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Samenvatting
In opdracht van Brabants Landschap heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2010 een
bureauonderzoek uitgevoerd in plangebied Nestven in de gemeente Hilvarenbeek. Dit bureauonderzoek is aangevuld met een veldinspectie (verkennend booronderzoek). Het onderzoek had
tot doel een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het plangebied. Op
basis van de gespecificeerde archeologische verwachting en de voorgenomen bodemingrepen
in het plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek
geformuleerd.
Uit het gebied staan geen archeologische vondsten gere gistreerd. Volgens historische kaarten lag
het plangebied tot aan het begin van de 20e eeuw temidden van de heide en vennen. In het plangebied bevond zich ook een ven: het Nestven. Aan het begin van de 20e eeuw is het heide gebied
ontgonnen en werd het plangebied deel van het landgoed Gorp en Govert. Het plange bied bestaat
tot op de dag van vandaag grotendeels uit bos. Alleen het oostelijke deel van het plangebied is in
de loop van de 20e eeuw in cultuur gebracht en is momenteel als akker- en grasland in gebruik.
Op basis van het onderzoek zijn 5 verwachtingszones onderscheiden (zie figuur 6):
1.

Verwachtingszone donkerblauw: op deze locatie kan een bijzondere dataset worden verworven,
gerelateerd aan natte gebieden.
Advies: archeologische inspectie op basis van een Plan van Aanpak (PvA).

2.

Verwachtingszone lichtblauw: idem aan donkerblauwe zone. In dit deel van het plangebied
vinden echter géén graafwerkzaamheden plaats. Eventuele archeologische resten worden hier
dan ook niet bedreigd.
Advies: niet van toepassing (geen graafwerkzaamheden gepland).

3.

Verwachtingszone donkeroranje: hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van
jager-verzamelaars. De gaafheid van eventuele vindplaatsen uit de Steentijd is waarschijn lijk
echter slecht (verploegde bovengrond).
Advies: archeologische inspectie op basis van een Plan van Aanpak (PvA).

4.

Verwachtingszone oranje: idem aan donkeroranje zone. In dit deel van het plangebied vinden
echter géén graafwerkzaamheden plaats. Eventuele archeologische resten worden hier dan
ook niet bedreigd. N.B.: de gaafheid van eventuele vindplaatsen uit de Steentijd is hier niet
gecontroleerd in het veld.
Advies: niet van toepassing (geen graafwerkzaamheden gepland).

5.

Verwachtingszone geel: lage archeologische verwachting voor vindplaatsen van zowel jagerverzamelaars als landbouwers.
Advies: geen vervolgonderzoek.
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van Brabants Landschap heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april
2010 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Nestven in de gemeente Hilvarenbeek (figuur 1). Recent heeft de gemeente een deel van het Nestven, dat hier in het verleden lag,
laten herstellen (figuur 2). Het Brabants Landschap heeft het voornemen om het overige deel van
dit ven eveneens te herstellen. Daarnaast vindt een aantal andere (kleinere) werkzaamheden in
het gebied plaats.
Het archeologisch onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou
kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Het
onderzoek bestond in eerste instantie uit een bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek omvatte het
verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden en had tot doel een
gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het plangebied. Ver vol gens is het
bureauonderzoek aangevuld met een beperkte veldinspectie. Tijdens deze veldinspec tie is een
aantal verkennende boringen gezet ter ondersteuning van het gespecificeerde archeologische
verwachtingsmodel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de aard en omvang van de
voorgenomen bodemingrepen is vervolgens een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel
archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
Opdrachtgever: Brabants Landschap
Aanleiding onderzoek: herstel van het voormalige Nestven, verwijderen bomen en strooi sel laag,
realisatie van een nieuw klein vennetje in het meest zuidelijk deel van het plangebied.
Datum uitvoering onderzoek: maart en april 2010
Bevoegde overheid: provincie Noord-Brabant
Bewaarplaats documentatie: archief RAAP Zuid-Nederland

1.3 Plangebied
Locatiegegevens
Toponiem: Nestven (figuur 1)
Plaats: Hilvarenbeek
Gemeente: Hilvarenbeek
Provincie: Noord-Brabant
Kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 50F
Oppervlakte plangebied: circa 29 hectare
Centrumcoördinaten plangebied (X/Y): 135.201/389.820
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Figuur 1. Ligging plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland (ster).

Huidige situatie
Het plangebied betreft het voormalige Nestven en zijn directe omgeving (figuur 1). Het westelijke
deel van het plangebied is momenteel grotendeels als bos in gebruik. In het centrum van het voormalige Nestven ligt volgens de topografische atlas van Noord-Brabant een klein geïsoleerd heidegebied
temidden van bossen (ANWB, 2005). Hier is recent, in opdracht van de gemeente, een gedeelte van
het voormalige Nestven hersteld. Ook zijn de ontwateringssloten gedempt en zijn delen rondom het
nieuwe ven afgeplagd. In het meest zuidelijke deel van het plangebied, eveneens omringd door bos,
ligt een kleine weide. Het oostelijke deel van het plangebied is volledig in cultuur gebracht: het grootste
deel is in gebruik als grasland, een klein deel als akkerland.

Toekomstige situatie
Recent heeft de gemeente een deel van het voormalige Nestven laten herstellen door Bosgroep
Zuid Nederland. Het Brabants Landschap wil in de nabije toekomst ook het overige deel van dit
ven herstellen. De graafwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan, beperken zich tot het oostelijke deel van het plangebied (gras- en akkerland). In het westelijke deel van het plangebied vinden geen graafwerkzaamheden plaats, met uitzondering van een kleine poel, die ter hoogte van de
kleine weide wordt gegraven. Wel worden hier de bomen gekapt en de stooisellaag verwijderd.
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1.4 Onderzoeksvragen
1.

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied
bekend?

2.

Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden
in het gebied?

3.

Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen
worden ingezet?

1.5 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek is aangevuld met een
beperkte veldinspectie. Tijdens deze veldinspectie is een aantal verkennende boringen gezet ter
ondersteuning van het gespecificeerde archeologische verwachtingsmodel.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo gie
(KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van
de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte
afkortingen opgenomen.

Figuur 2. Herstel van het Nestven (bron: informatiebord).
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1.6 Dankwoord
Leden van de heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen; Ioannes Goropius Becanus hebben aanvullende informatie ten behoeve van dit onderzoek verstrekt. Hiervoor willen we hen hartelijk danken!

Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat
- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 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
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(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_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden
Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het plan gebied
is een bureauonderzoek uitgevoerd. In het kader hiervan zijn verschillende bronnen geraadpleegd
(zie literatuurlijst). Tevens is contact opgenomen met de heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen;
Ioannes Goropius Becanus . De aanvullende informatie die van deze studiegroep is verkregen, is in
de tekst verwerkt.
De ligging van archeologische resten is voor een groot deel gerelateerd aan het natuurlijke landschap.
Om uitspraken te kunnen doen over de archeologische verwachting van een gebied, is het daarom
belangrijk om de ontstaanswijze en ontwikkeling van het landschap goed te kennen. In dit hoofdstuk
komen achtereenvolgens het landschap (geologie, geomorfologie en bodem), de bekende historische
gegevens en de bekende archeologische vindplaatsen aan bod. Op basis van deze gegevens is vervolgens een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld (hoofdstuk 3).

2.2 Het landschap
De vorming van het land
De basis van het landschap in de omgeving van het plangebied is in de laatste ijstijd (Weichse lien;
circa 115.000 tot 10.000 jaar geleden) gelegd. Hoewel het ijs het zuiden van het land nooit heeft
bereikt, hebben de klimatologische condities het landschap grootschalig beïnvloed. In de koudste
perioden van de ijstijden heerste een poolwoestijnklimaat. Het was droger dan tegenwoor dig en in
het schaars begroeide landschap kreeg de wind gemakkelijk vat op de onder grond. Hierdoor werden grote hoeveelheden zand verplaatst en werd het landschap rond het plangebied bedekt met
een laag dekzand. Dit dekzandpakket heeft een variabele dikte en vormt de basis van het huidige
landschap. Tijdens de ijstijd heeft, naast de wind, 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. Sedimentatie- en
erosieprocessen beperkten zich tot de actieve beekdalen. Gedurende vele eeuwen vonden geen
grote verandering van het landschap meer plaats.
Met name vanaf de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd werd het landschap als gevolg van mense lijke
invloeden opnieuw gewijzigd. 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
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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. Hoewel deze zandverstuivingen
vanaf de Bronstijd voorkomen, wordt vooral vanaf de Middeleeuwen veel stuifzand afgezet. De
stuifzandafzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk en komen veelvuldig voor
ten noordwesten van het plangebied, nabij ‘De Witte Duinen’ (Stiboka, 1984; Weerts e.a., 2006).
Volgens de geomorfologische kaart (Stiboka/RGD, 1981) ligt het grootste deel van het plange bied
in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M9) en dekzandruggen (code 3L5). In het
zuidwestelijke deel van het plangebied komen lage landduinen met bijbehorende vlakten en laagten voor (code 3L8). Deze vormen een uitloper van het stuifzandgebied ‘De Witte Duinen’.

Hydrologie
De ontwatering van het dekzandgebied wordt verzorgd door beken. Veel beken zijn al in de laatste
ijstijd ontstaan en volgen sindsdien voor een belangrijk deel de natuurlijke laagten in het land schap.
Tijdens de ijstijd vond de afwatering vooral plaats via een stelsel van ondiepe verwilderde geulen.
Vanaf het Holoceen trad een blijvende klimaatsverbetering op. Het landijs smolt en er ontwikkelde
zich een dichte begroeiing die verdere verplaatsing van zand en leem tegenhield. De sedimentlast
van de beken werd kleiner en regelmatiger, waardoor deze zich begonnen in te snijden. Het systeem
van ondiepe, verwilderde geulen veranderde in een systeem van enkelvoudige meanderende lopen,
zoals die van de Reusel, de Roodloop en hun zijstroompjes (Stiboka, 1984).
In het plangebied heeft tot aan het begin van de 20e eeuw een ven gelegen: het Nestven (zie §
2.3). Dit Nesten en ook het zuidoostelijk daarvan gelegen (voormalige) Rijtelven liggen in het verlengde van de Roodloop en hebben mogelijk ooit tot de bovenloop daarvan behoord. Volgens de
geomorfologische kaart (Stiboka/RGD, 1981) is het centrale (natste) gedeelte van het voormalige
Nestven gekarteerd als dalvormige laagte zonder veen (code 2R2): een laagte die door sneeuwsmeltwater is gevormd en reeds dateert uit het de laatste ijstijd of het Vroeg Holoceen.

Bodem
In de dekzand- en stuifzandafzettingen zijn onder invloed van chemische en biologische proces sen
verschillende bodems ontstaan. Volgens de bodemkaart (schaal 1:50.000) komen in het hele plangebied zoge naam de veldpodzolgronden voor, die ontwikkeld zijn in lemig fijn zand (Stiboka, 1984:
code Hn23). De gronden zijn matig ontwaterd (grondwatertrap V en V*).
Podzolgronden zijn gronden waarin een duidelijke uitspoelings- en inspoelingshorizont voorkomt
(resp. de E- en B-horizont). In water oplosbare stoffen, zoals organische stof, ijzer en aluminium,
worden naar beneden verplaatst en vooral in de B- of inspoelingshorizont weer afgezet. Veldpodzolgronden betreffen relatief natte podzolgronden die over het algemeen de overgang markeren
van de hogere naar de lagere terreindelen.
De bodemkaart op schaal 1:10.000, die overigens alleen beschikbaar is voor het oostelijke deel van
het plangebied, laat een iets ander beeld zien. Met name ter hoogte van het voormalige Nest ven
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wijkt deze kaart af (Bles e.a., 1982). Volgens deze kaart komen hier zogenaamde dam- en moerpodzolgronden voor: podzolgronden met een venige bovenlaag, ontstaan in vochtige ge bieden
onder invloed van wisselende grondwaterstanden. Deze gronden zijn, zeker in de winter, slecht
ontwaterd (grondwatertrap II en III). Op de dampodzolgrond is bovendien een zanddek aangebracht om de draagkracht van de grond te vergroten.

