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Samenvatting 
 

 

 

 
BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het 

plangebied Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek.  

 

Bij het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat het plangebied zich in een 

gebied bevindt waar dekzandruggen, al dan niet met oud bouwlanddek, 

voorkomen. Op basis van de bodemkaart wordt verwacht dat binnen het 

plangebied veldpodzolen voorkomen. Landschappelijk gezien bevindt het 

plangebied zich op de overgang van hoger gelegen gronden ten westen en lager 

gelegen gronden ten zuiden en ten oosten van het plangebied. Uit de omgeving 

van het plangebied zijn geïsoleerde vondsten uit de steentijd bekend. Historisch 

kaartmateriaal heeft aangetoond dat het plangebied pas tussen circa 1923 en 

1938 in cultuur is gebracht en dat het daarvoor deel uit maakte van een 

uitgestrekt heidegebied. De directe omgeving van het plangebied is overigens pas 

in de jaren tachtig van de twintigste eeuw bebouwd geraakt. Op basis van de 

landschappelijke ligging en bekende archeologische waarden in de omgeving 

bestaat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting op resten uit 

het paleolithicum, mesolithicum en vroeg-neolithicum, een middelhoge 

archeologische verwachting op resten uit de periode midden-neolithicum – late 

middeleeuwen en een lage archeologische verwachting op resten uit de nieuwe 

tijd. Vindplaatsen uit de steentijd worden gekenmerkt door een strooiing van met 

name (bewerkt) vuursteen. Vindplaatsen van na het vroeg-neolithicum zijn die 

van meer sedentaire, agrarische culturen welke onder andere worden 

gekenmerkt door strooiingen van aardewerk en/of vuursteen, de aanwezigheid 

van water- en afvalkuilen, houtskoolconcentraties, fosfaatvlekken en 

huisplattegronden. 

 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied licht verspoelde 

dekzandafzettingen voorkomen. In de top van het dekzand heeft zich 

oorspronkelijk een podzolprofiel ontwikkeld dat als gevolg van kleinschalig 

grondverzet binnen het plangebied tot variabele diepte is afgetopt. Over het 

algemeen kan worden gesteld dat de bodemprofielen in het noorden van het 

plangebied archeologisch gezien sterker zijn verstoord dan die in het zuiden van 

het plangebied. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die de 

aanwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied doen vermoeden. 

Vanwege het niet aantreffen van archeologische indicatoren wordt 

geconcludeerd dat de kans op aanwezigheid van archeologische resten binnen 

het plangebied klein geacht mag worden. Derhalve wordt geadviseerd geen 

vervolgonderzoek uit te voeren.  
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1 Inleiding 
 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Van Dun Advies B.V. heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied 

Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een 

nieuwe woning te realiseren. De minimale bodemverstoring bij de realisatie van 

de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-horizont van de bodem, waarbij een 

gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord 

of vernietigd worden. 

 

Het doel van het 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 doel van het inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van 

het verwachtingsmodel. Het inventariserend veldonderzoek gebeurt middels 

waarnemingen in het veld. Tevens worden grondboringen uitgevoerd om de 

intactheid en de opbouw van het bodemprofiel te beoordelen en (extra) 

informatie te verkrijgen over bekende dan wel nieuw te ontdekken 

archeologische waarden binnen het plangebied.  

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
1
 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? 

▪ Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard 

en datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan?  

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 3.2
2
, het vigerende gemeentelijke beleid en het 

onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

                                                      
1
 De Bondt 2012. 
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1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt op circa 2800 meter ten noordwesten van de kern van 

Hilvarenbeek. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de 

Goirlesedijk, in het oosten en zuiden door de stallen en het erf van de aldaar 

gevestigde melkveehouderij en in het westen door een sloot en bomenhaag die 

het plangebied scheidt van het westelijk gelegen weiland. Het plangebied zelf is 

als weiland in gebruik. De oppervlakte bedraagt circa 4000 m
2
. In figuur 1.1. is de 

ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied. 

