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Samenvatting
In opdracht van Project & Proces Consultancy heeft het onderzoeks- en adviesbureau
BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met
behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied
Wilhelminakanaal te Hilvarenbeek.
De plannen voor de planlocatie hebben betrekking op uitbreiding van de
accommodatie van de Tilburgse Open Roeivereniging TOR met 1000m2 , en de
uitbreiding van de Studentenroeivereniging VIDAR met 1000m2. De bodemverstoring
bij de realisatie van de nieuwbouw is circa 1 meter.
Het plangebied is gelegen op een dekzandrug bestaande uit fluvioperiglaciale
afzettingen van de Boxtel formatie, al dan niet met een oud-bouwlanddek.
De bodem in het plangebied heeft de opbouw van een veldpodzol.
Het gebied maakt deel uit van de Meierij van ‘s Hertogenbosch, dat wordt gekenmerkt
door een kleinschalig mozaïek van oude en jonge ontginningslandschappen en woeste
gronden. Vanouds waren de randen van de beekdalen en de dekzandruggen de meest
geschikte plek voor bewoning. De beekdalen zelf en de uitgestrekte broekgebieden
waren te nat om te wonen of om akkerbouw te bedrijven. Deze terreinen werden
gebruikt als weide, hooiland of hakhout. Op de hogere delen van het landschap
bevonden zich uitgestrekte heidevelden en bossen.
Op basis van het bureauonderzoek geldt er een hoge kans op het aantreffen van
vondsten en/of sporen uit de periodes vanaf het laat-paleolithicum tot de ijzertijd. Voor
de perioden ijzertijd tot heden en voor de periode vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd
geldt er een lage archeologische waarde.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat er intacte veldpodzolen in het plangebied
voorkomen. Tevens zijn er verstoringen aangetroffen ter plekke van boring 3, 4, 5 en 6,
de mate van verstoring verschilt per boring. In boring 2,4 en 6 is een intacte B-horizont
aangetroffen en in enkele boringen een E-horizont.
Op basis van deze gegevens blijft de hoge verwachting op het aantreffen van
archeologische vondsten uit het laat-paleolothicum tot de ijzertijd behouden.
Er is in het plangebied geen esdek aangetroffen, waardoor een lage verwachting geldt
voor het aantreffen van archeologische resten uit de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd.
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1

Inleiding

1.1

Onderzoekskader
In opdracht van Project & Proces Consultancy heeft het onderzoeks- en adviesbureau
BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met
behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied
Wilhelminakanaal te Hilvarenbeek.
De plannen voor de planlocatie hebben betrekking op uitbreiding van de
accommodatie van de Tilburgse Open Roeivereniging TOR met 1000m2, en de
uitbreiding van de Studentenroeivereniging VIDAR met 1000m2. De bodemverstoring
bij de realisatie van de nieuwbouw is circa 1 meter.
Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of
verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van
bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt een specifiek
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.
Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek
heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden en om de intactheid van het
bodemprofiel te bepalen.
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak1
te worden beantwoord:
• Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, zijn
er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
• Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over
bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?
• Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?
• Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
• Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek en verkennend
booronderzoek in beeld gebrachte gebieden met een archeologische verwachting
en een intact bodemprofiel nader te onderzoeken en zo ja, in welke vorm?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie2 en
het onderzoeksspecifieke plan van aanpak1.

1
2

Emaus, 2010
KNA 3.2, 2010
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Ligging van het gebied
Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom aan de Beekse Bergen 5a te
Hilvarenbeek. Het plangebied wordt omgrensd door bos en door het Wilhelminakanaal
aan de oostzijde. De oppervlakte bedraagt ca. 1000 m2. In figuur 1.1 is de ligging van
het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

Momenteel is het terrein in gebruik als botenloods/ sportterrein. De loods zal worden
vervangen door een permanent bouwwerk voor opslag, instructie- en oefenruimte,
werkplaats en kantoor. Het project omvat 1060 m2 bebouwd oppervlak met een
maximale bouwhoogte van 7,0 meter.
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2

