek) voor. Dit is bevestigd tijdens het
booronderzoek.
Archeologie & historie
Volgens ARCHIS 3 bevindt zich in het plangebied zelf geen archeologische vindplaats, maar
direct eromheen wel. Deze vindplaatsen zijn ontdekt in het kader van een
oppervlaktekartering en karterend booronderzoek. Het gaat om een vuurstenen afslag uit de
periode Mesolithicum-Neolithicum en aardewerk uit de perioden Neolithicum -Late IJzertijd, en de
Middeleeuwen. Mogelijk gaat het om resten van bewoning. Op de meest nabije vindplaats, ca. 25
m ten zuiden van het plangebied, is handgevormd aardewerk uit de periode Neolithicum-Late
IJzertijd aangetroffen.
Op het minuutplan uit de periode 1811-1832 maakt het plangebied deel uit van een agrarisch
landschap met relatief kleine veelal langgerekte kavels . Door het noordoostelijk deel van het
plangebied liep een waterloop. Direct ten oosten van het gebied liep een pad op de locatie van
de huidige Tilburgseweg. Op het “Bonneblad” van ca. 1900 is deze situatie vrijwel ongewijzigd,
maar de waterloop is nu een groenstrook of houtwal geworden. De huidige verkavel ing en het
Gasunie station dateren van 1982
Er geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen van lan dbouwers, periode Neolithicum-Late
Middeleeuwen.
Aanbeveling
Bij bodemingrepen dieper dan 70 cm wordt een archeologische begeleiding van de werkzaamh eden aangeraden, uitgezonderd de geplande putten op de leidingen in reeds vergraven grond.
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1 Inleiding
1.1 Administratieve gegevens
 type onderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
 bevoegde overheid: gemeente Hilvarenbeek
 onderzoekskader: RO procedure
 datum veldonderzoek: 15-01-2018
 locatie (zie figuur 1):
- naam plangebied: Beekse Bergen (S-068)
- plaats: Hilvarenbeek
- gemeente: gemeente Hilvarenbeek
- provincie: Noord-Brabant
- toponiem: Kraanbraken
- oppervlakte plangebied: ca. 10556 m²
- centrumcoördinaten (X/Y): 136862 / 390841
 afbakening onderzoekszone: straal van 500 m rondom het plangebied
 ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing
 ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing
 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4582684100

1.2 Aanleiding en doelstelling
Dit project heeft tot doel de gasleidingsystemen A-525, A-526 en A-527 tussen Ravenstein (S044) en Hilvarenbeek (S-069) geschikt te maken voor de toekomst. De geïdentificeerde knelpu nten hebben betrekking op afsluiters, actuators, omloop-/koppelleidingen en kathodische bescherming. Ook is sprake van sluiting ter plaatste van funderingen en ankerblokken. Enkele
schema’s met knelpunten en geïdentificeerd als niet meer noodzakelijk voor gastransport worden
ontmanteld. De exacte omvang en diepte van de ingrepen is nog niet bekend.
Omdat de geplande ingrepen mogelijk een negatief effect hebben op archeologische resten, is
conform het gemeentelijk beleid een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied ve rwacht worden/aanwezig zijn en de fysieke kwaliteit daarvan.

1.3 Onderzoeksvragen
1. Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?
3. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
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4. Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
5. Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied zodanig intact dat eventueel archeologisch
vervolgonderzoek zinvol is?
6. Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
7. Op welke wijze(n) kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

1.4 Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroe psgroep (zie artikel
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning,
verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen
van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.
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Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn). Inzet: ligging in Nederland (ster).
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Geologische perioden
Tijdvak

Archeologische perioden

Chronozone

Datering

Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945
C

Nieuwe tijd

Laat
Subatlanticum

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
- 1150 na Chr.