2.3 Historische gegevens
Over het plangebied zijn slechts weinig historische gegevens bekend. De meeste informatie kan
worden afgeleid van oude kaarten die het historisch gebruik van het gebied weergeven. Tot ongeveer een eeuw geleden waren de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te passen aan het
gewenste gebruik. Het historisch gebruik van een landschap had een sterke relatie met de natuurlijke omstandigheden ter plaatse. Dit leidde tot een duidelijke driedeling van het lande lijke gebied in
akkers, graslanden en de zogenaamde ‘woeste gronden. Hierbij waren de eigen schappen van de
fysieke ondergrond bepalend voor de geografische verspreiding. Zo lagen akkerlanden en nederzettingen vooral op de goed ontwaterde en mineralogisch rijkere delen van het landschap. Op de
vochtigere gronden, die minder geschikt waren als akkerland, lagen de weidegronden en hooilanden. De minst geschikte ge bieden (te droog/nat/onvruchtbaar) bleven lange tijd onontgon nen. Hier
bevonden zich de woeste gronden: de moerassen, bossen, heide en vennen. Hoewel de term woeste
grond het tegendeel doet vermoeden, werd bijzondere aandacht en zorg besteed aan deze gronden. Ze werden meestal gemeenschappelijk gebruikt en leenden zich voor diverse activi teiten die
van belang waren voor het gemengde boerenbedrijf. Op de heide graasden schapen, wer den bijen
gehouden, werd hout verzameld en werden plaggen gestoken. Op deze manier vormden de gronden
een belangrijke bron van inkomsten voor onder andere de bewoners uit Hilvarenbeek (Stiboka, 1984;
KICH, 2010; De Bont, 1989).
Volgens historische kaarten is het plangebied lange tijd als woeste grond in gebruik gebleven. Tot
aan het begin van de 20e eeuw lag het plangebied temidden van het grote heidegebied tussen
Goirle, Breehees en Hilvarenbeek: de Beeksche of Breeheesche Heide (figuur 3). Op de hei
bevonden zich diverse laagten en vennen, zoals het Nestven - dat in het plangebied ligt - en het
Schijtelven direct ten zuidoosten van het plangebied. Ook ter hoogte van de kleine weide, waar
een nieuwe poel is gepland, lag een klein vennetje/natte laagte. Opvallend is dat een groot aantal
vennen aan het eind van de 19e/begin 20e eeuw niet meer waterhoudend was. De ont watering
was inmiddels blijkbaar zodanig verbeterd, dat de vennen zijn verland (Minuutplan 1811-1832;
Robas producties, 1989; Uitgeverij Nieuwland, 2008).
Aan het begin van de 20e eeuw is de Beeksche of Breeheesche heide ontgonnen. Het gebied werd
deel van het landgoed Gorp en Govert. Dit landgoed bestaat nog steeds en wordt voorname lijk
gekenmerkt door loof-, naald- en gemengd bos. Daarnaast omvat het landgoed kleinere stuk ken
cultuurgrond, resterende heidegebieden en enkele vennen. Ook het plangebied bestaat tot op de
dag van vandaag grotendeels uit bos. Alleen het oostelijke deel van het plangebied is in de loop
van de 20e eeuw in cultuur gebracht en momenteel als akker- en grasland in gebruik (figuur 4). De
intro ductie van kunstmest en de verbeterde ontwatering hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen
dat het gebied alsnog rendabel is geworden (KICH, 2010; ANWB, 2005).
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Figuur 3. Uitsnede historische kaart 1836-1843 (Uitgeverij Nieuwland, 2008). De globale ligging van het plangebied is aangegeven met een rode cirkel.

Figuur 4. Toekomstvisie: volledig herstel van het Nestven.
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2.4 Archeologische gegevens
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of nabij het plan ge bied
is het ARCHeologisch Informatie Systeem geraadpleegd (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
2009). Uit het plangebied staan geen archeologische monumenten of vindplaatsen gere gistreerd.
Wel is uit de directe omgeving van het plangebied een aantal archeologische vindplaatsen bekend.
In tabel 2 staan de vindplaatsen vermeld die binnen een straal van circa 500 m bekend zijn.
Monumentnr. (m)
Waarn.nr. (w)

Afstand tot
plangebied

Datering

Vondsten

Complextype

2114 (m) en
44910 (w)

ca. 300 m

Mesolithicum

Groot aantal mesolithische artefacten

kampement

52838 (w)

ca. 200 m

Meso/Neolithicum

1 vuurstenen kern

onbekend

53115 (w)

ca. 300 m

Meso/Neolithicum

1 vuurstenen afslag

onbekend

51117 (w)

ca. 400 m

Meso/Neolithicum

1 vuurstenen kling en 1 vuurstenen afslag

onbekend

53119 (w)

ca. 350 m

Meso/Neolithicum

2 vuurstenen afslag waarvan 1 verbrand

onbekend

53119 (w)

ca. 350 m

Neolithicum

2 vuurstenen bijlafslagen

onbekend

53121 (w)

ca. 350 m

Neolithicum-IJzertijd

4 fragmenten handgevormd aardewerk

onbekend

Tabel 2. Archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied.

Opvallend is dat de meeste vondsten in de directe omgeving van het plangebied dateren uit de
Steentijd (Mesolithicum-Neolithicum). Uitzondering hierop vormen 4 fragmenten aardewerk die
wijzen op de aanwezigheid van (vroege) landbouwers. De fragmenten aardewerk zijn aange troffen
op de beter ontwaterde veld- en laarpodzolgronden ten noordoosten van het plangebied (nabij
Grote Voort).
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3 Gespecificeerde archeologische
verwachting
Volgens zowel de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (Deeben, 2008) als de Cul tuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2006) geldt
voor nagenoeg het gehele plangebied een middelhoge kans op het aantreffen van archeo lo gische
waarden. Voor een klein gedeelte geldt een lage trefkans.
In 2002 heeft RAAP een gedetailleerde archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld
voor het landinrichtingsgebied de Hilver (De Boer & Roymans, 2002). Bij het opstellen van deze
kaart is gebruik gemaakt van meer gedetailleerde bodemkaarten (schaal 1:10.000), waardoor de
verwachtingzones scherper kunnen worden gesteld. Vandaar dat tijdens onderhavig bureau onderzoek zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van deze laatste kaart.
Het oostelijke deel van het plangebied (het gedeelte dat momenteel in agrarisch gebruik is) valt
binnen deze kaart. Het westelijke deel valt er net buiten. Deze kaart geeft inzicht in de kans op het
aantreffen van archeologische resten, waarbij getracht is ook inzicht te geven in de aard en ouderdom ervan. De verwachting die door De Boer & Roymans (2002) is opgesteld, is als uitgangspunt
genomen voor en vervolgens aangevuld op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek.
Ook is ingegaan op de diepteligging van eventuele aanwezige resten. De verwachte gaafheid
wordt in het volgende hoofdstuk behandeld op basis van de resultaten van de veldinspectie.

3.1 Aard en ouderdom
3.1.1 Archeologische waarden van de drogere gebiedsdelen
De verwachtingskaart (De Boer & Roymans, 2002) geeft een goed inzicht in de verwachting voor
de aanwezigheid van nederzettingsterreinen, akkerarealen en grafvelden. Het grondwaterregime
speelde een doorslaggevende rol bij de locatiekeuze: vooral de hoge, droge delen van het landschap kwamen hiervoor in aanmerking.