                                                                                                                               
2
SIKB 2010. 
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1.3 Administratieve gegevens 
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2  
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Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 
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5222 BS ‘s-Hertogenbosch 

tel. 073-6149877 

Projectleider: D.F.A.E. Voeten, M.Sc. 
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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). Hierbij is het Archeologisch 

Informatie Systeem (ARCHIS) gebruikt. Ook is de archeologische verwachtings- en 

advieskaart voor het landinrichtingsgebied De Hilver
3
 geraadpleegd.  

Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische 

bronnen geraadpleegd, daarnaast is contact opgenomen met de lokale 

heemkundekring. Er is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland en oude topografische kaarten. 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 

Uit de geomorfologische kaart
4
 blijkt dat het plangebied in een zone waar 

dekzandruggen, al dan niet met oud bouwlanddek (3L5) ligt. De dekzandruggen 

van vormeenheid 3L5 zijn gezien de geringe hoogte niet afzonderlijk 

weergegeven op de geomorfologische kaart. Op circa 200 meter ten westen van 

het plangebied bevindt zich een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (2M9). 

Op circa 700 meter ten oosten van het plangebied bevinden zich enkele grote 

dekzandruggen, al dan niet met oud bouwlanddek (3K14 en 4K14). Circa 1000 

meter ten zuiden en zuidwesten van het plangebied bevinden zich enkele 

(beek)dalen die als dalvormige laagten zonder veen (2R2) zijn gekarteerd. Op de 

hoogtekaart
5
 is dit terrein herkenbaar als een oost-west georiënteerde depressie. 

In het plangebied en in de directe omgeving daarvan is een licht glooiend 

landschap zichtbaar. De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert tussen 

                                                      
3
 De Boer et al. 2002. 
4
 Stiboka 1983.  
5
 AHN 2012. 
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circa 16 meter + NAP ter hoogte van een kleine komvormige depressie in het 

noorden van het plangebied en circa 16,70 meter + NAP in het zuiden van het 

plangebied. Omdat de perceelsgrenzen op de hoogtekaart duidelijk herkenbaar 

zijn, is het niet aannemelijk dat dit reliëf uitsluitend natuurlijk van oorsprong is. 

Waarschijnlijk werd het oorspronkelijke reliëf gevormd door de aanwezigheid 

van enkele dekzandglooiingen. Het huidige reliëf is gevormd als gevolg van het 

afgraven en ophogen van bepaalde percelen waardoor de perceelsgrenzen op de 

hoogtekaart geaccentueerd worden. Ten westen (ter hoogte van het toponiem 

De Witte Duinen) en ten zuiden van het plangebied is een uitgesproken 

dekzandreliëf te zien waarin zich ook stuifduinen hebben ontwikkeld. De 

gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt hier circa 17,50 tot 18 meter +NAP waarbij 

de hoogste toppen op ruim 20 meter +NAP liggen. Als zodanig vormt de 

omgeving waarbinnen het plangebied ligt een noordoost-zuidwest georiënteerde 

uitloper van het hoger gelegen dekzandplateau ten zuiden van het plangebied. 

De as van deze heuvelrug bevindt zich ter hoogte van de lijn Witte Duinen – 

Beekse Bergen. Het plangebied bevindt zich landschappelijk op de flank van deze 

heuvelrug die de overgang tussen de Witte Duinen en Huisvennen vormt. 

 

 
Figuur 2.1 Hoogtekaart van plangebied en omgeving. Blauwe kleuren corresponderen met 

maaiveldhoogten tot 15 m +NAP, groen tussen 15 en 16,50, geel tussen 16,50 en 17,50 en 

oranje hoger dan 17,50 m +NAP. 
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Op de bodemkaart
6
 is te zien dat zich binnen het plangebied veldpodzolen in 

lemig fijn zand (Hn23) hebben ontwikkeld. Met grondwatertrap V (hoogste 

grondwaterstand hoger dan 40 centimeter beneden maaiveld, diepste 

grondwaterstand dieper dan 120 centimeter beneden maaiveld) tot VI ((hoogste 

grondwaterstand tussen 40 en 80 centimeter beneden maaiveld, diepste 

grondwaterstand dieper dan 120 centimeter beneden maaiveld) is de ondergrond 

redelijk tot goed ontwaterd. Op de heuvelrug met stuifduinen ten westen van het 

plangebied komen duinvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand (Zd21) 

voor.  Op de flanken en toppen van de grote dekzandruggen ten oosten van het 

plangebied zijn door langdurige plaggenbemesting hoge zwarte enkeerdgronden 

in lemig fijn fijn zand (zEZ23) ontstaan.  