Bureauonderzoek

2.1

Werkwijze
Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie van de
archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal
Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), evenals de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW). Hierbij is het Archeologisch Informatie Systeem
(ARCHIS-II) gebruikt. De provinciale cultuurhistorische waardenkaart is geraadpleegd.
Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische bronnen
geraadpleegd. Literatuur over de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het
onderzoeksgebied is eveneens bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën
een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten.
In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek beschreven.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van een specifieke
archeologische verwachting. Een opsomming van de geraadpleegde literatuur en
gebruikte kaarten is terug te vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een
overzicht van geologische en archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2

Landschappelijke ontwikkeling
Voor de plangebieden zelf is geen geologische kaart met schaal 1: 50.000 uitgebracht.
Door geologische afzettingen ten oosten van het plangebied te extrapoleren kunnen in
beide plangebieden fluvioperiglaciale afzettingen bedekt met dekzand en/of
beekafzettingen verwacht worden. De dekzandafzettingen zijn dunner dan 2 m en de
beekafzettingen dunner dan 1 m. Fluvioperiglaciale afzettingen, beekafzettingen en
dekzand worden gerekend tot de formatie van Boxtel3.
De ondergrond was tijdens het Saalien (380.000-130.000 jaar geleden, bijlage 1) en
Weichselien (118.000 tot 10.000 jaar geleden) permanent bevroren (permafrost).
Bij tijdelijke klimaatsverbeteringen tijdens de glacialen, en bij afwezigheid van
permafrost aan het begin of tegen het einde van de glacialen, is met erosieve
smeltwaterstromingen sediment getransporteerd waardoor de fluvioperiglaciale
afzettingen (zand) en beekdalen zijn ontstaan. Na het smelten van de permafrost kon
het water makkelijker in de bodem trekken en zijn veel dalen droog komen te staan.
Tijdens de ijstijden kwamen regelmatig perioden voor met sedimentatie van zand door
de wind. De sporen hiervan werden echter goeddeels uitgewist door de opvolgende
perioden van fluvioperiglaciale omwerking en sedimentatie. Het klimaat tijdens het
laat-Weichselien is van invloed geweest op het huidige landschap. In deze periode
was weinig vegetatie aanwezig, waardoor lokaal zand gemakkelijk door de wind kon
worden verplaatst4. Dit zand werd als een afdekkend pakket afgezet en wordt dekzand
genoemd. Het dekzandreliëf bestaat voor het grootste gedeelte uit dekzandruggen en
dekzandwelvingen. De ruggen zijn vaak duidelijk te zien en kunnen meer dan 1,5 m
boven hun omgeving uitsteken.

3
4

De Mulder et al, 2003
Berendsen, 1998
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De dekzandwelvingen zijn minder geaccidenteerd. De vlakten zijn ontstaan door
verspoeling van dekzand van de hogere naar de lagere terreinen door smeltwater.
Nadien vond soms weer verstuiving plaats. Kenmerkend voor dekzand zijn de
afgeronde korrels en het goed gesorteerde fijne zand. Op grond van een eventueel
aanwezige bodem binnen het dekzand kunnen hierin twee pakketten worden
onderscheiden. Op de grens van beide pakketten is op sommige plaatsen een
dunne bodem gevormd, die bekend staat als de Laag van Usselo. De laag
vertegenwoordigt een oude begroeiinghorizont die zich ontwikkeld heeft op een
voormalig landoppervlak of als een veenlaag. Deze laag dateert uit het Bølling- en/of
Allerød-interstadiaal (circa 15.000 – 10.800 jaar geleden).
In het Holoceen, dat circa 10.000 jaar geleden begon, werd gedurende een warmer en
vochtiger wordend klimaat het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. De vegetatie
verhinderde verstuiving en erosie van de dekzanden, waardoor zich een bodem
kon gaan vormen.
Het plangebied is op de geomorfologische kaart5 gekarteerd als sport en/of
recreatiepark. Door extrapolatie van de omliggende morfologische waarden kan
worden geconcludeerd dat het plangebied zich bevindt op de noord/oostelijke rand van
een dekzandrug (3L5)), al dan niet met oud-bouwlanddek. Ten noorden en oosten van
het plangebied bevindt zich een vlakte van ten dele verspoeld dekzand (2M9).
Volgens de bodemkaart6 (figuur 2.1) komen er in het plangebied veldpodzolgronden
voor met leemarm en zwak lemig fijn zand.