Laat A
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

D: Ottoonse tijd

Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(N ieuwe Steentijd)

Vroeg

Atlanticum

Laat
Glaciaal

Preboreaal

Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 1050

- 900
- 725
- 525
- 450

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500

- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300

- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500

- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden

- 1250

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer

Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000

- 336.000

Oud

- 384.000

- 416.000

Elsterien
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Het bureauonderzoek dient om op basis van verschillende bronnen inzicht te krijgen in de genese
van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop der tijd
heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespec ificeerde archeologische
verwachting opgesteld. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst.

2.2 Geo(morfo)logie en bodem
Op de geomorfologische kaart (geraadpleegd via ARCHIS) ligt het plangebied op een
dekzandrug (codes 3B53yc en 4B53yc): zie figuren 2 en 4. De flanken van deze rug bestaan uit
dekzandwelvingen (3L51yc). Ongeveer 500 m ten zuiden van het g ebied bevindt zich een
dalvormige laagte (22R23), die samenhangt met de zeer kleine Roodloop. Het dekzand is tijdens
het Pleistoceen afgezet door de wind. Deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van
Boxtel (Weerts e.a., 2006).
Volgens de bodemkaart (via ARCHIS) komt in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond
voor (zEZ23, met grondwatertrap VII (d.w.z. zeer goed ontwaterd): zie figuur 3.
Hoge zwarte enkeerdgronden (of esdekken) zijn bodems die bestaan uit een minimaal 50 cm dik
pakket vruchtbare donkere grond, ontstaan door plaggenbemesting vanaf de Middeleeuwen.
Hieronder komen vaak podzolbodems voor. Podzolgronden zijn bodems met een duidelijke
gelaagde bodemopbouw, bestaande uit een grijze uitspoelingslaag (E-horizont), met daaronder
een bruine inspoelingslaag (B-horizont). Het gele of grijze zand daaronder, zonder
bodemontwikkeling, heet de C-horizont.
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Figuur 2. De geomorfologische context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.
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Figuur 3. De bodemkundige context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.
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Figuur 4. Reliëf in het plangebied. Bron: www.ahn.nl.
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2.3 Archeologische gegevens
 Archeologische verwachtings- en beleidskaart
Op de archeologische verwachtings- en beleidskaart kaart van de gemeente (Verhoeven, e.a.,
2012) heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting: zie figuur 5. Bovendien ligt het
gebied binnen het bereik van een archeologische vindplaats: zie figuur 5. Hiervoor geldt: behoud
in situ, maar als dat niet mogelijk is een archeologisch onderzoek in vroege fase van planvo rming. De horizontale ondergrens is respectievelijk 100 en 500 m²; de verticale ondergrens 50
cm.
 Bekende archeologische monumenten en vindplaatsen volgens het ARCHeologisch Informatie
Systeem (ARCHIS3) in een straal van 750 m rond het plangebied: zie tabel 2.

Volgens ARCHIS 3 bevindt zich in het plangebied zelf geen archeologische vindplaats, maar
direct eromheen wel: zie tabel 2. Deze vindplaatsen zijn ontdekt in het kader van een
oppervlaktekartering en karterend booronderzoek in het kader van landinrichting in plang ebied
De Hilver en het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor de gemeente
Hilvarenbeek (zaakidentificatienr. 2057751100). Het gaat om een vuurstenen afslag uit de
periode Mesolithicum-Neolithicum en aardewerk uit de perioden Neolithicum -Late IJzertijd, en de
Middeleeuwen. Mogelijk gaat het om resten van bewoning. De meest nabije vindplaats, ca. 25 m
ten zuiden van het plangebied betreft nr. 1076956, waar handgevormd aardewerk uit de periode
Neolithicum-Late IJzertijd is aangetroffen.

Objectnr.