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.12.3.12.3.12.3.1    InleidingInleidingInleidingInleiding    

De dekzandruggen en -plateaus langs beken en vennen zijn sinds de prehistorie 

aantrekkelijke vestigingsplaatsen geweest. Hier zijn zowel woonplaatsen van 

jagers, vissers en verzamelaars alsmede nederzettingen, landbouwgronden en 

begravingen uit latere perioden aanwezig. De nederzettingen werden van tijd tot 

tijd verplaatst, waardoor ze als het ware door het landschap zwierven. De erbij 

behorende begraafplaatsen zoals urnenvelden en grafheuvels uit de bronstijd, 

ijzertijd en Romeinse tijd bleven wel langdurig in gebruik en vormden dan ook de 

centrale plaatsen in het nederzettingensysteem. Dit veranderde in de 

middeleeuwen toen het christendom geleidelijk vaste voet kreeg en de centrale 

rol van de oude begraafplaatsen werd overgenomen door de kerkgebouwen. In 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd ontstonden de vruchtbare, door mest 

opgeworpen essen die zich tot op heden aftekenen als bolronde verhogingen. 

Door de toenemende invloed van de mens op het landschap ontstonden toen ook 

grootschalige zandverstuivingen en, mede door het kappen van bomen, 

uitgestrekte heidevelden. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2    ArcheologieArcheologieArcheologieArcheologie    

De onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op de 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaart
7
 is in het gebied gebaseerd op 

de statistische relatie tussen de geomorfologische en bodemkundige situatie 

enerzijds en het voorkomen van archeologische vindplaatsen anderzijds. Op de 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaart kent het plangebied een lage 

archeologische verwachting op het voorkomen van archeologische resten van 

jager-verzamelaarsculturen uit de periode paleolithicum – neolithicum en een 

middelhoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten van 

agrarische complexen uit de periode neolithicum – late middeleeuwen.  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart
8
 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. Zowel binnen het plangebied als binnen een straal van 500 meter om 

het plangebied zijn geen archeologische monumenten geregistreerd. 

 

                                                      
6
 Stiboka 1984. 

7
 De Boer et al. 2002. 
8
 RCE 2010. 
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Uit het Centraal Archeologisch Archief
9
 blijkt dat op 400 tot 600 meter ten 

zuidoosten van het plangebied een drietal archeologische waarnemingen zijn 

geregistreerd. Het betreft waarnemingnummers 53.115, 53.117 en 53.121 welke 

betrekking hebben op de vondsten van een vuurstenen kling, twee vuurstenen 

afslagen en vier fragmenten handgevormd prehistorisch aardewerk tijdens een 

oppervlaktekartering ten behoeve van de archeologische verwachtingskaart. Alle 

vondsten dateren uit de periode paleolithicum – neolithicum en zijn aangetroffen 

in een zone waar lage dekzandruggen voorkomen. Uit het Centraal 

Archeologisch Archief blijkt voorts dat er, behoudens het onderzoek dat ten 

grondslag ligt aan de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart, geen 

onderzoeken geregistreerd zijn binnen het plangebied of binnen een straal van 

500 meter om het plangebied. Er zijn eveneens geen vondsten geregistreerd 

binnen het plangebied of binnen een straal van 500 meter om het plangebied. 

 

Op 10 april 2012 is contact gezocht met de Heemkundekring Hilvarenbeek en 

Diessen “Ioannes Goropius Becanus’ te Hilvarenbeek. Hierbij is geen additionele 

informatie naar voren gekomen. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    HistorieHistorieHistorieHistorie    

Op de kadastrale kaart uit omstreeks 1832
10
 is te zien dat het plangebied zich 

destijds ten oosten van het Huisven bevond. De Goirlesedijk bestond al als 

Goirlesche Dijk. Het plangebied en de omgeving daarvan bestonden destijds uit 

heidegrond en waren volledig onbebouwd. Op ruim 600 meter ten zuidoosten 

van het plangebied, ten zuiden van de T-splitings van de Goirlesche Dijk met de 

toenmalige Tilburgsche Baan, bevond zich het kleinschalig verkavelde 

landbouwcomplex De Voort waarvan de afzonderlijke percelen in gebruik waren 

als bouwland, weiland of dennenbos. De landschappelijke situatie was omstreeks 

1900
11
 in essentie nog onveranderd ten opzichte van die in 1832. Het plangebied 

maakte deel uit van een uitgestrekt heidegebied en was, evenals de ruime 

omgeving, nog onbebouwd.  