Figuur 2.1

5
6

6

Bodemkaart plangebied met veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand, op Gt VI en VII

Stiboka, 1981
Stiboka, 1984
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Veldpodzolgronden zijn kalkloze zandgronden die onder natuurlijke omstandigheden
een dunne humushoudende bovengrond (A-horizont van 15-30 cm) al dan niet in
combinatie met een dunne uitspoelingslaag (E-horizont) hebben ontwikkeld. Deze
grijszwart gekleurde E-horizont is gelegen op een dunne oranjebeige tot oranjegeel
gekleurde laag (Bs-horizont), waarin humuszuren en vaak al enige ijzerverbindingen
zijn ingespoeld tot het niveau waarop het grondwater wordt aangetroffen. Veldpodzolen
zijn meestal gelegen in de lagere delen van het dekzandlandschap, waardoor het
grondwater hoog staat en de uitgespoelde deeltjes met het grondwater worden
afgevoerd. De ondergrond is daardoor meestal gereduceerd en grijswit tot geelwit van
kleur (C-horizont).
De veldpodzolgronden worden dus veel gevonden in de dekzandlaagten en vormen
vaak associaties met de beekeerdgronden in beekdalen. De textuur van de ondergrond
is meestal fijn tot iets lemig dekzand en de bodemvruchtbaarheid van de gronden op
deze kwartsrijke dekzanden is vaak matig tot laag.
Er komen in het plangebied twee grondwatertrappen (GT) voor: VI en VII (Gt VI =
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG )= 40-80 cm –mv en gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) = >120cm. –mv. , en GT VII = GHG >80 cm –mv en GLG
>120cm. –mv).
Vanwege de problemen met de vochthuishouding en de matige bodemvruchtbaarheid
zijn de gronden voor akkerbouw meestal niet geschikt.
De dikte van de bovenliggende humushoudende bovengrond is afhankelijk van het
landgebruik in het verleden en heden. Door ploegen kan de oorspronkelijke A1horizont, die gemiddeld maar 10 cm dik is, zijn vermengd met de onderliggende A2horizont. Hierdoor ontstaat er een homogene bouwvoor (Ap).

2.3

Bewoningsgeschiedenis
2.3.1 Inleiding
Het gebied maakt deel uit van de Meierij van ‘s Hertogenbosch, dat wordt gekenmerkt
door een kleinschalig mozaïek van oude en jonge ontginningslandschappen en woeste
gronden. Vanouds waren de randen van de beekdalen en de dekzandruggen de meest
geschikte plek voor bewoning. De beekdalen zelf en de uitgestrekte broekgebieden
waren te nat om te wonen of om akkerbouw te bedrijven. Deze terreinen werden
gebruikt als weide, hooiland of hakhout. Op de hogere delen van het landschap
bevonden zich uitgestrekte heidevelden en bossen. Daarin ontstonden door
overbeweiding plaatselijk stuifzanden zoals de Loonse en Drunense duinen. Een en
ander had tot gevolg dat het agrarische landschap over het algemeen kleinschalig was.
De betere gronden werden gebruikt als landbouwgrond en verspreid in het landschap
werden, op verhogingen in het landschap, kleine boerenbedrijven gevestigd waar
vervolgens landbouw werd bedreven. De grond op de dekzandruggen en relatief
laaggelegen beekdalbodems werd vruchtbaar gemaakt met schapenmest en
heideplaggen waardoor essen of enken zijn ontstaan. Door de begrazing van schapen
ging vanaf de Late Middeleeuwen de vegetatie sterk achteruit en ontstonden in het
overwegend vlakke terrein vrij open heidevelden De beekdalen waren heel besloten.
De percelen waren er klein en vrijwel allemaal omgeven door opgaande beplanting. De
oude akkercomplexen bestonden uit grotere, open ruimten.

11

BAAC bv

Wilhelminakanaal te Hilvarenbeek

De eerste mensen vestigden zich op de hogere delen in het landschap in de buurt van
beek- en rivierlopen. Hoger gelegen gebieden kenden een toenemende
bevolkingsdichtheid tot in de Romeinse tijd. Daarna nam de bevolkingsdichtheid, weer
af om in de Middeleeuwen weer te groeien7.