Kampementen van Jager-verzamelaars (Paleolithicum-Mesolithicum)
In de oudere fasen van de Steentijd leefde de mens van jagen, verzamelen en vissen. Deze
zogenaamde jager-verzamelaars trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een
verblijfplaats. Hun kampementen bevonden zich vaak op de overgang van hooggelegen en goed
ontwaterde gebieden naar laaggelegen en natte gebieden. In de omgeving van deze zoge naam de
gradiëntzones is namelijk op korte afstand een grote verscheidenheid aan voedselbronnen voorhanden en is (drink)water bereikbaar. De kampementen bevonden zich daarbij meestal op de beter
ontwaterde terreindelen.
In het plangebied is zo’n gradiëntzone aanwezig. Volgens de oude historische kaarten lag in het
plangebied een groot ven: het Nestven. Dit ven werd reeds in de laatste ijstijd of in het Vroeg
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Holoceen gevormd door sneeuwsmeltwater. De omringende gronden van dit ven waren voldoende
ontwaterd voor tijdelijke bewoning (tegenwoordig grondwatertrap V en V*). Conform de gedetailleerde
archeologische verwachtingskaart geldt voor een zone van 200 m rondom dit ven een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (kampementen) van jager-verzamelaars (zie figuur 6).

Bewoningssporen van landbouwers (Neolithicum-Nieuwe tijd)
Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum werd de mate waarin de gron den
geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in de locatiekeuze van de mens. De
eerste akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bo ven dien moesten de gronden goed ontwaterd zijn. De gronden bij het plangebied zijn onvoldoende ontwaterd voor
landbouwkundige doeleinden (grondwatertrap II, III, V en V*). Vindplaatsen van vroegere landbouwers (Neolithicum t/m Late Middeleeuwen) worden dan ook niet in het plangebied verwacht.
Volgens historische kaarten is het plangebied tot aan het begin van de 20e eeuw als woeste grond
(heidegebied) in gebruik gebleven. Er zijn tijdens het bureauonderzoek geen aanwijzingen gevonden dat het plangebied in de Nieuwe tijd bewoond is geweest. Archeologische resten uit de Nieuwe
tijd worden eveneens niet in het plangebied verwacht. Conform de gedetailleerde archeo logische
verwachtingskaart geldt voor het gehele plangebied een lage archeologische verwach ting voor
vindplaatsen (nederzettingen) van landbouwers (zie figuur 6).

3.1.2 Archeologische waarden van de nattere gebiedsdelen (Nestven)
Het Nestven en de zeer natte aanliggende gronden waren niet geschikt voor bewoning. De afwezigheid van bewoningsterreinen en grafvelden vormt echter geen reden om deze natte gebieds delen
als archeologisch minder interessant of waardevol te beschouwen. Er zijn genoeg vondsten bekend
die aantonen dat deze gronden vaak vele eeuwen op een intensieve manier geëxploiteerd zijn en
veel waardevolle archeologische informatie kunnen bevatten (Roymans, 2005). De archeo logische
resten die in deze natte zones worden verwacht, betreffen vaak zogenaamde puntloca ties. Dit heeft
tot gevolg dat dergelijke resten moeilijk op te sporen zijn.

Sporen van jacht- en visactiviteiten (Prehistorie t/m Nieuwe tijd)
De kampementen en nederzettingen lagen op de hogere gebiedsdelen. Hoewel een groot deel van
het leven van deze mensen zich zal hebben afgespeeld op deze bewoningsplekken, zullen ook
de nattere gebieden, zoals het Nestven, regelmatig bezocht zijn. Dit gebeurde onder andere om het
menu aan te vullen. Een groot deel van de eetbare planten komt namelijk vooral voor in de nattere
gebieden. De omgeving van het plangebied, met de vele vennen en natte laagten, zal dan ook vanaf
de Steentijd zijn gebruikt als foerageergebied. Bovendien vormde het gebied een uitstekend jachtterrein. Hier kon zowel op wild worden geschoten als worden gevist in het ven.
In de sedimenten van het Nestven kunnen vis- en jachtattributen voorkomen die dateren uit de
periode van de Steentijd tot diep in de 20e eeuw. Hierbij kan worden gedacht aan pijlpunten,
harpoenen, strikken en netten, klemmen, fuiken, visstekers, viskorven, etc.
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Rituele deposities (Prehistorie t/m Nieuwe tijd)
Natte, ‘natuurlijke’ plaatsen in het landschap, zoals vennen, hebben een grote rituele aantrekkingskracht. Rituele deposities gaan mogelijk al terug tot in de Steentijd en kenmerken zich enkel
door de gedeponeerde objecten. Veelal zijn het dan ook toevalsvondsten. Het Nestven en de
directe omgeving kan gebruikt zijn als depositiezone.

Afvaldumps (Prehistorie t/m Nieuwe tijd)
De mens heeft door de tijd heen enorm veel afval geproduceerd. Afval bleef normaliter niet op de
woonvloer liggen, maar werd verzameld en gestort op een plaats waar niemand er last van had.
Het materiaal dat in zo’n afvaldump kan worden aangetroffen is zeer divers, waarbij gedacht kan
worden aan houtskool, as, slachtafval, versleten werktuigen en restmateriaal van vuursteen. Vaak
diende een nabijgelegen laagte (zoals een ven) als afvaldump. Ook het Nestven en de directe
omgeving kan als afvaldump hebben gediend.

Sporen die wijzen op exploitatie van grondstoffen (Prehistorie t/m Nieuwe tijd)
Tot in de 19e eeuw was hout een van de belangrijkste grondstoffen. De talrijke ontginningen in de
Late Middeleeuwen zorgden voor een sterke afname van de bossen. Alleen in de nattere gebieden
kwam nog relatief veel hout voor. Deze gebieden vormden dan ook een belangrijke houtleverancier. Door de schaarste aan hout was men vanaf de Late Middeleeuwen noodzakelijk aangewezen
op turf/veen als brandstof. Mogelijk is ook in delen van het plangebied turf/veen aanwezig geweest,
met name nabij het Nestven en het kleinere vennetje/natte laagte ten zuiden hiervan. Omdat deze
turf/veen hoofdzakelijk gestoken werd voor eigen gebruikt, zijn eventuele kuilen bescheiden van
omvang. De waterkuil die op de minuutplan uit 1811-1832 staat afgebeeld (zie figuur 5: rond watertje), lijkt wel erg rond voor zo’n kuil en verwijst waarschijnlijk eerder naar een drinkpoel voor het vee.
Riet was een veel gebruikt bouwmateriaal onder andere voor het vlechten van manden en voor de
daken. Op de woeste gronden werd zand gewonnen en waar leem aanwezig was, konden stenen
gebakken worden in veldovens.