 

                                                      
9
 RCE 2010. 
10
 Watwaswaar 2012a. 

11
 Watwaswaar 2012b. 
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Figuur 2.1 Topografische kaart van plangebied en omgeving uit omstreeks 1900. 

 

De topografische kaart uit omstreeks 1923
12
 laat zien dat langs de Goirlesedijk 

(destijds Goorlesche Dijk) het tracé van de stoomtram naar Turnhout was 

aangelegd, alsmede een rijwielpad. Tegenover het plangebied, aan de overzijde 

van de Goirlesedijk bevond zich een tramhalte in de vorm van een klein 

gebouwtje. Het plangebied zelf is nog gekarteerd als onontgonnen heide en ligt 

op de overgang naar het oostelijk gelegen bos. Tussen 1923 en 1938
13
 is het 

plangebied en de omgeving daarvan in cultuur gebracht. De huidige verkaveling 

is al in grote lijnen aanwezig en ter hoogte van de voormalige tramhalte is de 

boerderij gebouwd die tegenwoordig op het adres Goirlesedijk 10 is gelegen. De 

directe omgeving van plangebied raakt overigens pas tussen 1980
14
 en 1988

15
 

bebouwd.  

Op satellietfoto’s
16
 uit 2012 is te zien dat binnen het plangebied een klein 

gebouwtje staat. Het is bekend dat dit een ongefundeerd gebouw betrof dat 

inmiddels is afgebroken.  

 

Uit de ontgrondingenkaart van de Provincie Noord-Brabant
17
 blijkt dat in de 

periode 1950-1982 geen vergunningen zijn afgegeven voor ontgrondingen 

binnen het plangebied. Op circa 400 meter ten zuid-zuidoosten van het 

plangebied bevinden zich wel enkele kavels waarvoor ontgrondingsvergunningen 

zijn uitgegeven. Buiten de komvorige depressie die op de hoogtekaart zichtbaar 

is in het noorden van het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

ontgrondingen of andere vormen van bodemverstoring binnen het plangebied.  

                                                      
12
 Watwaswaar 2012c. 

13
 Watwaswaar 2012d. 

14
 Watwaswaar 2012e. 

15
 Watwaswaar 2012f. 

16
 Google Maps 2012. 

17
 Ontgrondingenkaart Noord-Brabant 
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2.4 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt in een zone met lage dekzandruggen, waar zich een 

veldpodzol in heeft gevormd. Het plangebied ligt op een overgangszone tussen 

relatief hoog en laag gelegen gronden. In de omgeving zijn in dezelfde 

geomorfologische context als het plangebied archeologische resten uit de 

steentijd aangetroffen. Uit historische bronnen is gebleken dat het plangebied in 

ieder geval tot 1923 deel uit maakte van een onontgonnen heidegebied. Daarna 

is de omgeving van het plangebied in gebruik genomen als grasland. Pas tussen 

1980 en 1988 is de directe omgeving van het plangebied bebouwd geraakt. 

Binnen het plangebied bevond zich tot kort geleden een klein gebouwtje dat 

inmiddels is afgebroken. 

 

Vanwege de landschappelijke ligging op de overgang van de hogere gronden 

naar de lager gelegen gronden waar vennen voorkomen zal het plangebied met 

name een aantrekkingskracht hebben gekend ten aanzien van tijdelijke 

bewoning behorende bij jager-verzamelaarsculturen uit de periode paleolithicum 

– vroeg-neolithicum. Hierbij kan gedacht worden aan resten behorende tot 

jachtkampementen. Mogelijk heeft het plangebied gediend als brongebied voor 

het steken van heideplaggen ten behoeve van de landbouw vanaf de late 

middeleeuwen. Derhalve wordt een middelhoge tot hoge archeologische 

verwachting gegeven op resten uit de periode paleolithicum – vroeg-neolithicum. 