2.3.2 Archeologie
De onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op de Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, versie 3.0) is in het gebied gebaseerd op
de statistische relatie tussen het bodemtype en archeologische vindplaatsen.
Het zuidelijk deel van het plangebied is op de IKAW gekarteerd als een gebied met een
middelhoge trefkans op archeologische waarden. Op de cultuurhistorische
waardenkaart van de provincie Brabant is het plangebied aangegeven als
dekzandeiland. Met betrekking tot de archeologische waarde is het noordelijk deel van
het plangebied op de cultuurhistorische waardenkaart gekarteerd als een gebied met
een lage trefkans op archeologische waarden. Het zuidelijk deel van het plangebied is
aangegeven als een gebied met een middelhoge tot hoge archeologische waarde.
Ten tijde van het onderzoek was er geen gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart beschikbaar.
Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de provincie
en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een aantal van
deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch monument.
Binnen een straal van 500 meter van het plangebied komen geen AMK-terreinen voor.
Het eerstvolgende AMK-terrein (AMK-2105) bevindt zich op een afstand van 2,6 km
richting het zuidoosten. Het bevat sporen uit (waarschijnlijk) de ijzertijd. AMK-terrein
2111 bevindt zich op een afstand van 2,5 km ten zuidoosten van het plangebied. Het
terrein bevat sporen van begravingen uit de late bronstijd tot de ijzertijd. In een
afgegraven perceel zijn kringgreppels aangetroffen, evenals een middeleeuwse
waterput.
Op een afstand van 3 km richting het westen bevindt zich AMK-terrein 2108. Dit terrein
betreft een groot essencomplex met bewoningssporen uit de vroege en late
middeleeuwen. Er zijn 8 waterputten, paalgaten en een haard (6-13e eeuw)
aangetroffen.
Archeologische vondsten kunnen in een veldpodzolgrond bij een intact bodemprofiel
worden verwacht op of binnen 50 cm beneden maaiveld. Bewoningssporen kunnen
worden verwacht vanaf de onderzijde van de Ah/Ap-horizont. Omdat de laaggelegen
veldpodzolgronden vaak in gebruik zijn als weiland of vochtig bos, zullen eventuele
vindplaatsen in of onder de “bouwvoor” veelal nog gaaf aanwezig zijn. Vanwege de
hoge grondwaterstand, de matige bodemvruchtbaarheid en de vaak zure
omstandigheden waren de dekzandlaagten met de veldpodzolen overigens niet de
locaties waar mensen zich bij voorkeur of permanent vestigden. De kans op een goede
conservering van grondsporen en organische resten is matig tot goed vanwege de
hoge grondwaterstand, terwijl botmateriaal slecht geconserveerd zal zijn vanwege de
zure omstandigheden.

7

De Bont, 1993
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2.3.3 Historie
Bewoning kwam in het gebied al voor in de prehistorie. Zo is een urnenveld
aangetroffen uit de late bronstijd. De eerste geschreven verwijzing naar Hilvarenbeek
stamt uit een oorkonde uit 1157 na Chr. Hierin wordt door het kapittel van Beek aan
twee vrijen een aantal hoeven land in erfpacht gegeven of twee vrije hoeven land.
Vanaf de 14de eeuw staat het dorp bekend als “Beke der heyliger Hildevardi”. Mogelijk
is dit een verwijzing naar Hilsondis, de vrouw van Graaf Ansfried. Zij zouden de eerste
stenen kerk in Hilvarenbeek gesticht hebben8. Vanaf 1400 ontwikkelde Hilvarenbeek
zich tot een welvarende plaats en een religieus en cultureel centrum. Er waren wol- en
weverijen, de kapittelschool kwam tot grote bloei en in 1585 was in het dorp een
Latijnse school aanwezig. In de 15de eeuw werd de landbouw intensiever, waarbij de
verbouw van oliehoudende planten belangrijk werd. Als gevolg van de toegenomen
welvaart was er meer geld te besteden. Zo werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in een
nieuwe kerktoren8.
Gedurende de tachtigjarige oorlog heeft Hilvarenbeek goede en slechte tijden gekend.
Aan het begin van de oorlog is Hilvarenbeek geheel verwoest. Tijdens het 12-jarig
bestand bloeide het dorp echter weer geheel op, mede door de verlegging van de
handelsroute van Antwerpen naar Keulen via Turnhout.
Na de val van ’s Hertogenbosch in 1629 kwam een eind aan Hilvarenbeek als
religieus centrum, maar het verval begon pas goed na de vrede van Munster in 1648.
Hilvarenbeek werd een grensdorp, de handel stagneerde en het dorp werd door
verscheidene hongersnoden, branden en plunderingen getroffen. Pas na het midden
van de 18e eeuw herstelde de economie zich langzaam met de komst van enkele rijke
families, maar zou nooit meer het oude niveau bereiken.
Hilvarenbeek is zoals veel andere dorpen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
flink uitgebreid.
Op de kadastrale kaart van 1832 is het noordelijk deel van het plangebied gekarteerd
als bouwland en het zuidelijke deel als heidegebied. Op de kaart van 1910 is het
plangebied gekarteerd als bosgebied met ten westen daarvan heide. Op de kaart van
1929 is het plangebied vervolgens in gebruik als heidegebied met hierin verspreid
groepen bomen. Het Wilhelminakanaal (gegraven tussen 1923 en 1929) ligt op circa
60 meter ten oosten van het plangebied.
Op de kaart van 1967 is ten zuiden van het plangebied een waterrecreatieterrein
aangelegd. Tussen 1967 en 1980 is het Wilhelminakanaal verder afgegraven richting
het westen zodat het plangebied direct aan het Wilhelminakanaal is komen te liggen.