Datering

Complex

Opmerking

1076954

Mesolithicum-Neolithicum

onbekend

vuurstenen afslag

1076956

Neolithicum-Late IJzertijd

onbekend

handgevormd aardewerk

1076957

Middeleeuwen

onbekend

gedraaid aardewerk

1076966

Neolithicum-IJzertijd, Middeleeuwen

onbekend

aardewerk

1076967

Neolithicum-Late IJzertijd

onbekend

handgevormd aardewerk

1076973

Vroege en Late Middeleeuwen

onbekend

aardewerk

1076999

Neolithicum-Late IJzertijd

onbekend

handgevormd aardewerk

1077005

Late Middeleeuwen

onbekend

aardewerk

Tabel 2. Archeologische vindplaatsen en onderzoek rondom het plangebied. Bron: ARCHIS3.

2.4 Historische situatie
Op het minuutplan uit de periode 1811-1832 (Hilvarenbeek, sectie A, blad 1:
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl) maakt het plangebied deel uit van een agrarisch landschap
met relatief kleine veelal langgerekte kavels: zie figuur 7. de betekenis van het toponiem
“Kraanbraken” is onbekend. Misschien verwijst het naar braakliggend land waarop kraanvogels
destijds neerstreken? Door het noordoostelijk deel van het plangebi ed liep een waterloop, met
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ter hoogte van het plangebied een merkwaardige knik. Direct ten oosten van het g ebied liep een
pad op de locatie van de huidige Tilburgseweg. Op het “Bonneblad” van ca. 1900 is deze situatie
vrijwel ongewijzigd, maar de waterloop is nu een groenstrook of houtwal geworden. De huidige
verkaveling en het Gasunie station dateren van 1982 (http://topotijdreis.nl/).
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Figuur 5. De archeologische verwachting van het plangebied. Bron: Verhoeven, e.a., 2012.
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Figuur 6. De archeologische context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.
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Figuur 7. De historische context van het plangebied 1811-1832 (Minuutplan. Bron: ARCHIS3.
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Figuur 8. De historische context van het plangebied ca. 1900 (Bonneblad). Bron: ARCHIS3.