3.2 Diepteligging
De afzettingen die in het grootste deel van het plangebied aan de oppervlakte voorkomen, heb ben
een glaciale ouderdom en zijn dus minimaal 10.000 jaar oud. Als gevolg hiervan zullen eventuele
archeologische resten zich voornamelijk aan de oppervlakte bevinden. Ter hoogte van de landduinen
(zuidelijke deel plangebied) en het voormalige Nestven zijn deze glaciale afzettingen mogelijk afgedekt met een pakket stuifzand of ingebed in de venbodem (veen, organisch materiaal, leem). Hierdoor
zullen eventuele archeologische resten zich hier op enige diepte beneden maaiveld bevinden.
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4 Veldinspectie

4.1 Methoden
In aanvulling op het bureauonderzoek is een veldinspectie uitgevoerd. De veldinspectie is beperkt
tot die delen van het plangebied waar graafwerkzaamheden zijn gepland. Dit betreft het akker-/weidegebied in het oostelijke deel van het plangebied en de kleine, geïsoleerde weide in het zuidelijke
deel van het plangebied.
De veldinspectie is uitgevoerd tot op het niveau van een verkennend booronderzoek. Zo’n booronderzoek is erop gericht de archeologische verwachting te toetsen en een inschatting te geven van
de gaafheid en conservering van eventueel aanwezige archeologische resten. Het boor on derzoek
had niet tot doel eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Tijdens het verkennend
booronderzoek zijn 61 boringen verricht, globaal in een grid van 40 bij 50 m. Er is geboord tot maximaal 110 cm -Mv met een zandguts (diameter van 3 cm). De boringen zijn lithologisch conform
NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met GPS ingemeten (x- en
y-waarden). Er zijn geen monsters genomen.

4.2 Resultaten
De resultaten van het booronderzoek staan afgebeeld in figuur 5. Ter illustratie is de kadastrale minuutplan uit 1811-1832, met daarop het Nestven, tevens weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van
de boorprofielen is opgenomen in bijlage 1.

Nattere gebiedsdelen (voormalige Nestven)
De bodem in het plangebied wordt gekenmerkt door een zwak humeuze, bruingrijze bovengrond
(A-horizont). Resten van het oorspronkelijke bodemprofiel (zogenaamde E- of B-horizont) zijn in
slechts 9 boringen aangetoond (figuur 5: boringen met podzolkenmerken). Opmerkelijk is dat deze
alleen zijn aangetroffen in het voormalige Nestven. De gronden zijn hier waarschijnlijk iets opgehoogd om de grondwaterstand te verbeteren. Door deze ophoging is het eronder liggende bodemprofiel relatief goed bewaard gebleven (minder verploegd). In het meest centrale deel van het
voormalige Nestven zijn venige/moerige afzettingen aangetroffen (5 boringen).

Drogere gebiedsdelen
In een groot deel van het plangebied (en vooral ook bij de hoger gelegen gronden) ontbreken de
kenmerkende uit- en inspoelingshorizont (E- en B-horizont). Onder het humeuze pakket is direct
de lichtgele/lichtgrijze C-horizont aangetroffen (figuur 5: boring met AC-profiel). Het kan zijn dat de
E- en B-horizont nooit aanwezig zijn geweest, zoals het geval is bij vaag- en natte eerdgron den.
Meer waarschijnlijk is dat deze horizonten door grondbewerking in de bouwvoor zijn opge nomen
of zijn afgeschoven richting het ven.
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Figuur 5. Resultaten onderzoek.
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In een groot aantal boringen verspreid over het gehele plangebied is waargenomen dat de bodem
(recent) dieper bewerkt is: materiaal uit de C-horizont is in de bouwvoor opgenomen en/of om gekeerd (figuur 5: boring met bodemprofiel verploegd/verstoord tot in C-horizont). Aangezien eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars zich grotendeels aan de oppervlakte bevinden, zullen
deze dan ook - gezien bovengenoemde resultaten - reeds verstoord/verploegd zijn.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies
Landschap en bewoningsgeschiedenis
Het plangebied ligt centraal in het Brabantse dekzandlandschap. In vrijwel het gehele plangebied
komt dekzand aan de oppervlakte voor. Uitzondering vormt het zuidwestelijke deel van het plangebied, waar lage landduinen (met bijbehorende vlakten en laagten) aanwezig zijn. In de zandige
afzettingen hebben zich in de loop van de tijd veld-, dam- en moerpodzolgronden ontwikkeld. De
gronden zijn matig tot slecht ontwaterd (grondwatertrap II, III, V en V*). De natste gronden bevinden zich bij het voormalige Nestven, dat zich volgens historische kaarten nog tot begin 20e eeuw
(al dan niet verland) in het plangebied bevond.
Over het plangebied zijn slechts weinig historische gegevens bekend. Uit het gebied staan geen
archeologische vondsten gere gistreerd. Wel is in een straal van 500 m rond het plangebied een
aantal archeologische vindplaatsen bekend. Opvallend is dat de meeste vondsten dateren uit de
Steentijd (Mesolithicum-Neolithicum).
De meeste informatie kan worden afgeleid van oude kaarten die het historisch gebruik van het
gebied weergeven. Volgens deze kaarten lag plangebied tot aan het begin van de 20e eeuw temidden van de Beeksche of Breeheesche Heide. Aan het begin van de 20e eeuw is dit heide gebied
ontgonnen en werd het plangebied deel van het landgoed Gorp en Govert. Dit landgoed wordt
voornamelijk gekenmerkt door bos. Ook het plangebied bestaat tot op de dag van vandaag grotendeels uit bos. Alleen het oostelijke deel van het plangebied is in de loop van de 20e eeuw in cultuur
gebracht en is momenteel als akker- en grasland in gebruik.

Verwachtingszones
Op basis van het bureauonderzoek kan in het plangebied een aantal verwachtingszones worden
onderscheiden (figuur 6):
1.

Donkerblauwe zone: dit betreft het voormalige Nestven. Bewoningsresten van jager-verzamelaars of landbouwers worden hier niet verwacht (te nat). Er kan wel een bijzondere dataset worden
verworven, gerelateerd aan natte gebieden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan sporen van
jacht- en visactiviteiten, resten van afvaldumps, artefacten die te maken hebben met rituele deposities en sporen die wijzen op exploitatie van grondstoffen (veenwinning).

2.

Lichtblauwe zone: idem aan donkerblauwe zone. In dit deel van het plangebied vinden echter
géén graafwerkzaamheden plaats; deels is het Nestven hier al gerealiseerd. In het overige
deel van het gebied wordt alleen de strooisellaag verwijderd. Eventuele archeologische resten
worden hier dan ook niet bedreigd.

27

RAAP-RAPPORT 2094
Plangebied Nestven, gemeente Hilvarenbeek
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

3.

Donkeroranje zone: het gebied ligt binnen een straal van 200 m van het Nestven. Bovendien
is het redelijk ontwaterd (grondwatertrap V of V*). Op basis hiervan geldt voor dit deel van het
plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars. De gaafheid van eventuele vindplaatsen uit de Steentijd is waarschijnlijk echter slecht
(ver ploeg de bovengrond). Bewoningsresten van landbouwers worden, vanwege de te natte
omstandigheden voor landbouw, niet in deze zone verwacht.