Omdat het plangebied zich waarschijnlijk minder goed leende voor de meer 

permanente bewoning behorende tot landbouwculturen uit de periode midden-

neolithicum – late middeleeuwen wordt een middelhoge verwachting gegeven 

op archeologische resten uit deze periode. Omdat er geen aanwijzingen zijn 

gevonden dat het plangebied gedurende de nieuwe tijd bebouwd is geweest 

wordt een lage archeologische verwachting gegeven op archeologische resten uit 

de nieuwe tijd.    
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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. Bij het inventariserend 

veldonderzoek (karterende fase) is het plangebied gekarteerd op archeologische 

indicatoren en onderzocht op de geomorfologische, geologische en 

bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over 

het intact zijn van de bodem en daarmee informatie over de gaafheid van een 

eventuele archeologische vindplaats. Aan het maaiveld zichtbare kansrijke 

locaties zijn in het veld bepaald. Vanwege de aanwezigheid van gras was de 

vondstzichtbaarheid ter plaatse zeer gering. Een oppervlaktekartering is derhalve 

niet uitgevoerd.  

Vanwege de middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit de steentijd is een karterend booronderzoek uitgevoerd 

volgens standaardmethode E1.
18
 Hierbij wordt er van uitgegaan dat eventuele 

archeologische vindplaatsen zich kenmerken door de strooiing van overwegend 

vuursteen en/of aardewerk. Met deze methode worden gemiddeld 20 boringen 

per hectare verricht met een edelmanboor met diameter van 15 centimeter.  

In het plangebied zijn in totaal 8 boringen geplaatst. De boringen zijn uitgevoerd 

tot een diepte van maximaal 150 centimeter –mv (beneden maaiveld) en zijn 

lithologisch
19
 en bodemkundig

20
 beschreven. De boringen zijn verricht in een 

verspringend grid van 20x25 meter dat iets is aangepast aan de contouren van het 

plangebied. 

 

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 gehaald.
21
 

De bodemmonsters zijn in het veld gezeefd over een zeef met maaswijdte van 4 

mm. Het zeefresidu is met het oog gecontroleerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 10 april 2012. 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 (figuur 3.1). De 

boorbeschrijvingen bevinden zich in bijlage 2.  

                                                      
18
 SIKB 2010. 

19
 NCN 1989. 

20
 De Bakker en Schelling 1989. 

21
 AHN 2012. 
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Figuur 3.1 Boorpuntenkaart 

3.2 Veldwaarnemingen 

Het plangebied wordt gevormd door een weiland met een afgebakende veekraal. 

Ter hoogte van het gebouwtje dat op recente luchtfoto’s nog binnen het 

plangebied zichtbaar was, is niets meer te zien. De grondeigenaar liet 

desgevraagd weten dat de komvormige depressie die op het hoogtekaart in het 

noorden van het plangebied te vinden is inmiddels is gedempt.  

 

 
Figuur 3.2 Zicht op het plangebied. Foto genomen in westelijke richting. 
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3.3 Karterend booronderzoek 

3.3.13.3.13.3.13.3.1    Lithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouwLithologie en bodemopbouw    

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de C-horizont binnen het plangebied 

overal bestaat uit redelijk gesorteerd matig fijn zand met een donkergeelgrijze 

tot witgrijze kleur. Het zand is zwak tot sterk siltig en is doorgaans volledig 

geoxideerd. Slechts ter hoogte van boring 3 zijn in de C-horizont roestvlekken 

waargenomen ten teken dat de C-horizont zich hier in de oxidatie-reductie zone 

bevindt. De C-horizont wordt geïnterpreteerd als verspoeld dekzand dat als 

Laagpakket van Liempde tot de Formatie van Boxtel wordt gerekend. 

