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1

Inleiding

1.1

Onderzoekskader
In opdracht van SAB Adviesgroep heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de plangebieden Diessenseweg te
Hilvarenbeek en Beverstraat te Biest Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek.
Aanleiding voor dit onderzoek is een herinrichtingsplan waarbij in beide plangebieden
een bergbezinkbassin en een persleiding zal worden aangebracht. De onderkant van
de persleiding komt op een diepte van circa 3 m beneden maaiveld, de sleuf onderin
wordt circa 2,5 m breed. De wanden van de sleuf worden gegraven onder een talud
van circa 1:1,25. De oppervlakte van het bergbezinkbassin ter plaatse van de
Diessenseweg bedraagt 1901 m2 en de diepte 1,5 m beneden maaiveld. De
oppervlakte van het bergbezinkbassin ter plaatse van de Beverstraat bedraagt 1917 m2
en de diepte 1,4 m beneden maaiveld. Voorafgaand aan de herontwikkeling is het
gewenst om in een vroeg stadium te weten welke archeologische waarden er in het
geding kunnen zijn. Als gevolg van deze bodemverstoringen kunnen eventueel
aanwezige archeologische resten worden verstoord of vernietigd.
In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. Op basis van deze
resultaten worden aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek.
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.
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak
(Buesink 2008) 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?
• Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte
specifieke archeologische verwachting te toetsen en zo ja, in welke vorm?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
versie 3.1 (SIKB 2006), de provinciale richtlijnen en het onderzoeksspecifieke Plan van
Aanpak (Buesink 2008)

1.2

Ligging van het gebied
Het plangebied Diessenseweg ligt ten oosten van de bebouwde kom van Hilvarenbeek
aan de provinciale weg N269, ten noorden van de N395 (Diessenseweg). Dit
plangebied is in gebruik als grasland en ligt op circa 14,5 m +NAP (AHN 2008). Het
plangebied Beverstraat ligt ten zuidwesten van de bebouwde kom van BiestHoutakker, tussen de Beverstraat en het Spruitenstroompje. Dit plangebied is in
7
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gebruik als bouwland en ligt op circa 13,2 m +NAP (AHN 2008). In figuur 1.1 is de
ligging van beide plangebieden weergegeven.

Figuur 1.1 Ligging van de plangebieden Diessenseweg en Beverstraat.
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2

Bureauonderzoek

2.1

Werkwijze
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van verschillende bronnen informatie
verzameld van bestaande archeologische waarden. Historische kaarten (voor zover
beschikbaar) en de eerste kadastrale kaarten zijn bekeken om de
bewoningsgeschiedenis en eventuele wijzigingen in de percelering, wegontsluiting en
bebouwing van de onderzoekslocatie te reconstrueren.
De volgende bronnen zijn geraadpleegd:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

2.2

Centraal Archeologisch Archief (CAA), het Centraal Monumenten Archief
(CMA) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
Hierbij wordt het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS-II) gebruikt.
Cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant
(2008).
Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant
2008).
Historische Atlas Noord-Brabant (Uitgeverij Robas Producties 1989), Grote
historische atlas Zuid-Nederland (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties 1990) en
de eerste kadastrale kaarten (De Woonomgeving 2008).
Bodemkaart van Nederland (Stiboka 1985).
Geomorfologische kaart van Nederland (Stiboka/RGD 1981).
Geologische kaart van Nederland, blad 51 Eindhoven West (RGD 1985).
Relevante literatuur met betrekking tot de geomorfologie, geologie en
bodemkunde.
Heemkundekring loanes Goropius Becanus.

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 zijn dunner dan 1 m. Fluvioperiglaciale afzettingen, beekafzettingen en
dekzand worden gerekend tot de Formatie van Boxtel (De Mulder et al. 2003). Volgens
de geomorfologische kaart (Stiboka/RGD 1981) komen in het plangebied Beverstraat
dekzandruggen al dan niet met een oud-bouwlanddek voor (figuur 2.1, vormeenheden
3L5 en 3K14). De dekzandruggen van vormeenheid 3L5 zijn gezien de geringe hoogte
niet afzonderlijk weergegeven op de geomorfologische kaart. Hogere dekzandruggen
(vormeenheid 3K14) worden wel afzonderlijk weergegeven. Langs de zuidrand van het
plangebied ligt een beekdalbodem zonder veen, relatief hooggelegen (figuur 2.2,
vormeenheid 2R5). Het plangebied Diessenseweg ligt in zijn geheel in een beekdal.
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Figuur 2.1 (links) en 2.2 Ligging van de plangebieden Beverstraat (figuur 2.1) en
Diessenseweg op de geomorfologische kaart van Nederland.