8

Regionaal archief Tilburg, 2008
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Archeologische verwachting
Verwachting paleolithicum tot vroege middeleeuwen
Op basis van de ouderdom van het landschap en de locatie van het plangebied op een
dekzandrug in het landschap, bestaat een hoge kans op het aantreffen van vondsten
en/of sporen uit de periodes vanaf het laat-paleolithicum tot de ijzertijd.
Uit de periode laat-paleolithicum – mesolithicum worden met name vondststrooiingen
van vuurstenen artefacten, houtskoolpartikels of vondstconcentraties behorende tot
tijdelijke kampementen van mensen uit de jagers-verzamelaarscultuur verwacht. In de
periode vanaf het neolithicum gingen mensen sedentair leven en kunnen sporen van
nederzettingsterreinen bestaande uit individuele huis- of boerderijplaatsen met erf en
vuursteen- en/of aardewerkstrooiing worden verwacht.
Vanaf de late-bronstijd werden doden hoofdzakelijk gecremeerd en de as werd in
urnen begraven. Uit deze periode kunnen grafvelden naast nederzettingsterreinen
verwacht worden.
Op de kadastrale kaart uit 1832 is het plangebied aangegeven als heidegebied.
Heidegebieden ontstaan op locaties waar de bodem arm is en dus een lage waarde
hebben voor landbouw. Hierdoor is aan te nemen dat het gebied vanaf de ijzertijd niet
als dusdanig in gebruik is geweest. Hierdoor krijgt het plangebied een lage
archeologische waarde voor de perioden ijzertijd tot heden.
Verwachting vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd
Akkerland is een intensief gebruikt cultuurland en vormt daarbij het hart van de locale
agrarische samenleving. Op historisch kaartmateriaal is het plangebied aangegeven
als heidegebied, en de eerste bebouwing in het plangebied komt voor op de kaart van
1980. Derhalve worden uit de periode na de late middeleeuwen tot en met de nieuwe
tijd, geen in situ archeologische resten verwacht.
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3