2.5 Huidige situatie
Het plangebied ligt op een akker rondom het gasstation.

2.6 Toekomstige situatie
Dit project heeft tot doel de gasleidingsystemen A -525, A-526 en A-527 tussen Ravenstein (S044) en Hilvarenbeek (S-069) geschikt te maken voor de toekomst. De geïdentificee rde knelpunten hebben betrekking op afsluiters, actuators, omloop -/koppelleidingen en kathodische bescherming. Ook is sprake van sluiting ter plaatste van funderingen en ankerblokken. Enkele
schema’s met knelpunten en geïdentificeerd als niet meer noodzake lijk voor gastransport worden
ontmanteld. De exacte omvang en diepte van de ingrepen is nog niet bekend. Zie bijlage 2.
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een gespe cificeerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, diepteligging
en gaafheid.
Aard en ouderdom
Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd
aan de fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Meest markant zijn de
verschillen tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.
In de Steentijd (Paleolithicum t/m Neolithicum) leefde de mens voornamelijk van de jacht,
visvangst en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jagerverzamelaars trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een
ruimtelijke analyse blijkt dat hun kampementen in vrijwel alle gevallen zijn gesitueerd op de
overgang van nat naar droog. Nabij dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste
voedselbronnen voorhanden en was (drink)water bereikbaar. Gradiëntzones zijn in de regel tot
200 m breed.
Met de introductie van de landbouw (vanaf het Neolithicum) werd de mate waarin gron den
geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens.
De eerste akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien
moesten de gronden goed ontwaterd zijn.
Het plangebied bevindt zich in niet een gradiëntzone. Derhalve is er een lage verwachting voor
resten van jager-verzamelaars.
Omdat er in het plangebied een esdek voorkomt, en gezien de vindplaatsen direct om het
plangebied heen, geldt er een hoge verwachting voor resten van la ndbouwers, bestaande uit
nederzettingen, begravingen, en resten van landbouw en infrastructuur . Onder esdekken worden
immers regelmatig vindplaatsen uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen aangetroffen. Dit
omdat dergelijke dekken meestal werden aangelegd op de van oudsher droogste en
vruchtbaarste delen van het landschap (met podzolen). Op basis van de omliggende
vindplaatsen, worden met name resten uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen verwacht.
Diepteligging
Eventuele vindplaatsen kunnen direct onder het esdek of de bouwvoor voorkomen, dat wil zeggen vanaf ca. 40-50 cm.
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Fysieke kwaliteit
Anorganische resten (zoals aardewerk en steen) en verbrande organische resten (bijv. zaden en
hout) zullen goed bewaard zijn gebleven. Onverbrande organische resten blijven in de zand gronden alleen onder het grondwaterniveau goed bewaard.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
Het veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Dit had tot doel het verkrijgen van
inzicht in de bodemgesteldheid en mate van bodemverstoring in het plangebied. Daarmee wordt
de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en kunnen uitspraken worden gedaan
over de gaafheid van eventuele archeologische vindplaatsen. Daartoe zijn verspreid over het plangebied 8 boringen gezet: zie figuur 9. Vanwege de reeds aanwezige verstoringen in de gas station
zelf (waar immers leidingen en aansluitingen liggen), alsmede de veiligheid, is er niet in het station
geboord.
Er is geboord tot maximaal 120 cm -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie -instituut,
1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 3) en met meetlinten ingemeten (x/y-coördinaten). Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van het AHN.
De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Resultaten
De bodem in het plangebied bestaat uit matig fijn zwak siltig dekzand. Onder de bouwvoor is in
alle boringen, uitgezonderd boring 7, een esdek aangetroffen. Dit dek is over het algemeen
slecht ontwikkeld en relatief dun (tussen de 10 en 45 cm). De kleur va rieert van lichtbruin tot
donkergrijs. Er zijn geen insluitsels zoals houtskool of bouwpuin in aangetroffen. In boring 8 is
slechts 10 cm van het dek bewaard; de 25 cm dikke verstoorde laag erboven verklaart waarom.
In boring 7 ontbreekt het esdek: hier bevindt zich tussen de bouwvoor en de BC-horizont een 30
cm dik verstoord pakket (bruingrijs en donkergeel gevlekt). Onder het esdek en de verstoring
bevindt zich in de meeste gevallen een nogal “vies” gekleurde bruingele of lichtbruine BC horizont, die geleidelijk overgaat in een gele C-horizont.
De BC-horizont is waarschijnlijk het restant van een veldpodzol. De top van deze horizont, al smede de top van de C-horizont, representeert de top van het archeologisch niveau, en bevindt
zich tussen de 70 en 90 cm beneden maaiveld.
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Figuur 8. Resultaten booronderzoek.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
De conclusies en aanbevelingen worden gegeven in de vorm van de antwoorden op de
specifieke onderzoeksvragen (zie § 1.3).
1. Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug. Volgens de bodemkaart
komt in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond (esdek) voor. Dit is bevestigd tijdens het
booronderzoek.
2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?
Volgens ARCHIS 3 bevindt zich in het plangebied zelf geen archeologische vindplaats, maar
direct eromheen wel. Deze vindplaatsen zijn ontdekt in het kader van een
oppervlaktekartering en karterend booronderzoek. Het gaat om een vuurstenen afslag uit de
periode Mesolithicum-Neolithicum en aardewerk uit de perioden Neolithicum -Late IJzertijd, en de
Middeleeuwen. Mogelijk gaat het om resten van bewoning. Op de meest nabije vindplaats, ca. 25
m ten zuiden van het plangebied, is handgevormd aardewerk uit de periode Neolithicum -Late
IJzertijd aangetroffen.
3. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
Op het minuutplan uit de periode 1811-1832 maakt het plangebied deel uit van een agrarisch
landschap met relatief kleine veelal langgerekte kavels. Door het noordoostelijk deel van het
plangebied liep een waterloop. Direct ten oosten van het gebied liep een pad op de locatie van
de huidige Tilburgseweg. Op het “Bonneblad” van ca. 1900 is deze situatie vrijwel ongewijzigd,
maar de waterloop is nu een groenstrook of houtwal geworden. De huidige verkaveling en het
Gasunie station dateren van 1982.
Aardgasleidingen rondom het station hebben de bodem tot minimaal 2 m – MV verstoord.
4. Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Er geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers, periode Neolithicum-Late
Middeleeuwen.
5. Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied zodanig intact dat eventueel archeologisch
vervolgonderzoek zinvol is?
De BC-horizont is waarschijnlijk het restant van een veldpodzol. De top van deze horizont,
alsmede de top van de C-horizont, representeert de top van het archeologisch nive au, en bevindt
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zich tussen de 70 en 90 cm beneden maaiveld.
6. Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Bodemingrepen dieper dan 70 cm kunnen eventueel aanwezige archeologische r esten verstoren.
7. Op welke wijze(n) kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
Zie de volgende paragraaf.