 

In de oorspronkelijke top van het dekzand heeft zich een podzolprofiel 

ontwikkeld dat tegenwoordig op variabele diepte door opgebrachte en 

verstoorde pakketten wordt afgetopt. Ter hoogte van boring 1, 3 en 4 is het 

verstoorde dek rechtstreeks op de C-horizont gelegen. Ter hoogte van boring 2 

en 7 wordt het podzolprofiel afgetopt in de BC-horizont, ter hoogte van boring 5 

en 8 in de B-horizont en ter hoogte van boring 6 is een nagenoeg volledig 

podzolprofiel onder het opgebrachte en verstoorde dek aanwezig.  

3.3.23.3.23.3.23.3.2    BodemverstoringenBodemverstoringenBodemverstoringenBodemverstoringen    

De dikte van het (doorgaans humeuze) verstoorde dek varieert binnen het 

plangebied tussen circa 40 centimeter ter hoogte van boring 3 en 8 en circa 100 

centimeter ter hoogte van boring 7. Deze sterke variatie in dikte van het dek 

alsmede de variatie in samenstelling en de aanwezigheid van scherp begrensde 

vlekken wijst erop dat het hier geen intact plaggendek betreft. Ten behoeve van 

egalisaties binnen het plangebied, zoals het dempen van de komvormige 

depressie in het noorden van het plangebied, heeft kleinschalig grondverzet 

plaatsgevonden. De bodemopbouw in het noorden van het plangebied is in het 

verleden sterker verstoord geraakt dan in het zuiden van het plangebied.  

3.3.33.3.33.3.33.3.3    Archeologische indicatorenArcheologische indicatorenArcheologische indicatorenArcheologische indicatoren    

Bij controle van het opgeboorde materiaal zijn twee archeologische indicatoren 

aangetroffen en meegenomen ter determinatie. Ter hoogte van boring 4 is in de 

bouwvoor een fragment keramiek aangetroffen. Het gaat hier om recent 

bouwkeramiek dat als zodanig geen informatie over de mogelijke aanwezigheid 

van archeologische resten binnen het plangebied verschaft. Ter hoogte van 

boring 6 is in het afgedekte podzolprofiel tussen 60 en 95 centimeter –mv een 

klein fragmentje vuursteen aangetroffen. Bij nadere bestudering bleek het om 

een natuurlijk fragment vuursteen met sporen van vorstsplijting te gaan. Als 

zodanig wijst dit niet op de aanwezigheid van archeologische resten binnen het 

plangebied. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Tijdens het veldonderzoek is naar voren gekomen dat binnen het plangebied licht 

verspoelde dekzandafzettingen voorkomen waarin zich oorspronkelijk een 

podzolprofiel heeft ontwikkeld. Het natuurlijke bodemprofiel wordt op variabele 

diepte afgetopt door opgebrachte en verstoorde pakketten. Als gevolg hiervan is 

het afgedekte bodemprofiel in het noorden van het plangebied archeologisch 

gezien doorgaans minder sterker aangetast dan de gronden in het zuiden van het 

plangebied. Uit de variabele dikte van het verstoorde dek blijkt tevens dat binnen 

het plangebied kleinschalig grondverzet heeft plaatsgevonden. Hoewel een 

karterend booronderzoek is uitgevoerd zijn er geen archeologische indicatoren 



 

 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  22 

aangetroffen die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van archeologische 

resten binnen het plangebied. De aanwezigheid van één enkel natuurlijk 

fragment vuursteen zonder sporen van bewerking is noemenswaardig maar niet 

onwaarschijnlijk in verspoelde dekzandafzettingen. Derhalve wordt een lage 

archeologische verwachting gegeven voor alle perioden binnen het plangebied. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

4.1 Conclusie 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak: 

 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, 

zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?    

Er zijn vooralsnog geen bekende archeologische waarden binnen het plangebied 

bekend. 

 

Wat is de verwachteWat is de verwachteWat is de verwachteWat is de verwachte    bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?    

Op basis van beschikbare landschappelijke, archeologische en historische bronnen 

wordt verwacht dat binnen het plangebied veldpodzolen in dekzand voorkomen. 

Er is geen informatie naar voren gekomen die erop wijst dat er (grootschalige) 

bodemverstorende activiteiten binnen het plangebied hebben plaatsgevonden. 

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?    