Inventariserend Veldonderzoek

3.1

Werkwijze
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het
bureauonderzoek. Hierbij is de tijdens het bureauonderzoek opgestelde archeologische
verwachting in het veld getoetst.
Allereerst hebben waarnemingen in het plangebied plaatsgevonden om de
aanwezigheid van archeologische resten te kunnen beoordelen. Gezien het feit dat het
plangebied is begroeid, is de vondstzichtbaarheid ter plaatse zeer gering. Een
oppervlaktekartering is derhalve niet uitgevoerd. Wel zijn eventueel aanwezige
molshopen en slootkanten geïnspecteerd.
Vanwege de uitbreiding van de huidige bebouwing is een verkennend booronderzoek
uitgevoerd. Met deze methode worden gemiddeld 6 boringen per hectare verricht met
een 7cm Edelmanboor. In het plangebied zijn zo 6 boringen geplaatst. De boringen zijn
uitgevoerd tot minstens 25 cm in de schone C-horizont in een grid van 40X50 meter
De locaties van de boringen zijn ingemeten met GPS, waarbij de afwijking circa 2
meter bedraagt. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN, 2008) gehaald.
Archeologische indicatoren kunnen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de betreffende boring(en).
Deze indicatoren bestaan bijvoorbeeld uit aardewerk, verbrande huttenleem,
vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot. Eventuele vondsten die zijn
aangetroffen, werden meegenomen, schoongemaakt en gedetermineerd.
Om inzicht te krijgen in de bodemkundige en lithologische gesteldheid van de
ondergrond, zijn de boringen lithologisch (volgens de NEN 5104) en bodemkundig
beschreven (volgens De Bakker & Schelling 1989). Eveneens is gekeken naar de mate
van intactheid van het bodemprofiel. Een nog intact bodemprofiel kan betekenen dat
een eventueel aanwezige vindplaats nog gaaf en goed geconserveerd is.
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 28-12-2010. In navolgende paragrafen
worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een archeologische interpretatie. De locaties van de boringen staan
weergegeven op de boorpuntenkaart (bijlage 9). De boorbeschrijvingen bevinden zich
in bijlage 10.
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Veldwaarnemingen
Door de aanwezige bebouwing, begroeiing en sneeuw waren aan het maaiveld geen
aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem.
In het zuidelijk deel van het plangebied helt het maaiveld af richting het zuidwesten.
Hierdoor liggen boring 4 en 6 relatief hoger ten opzichte van boring 3 en 5.

Figuur 3.1 Zicht op het plangebied vanuit boring 5, richting het noorden.

3.3

Verkennend booronderzoek
3.3.1 Lithologie en bodemopbouw
De bodem in het plangebied bestaat uit dekzand van de formatie van Boxtel.
In boringen 2 en 4 is de bodem niet tot nauwelijks verstoord. De bovenste 10-15cm van
het profiel vormt de A-horizont. Deze is grijszwart en bestaat uit matig humeus, matig
fijn zand. Onder de A-horizont bevindt zich tot een diepte van 25-40 cm –mv een 1030cm dikke uitspoelingshorizont (E-horizont) die bestaat uit witgrijs tot donkergrijs
matig fijn zand. Onder de E-horizont bevind zich de inspoelingshorizont (B-horizont).
Van boring 1, 3 en 5 zijn de profielen verstoord tot verschillende diepten, te weten
respectievelijk tot 80 cm, 20 cm en 45 cm, Onder de verstoorde laag bevindt zich de
onverstoorde C-horizont.
Bij boring 3 (verstoringsdiepte 20cm –mv,) bestaat de verstoorde laag uit een 10cm
dikke humeuze toplaag met daaronder een 10cm dikke B-horizont. De lagen zijn in het
16
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verleden op het oude bodemprofiel aangebracht. Hieronder bevindt zich op een diepte
van 20 tot 40 cm –mv de originele A-horizont.
In profiel 5 is de oorspronkelijke B- en E-horizont vermengd met de bovenliggende Ahorizont. Hieronder ligt vervolgens de onverstoorde C-horizont.
Van boring 6 zijn de A- en E-horizont vermengd waarbij er brokken E-horizont in de Ahorizont voorkomt. Onder deze menglaag bevinden zich de B- en C-horizonten die een
natuurlijk verloop hebben zoals bij boringen 2 en 4.

3.3.2 Bodemverstoringen
Er zijn ter plekke van boring 3, 4, 5 en 6 bodemverstoringen aangetroffen.
Op het AHN is te zien dat een noord/zuid georiënteerde dekzandrug aanwezig is.
Het oorspronkelijke natuurlijke reliëf van deze dekzandrug was in het verleden meer
geaccidenteerd en is in het verleden geëgaliseerd.
3.3.3 Archeologische indicatoren
Er zijn tijdens de boorwerkzaamheden geen archeologische indicatoren aangetroffen.