4.

Oranje zone: idem aan donkeroranje zone. In dit deel van het plangebied vinden echter géén
graafwerkzaamheden plaats; alleen de strooisellaag wordt hier verwijderd. Eventuele archeologische resten worden dan ook niet bedreigd. N.B. de gaafheid van eventuele vindplaatsen uit
de Steentijd is hier niet gecontroleerd in het veld.

5.

Gele zone: het gebied ligt verder dan 200 m vanaf het voormalige Nestven. Vindplaatsen
(kam pementen) van jager-verzamelaars worden hier niet meer verwacht. Vanwege de te natte
omstandigheden voor landbouw geldt ook een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen (bewoningsresten) van landbouwers.

5.2 Selectieadvies
Aanbevolen wordt om de archeologische resten zoveel mogelijk in situ (= in de grond) te behouden. Hierdoor wordt niet alleen het archeologisch erfgoed behouden, maar door de archeologische
resten zoveel mogelijk te ontzien bij de graafwerkzaamheden, kunnen bovendien hoge opgra vingskosten worden vermeden.
Op basis van onderhavig bureauonderzoek is niet aangetoond dat archeologische resten in de
bodem aanwezig zijn. Ze worden hier wel - in mindere of meerdere mate - verwacht. De kans om
iets aan te treffen, is echter vrij klein (vnl. puntlocaties en/of grotendeels verstoorde vuursteenvindplaatsen). Vandaar dat wordt geadviseerd om in de donkerblauwe en donkeroranje zones een
archeologische inspectie tijdens de graafwerkzaamheden uit te laten voeren.
Een archeologische inspectie heeft het karakter van een prospectief onderzoek. Door middel van
een archeologische inspectie kunnen op relatief eenvoudige wijze grote gebieden systematisch
onderzocht worden. Deze methode heeft zich in de laatste paar jaar meer dan eens bewezen en
wordt inmiddels dan ook als volwaardige methode erkend. Een archeologische inspectie houdt
in dat een archeoloog de graafvlakken regelmatig controleert op de aanwezigheid van archeologische resten. Het is van belang dat een goed leesbaar vlak wordt aangelegd. Dit kan alleen als
een graafmachine wordt gebruikt met een gladde bak.
Indien tijdens de archeologische inspectie behoudenswaardige archeologische resten worden aangetroffen, zijn de volgende scenario’s mogelijk (in volgorde van voorkeur):
1.

Planaanpassing: de archeologische resten worden verder buiten de werken gehouden. Nadat de
archeologische sporen zijn opgetekend, worden deze weer afgedekt. De resten blijven hier door
in situ behouden. Dit vereist wel een flexibele opstelling van de opdrachtgever en uitvoer der.
Binnen het bestek dient ruimte te worden gecreëerd om van het oorspronkelijke plan af te wijken.
Concreet zou dit kunnen betekenen dat de plannen plaatselijk kunnen worden aange past. Bijko-
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mend voordeel is dat de kwaliteit, omvang en aard van de vindplaats eenduidig kun nen worden
bepaald. Hierdoor wordt het mogelijk een passend beschermings- en beheerbeleid op vindplaatsniveau te formuleren.
2.

Archeologische opgraving: indien het (lokaal) niet wenselijk is om de plannen aan te passen,
kan gekozen worden voor een opgraving. Een besluit tot opgraving dient met de bevoegde
overheid te worden afgestemd (provincie). Bovendien dient deze archeologische opgraving op
basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden uitgevoerd.

De archeologische inspectie dient te worden uitgevoerd op basis van het Plan van Aanpak dat als
bijlage 2 is toegevoegd. In dit Plan van Aanpak staan de exacte eisen omschreven waaraan dit
onderzoek moet voldoen. Dit document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid (provincie Noord-Brabant).
Eventueel kunnen amateur-archeologen worden betrokken bij het doen van waarnemingen tijdens
de werkzaamheden. Dit dient dan wel onder begeleiding van het uitvoerend bedrijf te gebeuren.

5.3 Tot slot
Bij bodemverstorende activiteiten dient de uitvoerder te allen tijde alert te zijn op het voorkomen
van archeologische resten. Bij aantreffen hiervan dient, conform de Monumentenwet, melding te
worden gemaakt bij de bevoegde overheid (provincie Noord-Brabant) of het meldpunt archeologische bodemvondsten van de provincie.
Indien er nog vragen zijn, kan contact opgenomen worden met de projectleider van dit onderzoek
(ir. Mijke Peeters). Bij haar afwezigheid treedt drs. J. Roymans op als contactpersoon. Beiden zijn
bereikbaar via het telefoonnummer 0495-513555.
Om bovenstaand selectieadvies te laten bekrachtigen in een selectiebesluit, kan contact worden
opgenomen met de heer Meffert van de provincie Noord-Brabant.
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Gebruikte afkortingen
ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

KICH

Kennis Infrastructuur Cultuur Historie

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1. Ligging plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 2. Herstel van het Nestven (bron: informatiebord).
Figuur 3. Uitsnede historische kaart 1836-1843 (Uitgeverij Nieuwland, 2008). De globale ligging
van het plangebied is aangegeven met een rode cirkel.
Figuur 4. Toekomstvisie: volledig herstel van het Nestven.
Figuur 5. Resultaten onderzoek.
Figuur 6. Verwachtings- en advieskaart.
Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.
Bijlage 2. Plan van Aanpak ten behoeve van vervolgonderzoek.
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Verklarende woordenlijst
artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruik te voorwerpen.
dekzand
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voorna me lijk door windwer king
ontstaan zijn; de dekzanden van het Weich se lien vormen in grote delen van Nederland een
‘dek’ (Saal ien: Forma tie van Eindhoven; Weichse lien: Formatie van Twente).
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemes ting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. De term es is gang baar
in Noord- en Oost-Neder land. In Midden-Nederland wordt gespro ken van enk of eng en in
Zuid-Neder land van akker of veld.
glaciaal
A) IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking hebbende op het landijs.
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden).
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebrui ker het heeft gedepo neerd, weggegooid of verloren.
leem
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeel tjes tussen 0,002 en
0,05 mm).
meander
Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (meande ren = zich bochtig door het landschap
slin geren).
podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces
van het uitlogen van de E-horizont en de vor ming van een B-horizont door inspoeling van
amorfe humus en ijzer wordt podzole ring genoemd.
potstal
Uitgediepte veestal.
Steentijd
Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.
Weichselien
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.00010.000 jaar geleden.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
boring: HINE-1
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken,
interpretatie: verploegd
Opmerking: Geel gevlekt; Verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-2
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken,
interpretatie: bouwvoor

35-60

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, matig siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-3
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt (geel-gevlekt); verploegd tot in C-horizont

40-50

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
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50-70

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

boring: HINE-4
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35-45

Algemeen: kleur: geel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Hoger en droger

45-70

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-5
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Geelgrijs gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-80

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-6
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Geel en bruin gevlekt; verploegd tot in C-horizont
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40-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-7
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Geel en bruin gevlekt; verploegd tot in C-horizont

35-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-8
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken,
interpretatie: verploegd
Opmerking: Geel en bruin gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-9
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgeel gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-70

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-10
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35-60

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-11
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: lichtgeel gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, sterk siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-12
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtbruingrijs-gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-13
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
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0-25

Algemeen: kleur: bruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25-40

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

40-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, matig siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-14
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

30-50

Algemeen: kleur: donkerbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Lichtgele tussenlaag (C-materiaal); opgebracht?