Op basis van het bureauonderzoek bestaat een middelhoge tot hoge verwachting 

op archeologische resten uit de periode paleolithicum – vroeg-neolithicum, een 

middelhoge verwachting op archeologische resten uit de periode midden-

neolithicum – late middeleeuwen en een lage verwachting op archeologische 

resten uit de nieuwe tijd. 

    

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?    

Bij het veldonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied oorspronkelijk een 

podzolprofiel in de top van (licht) verspoelde dekzandafzettingen aanwezig was. 

Het natuurlijke bodemprofiel wordt binnen het plangebied tegenwoordig op 

variabele diepte door een opgebracht en/of verstoord dek afgetopt. Met name de 

gronden in het zuiden van het plangebied zijn archeologisch gezien intact te 

noemen. In het noorden van het plangebied wordt het podzolprofiel doorgaans 

in de BC-horizont of hoog in de C-horizont afgetopt.  

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten en wat is de verspreiding hdatering van de ze resten en wat is de verspreiding hdatering van de ze resten en wat is de verspreiding hdatering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan?iervan?iervan?iervan?    

Er zijn bij het veldonderzoek geen relevante archeologische indicatoren 

aangetroffen. Derhalve wordt de kans op de aanwezigheid van archeologische 

resten laag geacht. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

eeeen zo ja, in welke vorm?n zo ja, in welke vorm?n zo ja, in welke vorm?n zo ja, in welke vorm?    

Wegens de lage verwachting op aanwezigheid van archeologische resten binnen 

het plangebied wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
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4.2 Aanbevelingen 

Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen het plangebied in het 

verleden grondverzet is opgetreden hetgeen heeft geleid tot een zekere mate 

van bodemverstoring. Daarnaast zijn er geen archeologische indicatoren 

aangetroffen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische 

resten binnen het plangebied. Op basis van het voorliggende onderzoek adviseert 

BAAC bv om het plangebied vrij te geven voor de beoogde ontwikkeling. 

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Hilvarenbeek) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat 

reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 
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Bijlage 1 
Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 
  



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
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410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen
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0
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800
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

et al
et al et al et al



 
 
 
 
Bijlage 2 
Boorbeschrijvingen 
  



Plangebied Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek

boring: 12116-1
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Gevlekt, A + BC

55 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 80 cm -Mv / 15,60 m +NAP

boring: 12116-2
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Opgebracht bij dempen depressie

30 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 15,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Gevlekt A/BC

55 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

75 cm -Mv / 15,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv / 15,40 m +NAP

boring: 12116-3
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd

30 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Iets gehomogeniseerd

40 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 65 cm -Mv / 15,95 m +NAP



Plangebied Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek

boring: 12116-4
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd

35 cm -Mv / 16,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Iets gehomogeniseerd

70 cm -Mv / 15,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 95 cm -Mv / 15,55 m +NAP

boring: 12116-5
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Vlekken Bhs

45 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, volledig geoxideerd

65 cm -Mv / 16,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkeroranjegeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont, volledig geoxideerd

80 cm -Mv / 15,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 105 cm -Mv / 15,65 m +NAP



Plangebied Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek

boring: 12116-6
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd

25 cm -Mv / 16,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Iets gehomogeniseerd

50 cm -Mv / 16,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 16,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: AE-horizont, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 16,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, volledig geoxideerd

85 cm -Mv / 15,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment vuursteen
Opmerking: Vorstsplijting

95 cm -Mv / 15,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont, volledig geoxideerd

105 cm -Mv / 15,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 130 cm -Mv / 15,40 m +NAP

boring: 12116-7
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Gevlekt

30 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd

55 cm -Mv / 16,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekken A, Bhs en BC

100 cm -Mv / 15,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont, volledig geoxideerd

125 cm -Mv / 15,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 150 cm -Mv / 15,10 m +NAP



Plangebied Goirlesedijk 25 te Hilvarenbeek

boring: 12116-8
beschrijver: DV, datum: 11-4-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 16,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Van Dun Advies B.V., uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 16,70 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: menglaag
Opmerking: Iets gevlekt

40 cm -Mv / 16,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, volledig geoxideerd

45 cm -Mv / 16,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: Redelijk gesorteerd, licht verspoeld dekzand

 Einde boring op 70 cm -Mv / 16,00 m +NAP
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