4.2 Aanbevelingen
Bij bodemingrepen dieper dan 70 cm wordt een archeologische begeleiding van de
werkzaamheden aangeraden, uitgezonderd de geplande putten op de leidingen in reeds
vergraven grond.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging plangebied (rode lijn). Inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

De geomorfologische context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.

Figuur 3.

De bodemkundige context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.

Figuur 4.

Reliëf in het plangebied. Bron: www.ahn.nl.

Figuur 5.

De archeologische verwachting van het plangebied. Bron: Boshoven, e.a., 2009.

Figuur 6.

De archeologische context van het plangebied. Bron: ARCHIS3.

Figuur 7.

De historische context van het plangebied 1811-1832 (Minuutplan. Bron: ARCHIS3.

Figuur 8.

De historische context van het plangebied ca. 1900 (Bonneblad). Bron: ARCHIS3.

Figuur 9.

Resultaten booronderzoek.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Archeologische vindplaatsen en onderzoek rondom het plangebied. Bron: ARCHIS3.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.
Bijlage 2. Werktekening. Bron: Gasunie.
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boring: RAVHI3-1
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.716, Y: 390.756, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 15,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

90 cm -Mv / 15,37 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: slap, vochtig

Einde boring op 120 cm -Mv / 15,07 m +NAP

boring: RAVHI3-2
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.769, Y: 390.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

50 cm -Mv / 16,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

70 cm -Mv / 15,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: vies

100 cm -Mv / 15,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zwarte (humus?) vlekjes

130 cm -Mv / 15,29 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 150 cm -Mv / 15,09 m +NAP

boring: RAVHI3-3
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.802, Y: 390.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 16,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

70 cm -Mv / 16,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

75 cm -Mv / 15,97 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: vies

90 cm -Mv / 15,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vies

100 cm -Mv / 15,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv / 15,52 m +NAP
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Locatie Beekse Bergen

boring: RAVHI3-4
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.824, Y: 390.729, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 16,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

90 cm -Mv / 15,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv / 15,36 m +NAP

boring: RAVHI3-5
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.892, Y: 390.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 15,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

60 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: vies

70 cm -Mv / 15,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: vies

80 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv / 15,20 m +NAP

boring: RAVHI3-6
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.887, Y: 390.817, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,16, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 15,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden
Opmerking: gevlekt, vies

70 cm -Mv / 15,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: vies

100 cm -Mv / 15,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv / 14,96 m +NAP
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boring: RAVHI3-7
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.871, Y: 390.858, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 15,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 15,68 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 15,48 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: vies

80 cm -Mv / 15,38 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vies

95 cm -Mv / 15,23 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv / 14,98 m +NAP

boring: RAVHI3-8
beschrijver: MARC VE, datum: 18-1-2018, X: 136.860, Y: 390.885, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal
Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Lievense CSO, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 16,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 15,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

55 cm -Mv / 15,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vies

70 cm -Mv / 15,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: enkeerdgronden

80 cm -Mv / 15,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vies

100 cm -Mv / 15,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv / 14,98 m +NAP
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