50-55

Algemeen: kleur: donkerbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

55-80

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

80-90

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-15
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken,
interpretatie: bouwvoor

40-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-16
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt

40-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

boring: HINE-17
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35-60

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-18
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek,
opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-20

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20-45

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

45-60

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-19
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
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0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Gevlekt

30-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-20
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgeelgrijs-gevlekt; verploegd tot in C-horizont; met humeuzere lagen

45-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-21
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-50

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Sterk gevlekt

50-70

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-22
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt (Ly-gevlekt); verploegd tot in C-horizont; moerbandjes aanwezig

45-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-23
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Donkerbruin-gevlekt; verploegd tot in B-horizont

30-60

Algemeen: kleur: donkerbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

60-70

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-24
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Moerig

45-70

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Humusvlekken

boring: HINE-25
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-65

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

65-80

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
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boring: HINE-26
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-60

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60-80

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-27
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: lichtgrijs gevlekt; verploegd tot in C-horizont

30-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-28
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Ly-gevlekt; verploegd tot in C-horizont

45-70

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-29
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: bruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Sterk gevlekt
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35-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-30
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: bruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt

35-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-31
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtbruingrijs-gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-32
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

35-60

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-33
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-34
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30-50

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Donkerbruingrijs-gevlekt; verploegd tot in C-horizont

50-60

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-35
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Sterk gevlekt

30-40

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgrijs gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
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boring: HINE-36
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Gevlekt

30-40

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgrijs gevlekt; verploegd tot in de C-horizont

40-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-37
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: HINE-38
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-50

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt (lichtgeel/lichtgrijs); verploegd tot in de C-horizont

50-60

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60-70

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
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boring: HINE-39
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-25

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Gevlekt

25-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

40-60

Algemeen: kleur: lichtbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-40
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-120

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt (geel, bruin); sloot?

boring: HINE-41
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-70

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt (lichtgeel, bruin)

70-110 Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
boring: HINE-42
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
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0-60

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

60-75

Algemeen: kleur: zwart
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: Zeer scherpe overgang. Venig. Intact?

75-80

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: Intact?

80-110 Algemeen: kleur: bruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
boring: HINE-43
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-80

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Lichtgele tussenlaag van C-materiaal.

80-90

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-44
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgrijs gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-50

Algemeen: kleur: bruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

50-80

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-45
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Gevlekt

45-50

Algemeen: kleur: donkerbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

50-80

Algemeen: kleur: lichtgeelbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

boring: HINE-46
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-45

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgeel gevlekt; verploegd tot in C-horizont

45-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Lichtgeel gevlekt; verploegd tot in C-horizont

boring: HINE-47
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-50

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Lichtgeel gevlekt

50-60

Algemeen: kleur: bruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

60-70

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-48
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Lichtgrijs gevlekt; verploegd tot in C-horizont

40-70

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-49
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35-50

Algemeen: kleur: zwart
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: Veraard veen

50-55

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

55-60

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-50
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40-45

Algemeen: kleur: lichtbruingeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

45-60

Algemeen: kleur: lichtgeel
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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boring: HINE-51
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-70

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zeer gevlekt

70-85

Algemeen: kleur: zwart
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: Veraard veen; zeer scherpe overgang

85-90

Algemeen: kleur: bruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

boring: HINE-52
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-50

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

50-60

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

60-70

Algemeen: kleur: lichtgeelbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-53
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: bruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Gevlekt

30-60

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Gevlekt

51

RAAP-RAPPORT 2094
Plangebied Nestven, gemeente Hilvarenbeek
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

boring: HINE-54
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30-40

Algemeen: kleur: grijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

40-50

Algemeen: kleur: zwart
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

50-70

Algemeen: kleur: bruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

70-90

Algemeen: kleur: lichtbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: met roestbanden

boring: HINE-55
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35-45

Algemeen: kleur: grijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

45-50

Algemeen: kleur: zwartbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

50-70

Algemeen: kleur: donkerbruin
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

boring: HINE-56
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
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0-35

Algemeen: kleur: bruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: Sterk gevlekt

35-50

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-57
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35-65

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

65-70

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-58
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-35

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35-80

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

80-90

Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

boring: HINE-59
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
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0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30-110 Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt
boring: HINE-60
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-30

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30-90

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt; met moer

90-100 Algemeen: kleur: lichtgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
boring: HINE-61
Beschrijver: MP/BM, datum: 1-4-2010, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: akker, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Het Noordbrabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid
0-40

Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40-50

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

50-90

Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
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Bijlage 2: Plan van Aanpak
Inleiding
In maart/april 2010 is door RAAP een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor plangebied
Nestven in de gemeente Hilvarenbeek (Peeters, 2010). Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd aanbevolen om de werkzaamheden in de donkerblauwe en donkeroranje zones te laten
plaatsvinden onder archeologische inspectie.
In dit Plan van Aanpak worden de randvoorwaarden van de archeologische inspectie beschreven.
Dit Plan van Aanpak maakt deel uit van de rapportage van het bureauonderzoek. Beide documenten kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien.

Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het archeologisch onderzoek te worden beantwoord:
1.

Zijn er archeologische resten aanwezig in het plangebied?

2.

Waaruit bestaan de archeologische resten en wat is de ouderdom hiervan?

3.

Wat is de ruimtelijke spreiding van de resten, zowel in horizontale als verticale vlak?

4.

Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?

5.

In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen zijn deze ingebed?

6.

Wat is de conservering van de archeologische resten?

7.

Wat zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en anorganische
structuren of artefacten?

8.

Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfo logische en
bodemkundige kenmerken van het gebied?

9.

Wat is de relatie tussen de aanwezigheid van de archeologische resten en aard van bewoning
of landgebruik in de directe omgeving?