3.4

Archeologische interpretatie
Doordat in boring 2,4 en 6 de B-horizont (en in enkele gevallen tevens de
bovenliggende E-horizont) intact is, blijft de hoge verwachting op het aantreffen van
archeologische vondsten uit het laat-paleolothicum tot de ijzertijd behouden.
Er is in het plangebied geen esdek aangetroffen, waardoor een lage verwachting geldt
voor het aantreffen van archeologische resten uit de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd.
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4 Conclusie en aanbevelingen
4.1

Conclusie
Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, zijn er
gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
Er zijn binnen het plangebied geen archeologische waarden bekend.
Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over
bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?
Binnen het plangebied worden veldpodzolen verwacht. Er zijn over het plangebied
geen gegevens bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden. Wel is ten
oosten van het plangebied een kanaal gegraven.
Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?
Op basis van de ouderdom van het landschap en de locatie van het plangebied op een
dekzandrug in het landschap, bestaat een hoge kans op het aantreffen van vondsten
en/of sporen uit de periodes vanaf het laat-paleolithicum tot de ijzertijd.
Doordat het gebied onaantrekkelijk was om landbouw te bedrijven is aan te nemen dat
het gebied vanaf de ijzertijd niet als dusdanig in gebruik is geweest. Hierdoor krijgt het
plangebied een lage archeologische waarde voor de perioden ijzertijd tot heden.
Op historisch kaartmateriaal is het plangebied aangegeven als heidegebied. De eerste
bebouwing in het plangebied komt voor op de kaart van 1980. Derhalve worden uit de
periode na de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd, geen in situ archeologische
resten verwacht.
Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
Boring 2,4 en 6 vertonen het natuurlijk verloop van de bodemopbouw van een
veldpodzol. Doordat de bodem onverstoord is blijft de archeologische verwachting voor
het aantreffen van archeologische resten uit het laat-paleolithicum tot de ijzertijd
behouden. Voor boring 1,3 en 5 geldt dat deze dusdanig verstoord zijn dat de Bhorizont niet meer herkenbaar is. Dit is het gevolg van het egaliseren van het gebied.
Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek en verkennend
booronderzoek in beeld gebrachte gebieden met een archeologische verwachting en
een intact bodemprofiel nader te onderzoeken en zo ja, in welke vorm?
Uit het bureauonderzoek blijkt dat geen esdekken in het plangebied worden verwacht.
Er zijn tijdens het booronderzoek geen esdekken aangetroffen waardoor de lage
verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de ijzertijd tot en met de
nieuwe tijd behouden blijft.
Boring 2,4 en 6 vertonen het natuurlijk verloop van de bodemopbouw van een
veldpodzol. Doordat de bodem onverstoord is blijft de archeologische verwachting voor
het aantreffen van archeologische resten uit het laat-paleolithicum tot de ijzertijd
behouden. Voor boring 1,3 en 5 geldt dat deze dusdanig verstoord zijn dat de Bhorizont niet meer herkenbaar is.
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Doordat het niet uit te sluiten is dat er archeologische resten in de bodem aanwezig
zijn zal, om een beter inzicht te verkrijgen in de archeologische waarden, in het
plangebied een vervolgonderzoek plaats moeten vinden.

4.2

Aanbevelingen
Op basis van het bureauonderzoek en de resultaten van het veldwerk (aanwezigheid
van een intacte bodem en de ligging op een dekzandrug) wordt er geadviseerd een
karterend booronderzoek uit te voeren ter plekke van de geplande
bouwwerkzaamheden. In overleg met de vuursteenspecialist (drs. C. Verbeek) wordt,
gezien het oppervlak van het plangebied, een kleiner grid geadviseerd met een
boordichtheid van 8X12 meter.
Bovenstaand advies dienst beoordeeld te worden door de bevoegde overheid
(gemeente Hilvarenbeek) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekend niet dat reeds
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende
activiteiten.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende
activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door de
bevoegde overheid en leidt tot een selectiebesluit.
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Bodemkaart Hilvarenbeek
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Bijlage 10
Boorbeschrijvingen

boring: 10457-1
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project & Proces
Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv

boring: 10457-2
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project & Proces
Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkeroranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjegrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

Einde boring op 115 cm -Mv

1

boring: 10457-3
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project &
Proces Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkeroranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjegrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

Einde boring op 100 cm -Mv

boring: 10457-4
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project &
Proces Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkeroranjegrijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

Einde boring op 115 cm -Mv

2

boring: 10457-5
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project &
Proces Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjegrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkeroranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

Einde boring op 200 cm -Mv

boring: 10457-6
beschrijver: BK, datum: 28-12-2010, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Project &
Proces Consultancy, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruinoranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtoranjegeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtoranjerood, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, oranjegrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtoranjegrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

Einde boring op 155 cm -Mv
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