Methode
Bij de werkzaamheden in de donkerblauwe en donkeroranje zone vindt een archeologische inspectie plaats. Bij deze inspectie zal het accent op prospectie liggen. Dit houdt in dat de ontgraven
vlakken regelmatig worden geïnspec teerd door een professioneel archeoloog. De melding van de
kraanmachinist vormt bij deze gebieden een belangrijk vangnet. Indien de kraanmachinist archeologische resten waarneemt, dient hij zo snel mogelijk contact op te nemen met het archeologisch
bureau dat de inspectie uitvoert.
Algemeen
Indien er archeologische resten worden aangetroffen tijdens de graafwerkzaamheden, zullen
deze worden gedocumenteerd. Tevens zullen eventuele losse archeologische vondsten worden
verzameld. Indien het bijzondere archeologische voorwerpen betreft, zal in samenspraak met de
opdrachtgever en het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant) bepaald worden of deze gerestaureerd moeten worden.
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Indien tijdens de archeologische inspectie potentieel behoudenswaardige archeologische vindplaatsen worden blootgelegd, worden de graafwerkzaamheden direct gestaakt en wordt in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant) besloten over de te volgen
strategie. Hierbij zijn de volgende scenario’s mogelijk (in volgorde van voorkeur):
1.

Planaanpassing: de archeologische resten worden verder buiten de werken gehouden. Nadat
de archeologische sporen zijn opgetekend, worden deze weer afgedekt. De resten blijven hierdoor in situ behouden. Dit vereist wel een flexibele opstelling van de opdrachtgever. Binnen het
bestek dient ruimte te worden gecreëerd om van het oorspronkelijke plan af te wijken. Concreet
zou dit kunnen betekenen dat de plannen plaatselijk kunnen worden aan gepast. Het voordeel
van behoud in situ is dat een belangrijke doelstelling van de Archeologische Monu mentenzorg
wordt behaald en hoge opgravingskosten worden vermeden.

2.

Archeologische opgraving: indien het (lokaal) niet wenselijk is om de plannen aan te passen,
kan gekozen worden voor een opgraving. Een besluit tot opgraving dient met de bevoegde overheid te worden afgestemd (provincie Noord-Brabant). Bovendien dient deze archeolo gische
op graving op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden uitgevoerd.

Monstername
Indien tijdens de graafwerkzaamheden geschikte locaties voor het nemen van monsters (pollenmonsters/botanische macroresten, hout/houtskool/ monsters voor dendrochronologisch onderzoek)
worden aangetroffen, wordt een monster genomen. Alleen indien dit monster naar inzicht van de deskundige archeoloog aanvullende, waardevolle ecologische gegevens bevat, wordt het desbetreffende
monster uitgewerkt.
Afwijken van Plan van Aanpak
De archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd in redelijk natte context. Het moet daar om
niet uitgesloten worden dat door snel opkomend grondwater of regenwater de archeologische
waarnemingsmogelijkheden worden beperkt. Dit zou kunnen betekenen dat aan bovengestelde
eisen niet altijd kan worden voldaan. De opdrachtgever en het bevoegd gezag (provincie NoordBrabant) worden hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. In overleg wordt vervolgens
gekozen voor de te volgen onderzoeksstrategie.

Praktische voorwaarden
Onderstaande archeologische bepalingen en verrichtingen dienen in de bestekken c.q. werkopdrachten van de aannemer te worden opgenomen:
- De archeoloog dient aantoonbare ervaring te hebben met archeologisch onderzoek in natte
gebiedsdelen.
- Bij de archeologische inspectie controleert een professioneel archeoloog de graafvlakken op
regelmatige basis op de aanwezigheid van archeologische resten.
- De archeologische inspectie heeft het karakter van een prospectief onderzoek. De melding van
de kraanmachinist vormt hierbij een belangrijk vangnet. Derhalve dient ruim voorafgaand aan
de uitvoering door alle betrokkenen een zogenaamde toolboxmeeting te worden gevolgd waarin
af spraken worden gemaakt over de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de partijen.
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- Indien de kraanmachinist archeologische resten waarneemt, dient hij zo spoedig mogelijk con tact
op te nemen met het archeologisch bureau.
- Indien tijdens de archeologische inspectie van de graafvlakken archeologische waarnemingen
worden gedaan, worden de resten gedocumenteerd tot op het niveau van een complete AR CHISmelding (inmeten op 1 m nauwkeurig, beschrijven, tekenen, fotograferen, etc.);.
- Indien behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, worden de graafwerkzaam he den
ter plaatse direct gestaakt. In overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag (provincie NoordBrabant) wordt besloten over te volgen strategie (opgraving/behoud in situ).
- Indien de aangetroffen sporen zich tot buiten het plangebied uitstrekken, wordt een waarde ringsadvies opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria in de vigerende versie van de KNA en
een advies gegeven ten aanzien van inrichting en beheer.
- De begrenzingen van de archeologische inspectie komen in zowel het horizontale als het verti cale
vlak overeen met de aan te leggen werken.
- Er dient door de aannemer rekening te worden gehouden met de leesbaarheid van het aangelegde vlak. Het is noodzakelijk dat de graafwerkzaamheden geschieden met behulp van een
graafmachine met rupsbanden en een zogenaamde gladde bak.

Product
De resultaten van het archeologisch onderzoek dienen te worden gerapporteerd in een rapport dat
voldoet aan de minimumeisen van de Provincie Noord-Brabant. Hierin zijn in ieder geval vermeld:
- antwoord op de onderzoeksvragen;
- topografische overzichtskaart met landelijke coördinaten waarop de resul taten van het onderzoek en de waarnemingen staan aangegeven;
- paragraaf met vindplaatsbeschrijvingen met daarin de volgende thema’s: de omvang en ligging,
de datering, de vondstomstandigheden, de aard van de vondsten, de conservering en de diepteligging;
- paragraaf met een beoordeling van de vindplaatsen volgens de KNA;
- conclusie en advies.

Registratie en deponering
De vondsten en documentatie dienen te worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant conform de eisen ten behoeve van aanlevering van vondsten en onderzoeksdocumentatie Provinciaal Depot Bodem vondsten Noord-Brabant.
Aangetroffen archeologische resten zullen via de geautomatiseerde database ARCHIS conform de
wettelijke meldingsplicht worden aangemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kwaliteit
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de normen die gelden in de archeologische
beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA), welke wordt
be heerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteits borging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl).
Het archeologisch bedrijf dient bovendien te beschikken over een eigen opgra vings vergunning
verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Het Plan van Aanpak voldoet aan de normen en eisen gesteld door de archeologische beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA). De algemenen richtlijnen
zijn in overleg met de provincie Noord-Brabant (dr. M. Meffert) en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (dr. E. Rensink) bepaald en bekrachtigd.
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