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 of 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. In
sommige dalen stroomt echter ook nu nog water, zoals in het dal van het
Spruitenstroompje.
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 verplaatst (Berendsen 1998). 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. De dekzandwelvingen zijn minder
geaccidenteerd en zichtbaar. Behalve deze reliëfrijke gebieden zijn er ook gebieden
waar het dekzand lokaal tot vlakten is verspoeld door het water van de in het voorjaar
smeltende sneeuw, waarbij in sommige terreindelen vrij veel dekzand werd
opgenomen en in lage gebieden weer werd afgezet. Nadien vond soms weer geringe
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 kan dit dekzand in twee pakketten worden opgedeeld. Op de overgang tussen
deze twee pakketten is op sommige plaatsen een dunne bodem gevormd (Berendsen
1998). Deze laag staat bekend als de Laag van Usselo en vertegenwoordigt een oude
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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 ook verstuiving en erosie van de dekzanden, waardoor zich een bodem
kon gaan vormen.

2.3

Bodem
Volgens de bodemkaart (Stiboka 1985) komen in beide plangebieden hoge zwarte
enkeerdgronden voor. Enkeerdgronden zijn zandgronden met een niet-vergraven,
dikke humushoudende bovengrond (Aa-horizont van minimaal 50 cm dik). Deze dikke
humushoudende bovengrond wordt ook wel een plaggendek of esdek genoemd. Dit
plaggendek is ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van gemengde plaggen en
potstalmest op de akkers. De plaggen werden gestoken op nabij gelegen gras-, bos- of
heidepercelen en in de potstal gelegd om de uitwerpselen en urine van het vee op te
vangen. Vaak werd ook het nederzettingsafval vermengd met de plaggen, waardoor in
plaggendekken vaak zogenaamd mestaardewerk voorkomt. De plaggen werden met
de uitwerpselen en het nederzettingsafval vervolgens als mest op de akkers gebracht.
Op een akkercomplex op arme zandgrond konden zo gedurende langere tijd gewassen
worden verbouwd, zonder dat de bodemvruchtbaarheid daarbij uitgeput raakte. De
oogsten konden daardoor op peil blijven.
De hoge zwarte enkeerdgronden hebben meestal een zandig tot zwak lemig
plaggendek. De nabijheid van zwarte enkeerdgronden bij heideontginningen
suggereert dat de zwarte kleur vooral het gevolg is van het gebruik van heideplaggen.
Ter plaatse van de plaggendekken kan het originele maaiveld zijn opgehoogd met
minimaal 0,5 m en lokaal zelfs meer dan 1 m, terwijl het maaiveld in de afgeplagde
gebieden rondom het akkercomplex juist is verlaagd. Bij hele dikke plaggendekken (> 1
m) is soms sprake van een bruin plaggendek in de ondergrond en een donkerbruin tot
zwart plaggendek in de top van de bodem. Dit kan wijzen op een meerfasige opbouw
van het plaggendek, waarbij verschillende brongebieden voor het strooisel zijn
afgeplagd.
De grondwatertrap (Gt) ter plaatse van het plangebied Diessenseweg is V*. De
grondwatertrap ter plaatse van het plangebied Beverstraat is VI.
De grondwaterstand en fluctuaties daarvan (tabel 2.1) zijn van grote betekenis voor de
conserveringstoestand van archeologische resten.
Tabel 2.1: Grondwatertrappenindeling met de gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm
beneden maaiveld (GHG in cm -mv) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld (GLG in cm -mv).

Grondwatertrap
GHG in cm -mv
GLG in cm -mv

V*
<40
>120

VI
40-80
>120
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Bewoningsgeschiedenis
2.4.1 Inleiding
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 en zijn vaak voortdurend bewoond geweest tot in de Romeinse
tijd. De bevolkingsdichtheid nam aan het einde van de Romeinse tijd sterk af, en nam
in de Middeleeuwen weer toe (De Bont 1993).
Door de toenemende bevolking in de Middeleeuwen veranderde het landschap en
werd het in cultuur gebracht. Bos werd gekapt en veen werd ontgonnen. Door
begrazing met schapen kreeg het potentieel aan natuurlijke vegetatie geen groeikans
meer en ontstonden heidevelden. Betere gronden werden gebruikt als landbouwgrond.
Verspreid in het landschap werden kleine boerenbedrijven gevestigd op verhogingen in
het landschap waarop 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. Op de figuren 2.3 en 2.5 zijn akkers,
weilanden, heidevelden en bossen in de omgeving van de beide plangebieden
zichtbaar.

Figuur 2.3 (links) en 2.4 : Uitsnede van de topografische kaart uit 1893 (figuur 2.3, Uitgeverij
Robas Producties 1989) en een uitsnede van de eerste kadastrale kaart uit de periode 18201832 (figuur 2.4, WatWasWaar 2008). De ligging van het plangebied Beverstraat is met de rode
contour aangegeven. De witte vlakken in figuur 2.3 zijn bouwland, de lichtgroene vlakken
grasland, de roze vlakken heide, de donkergroene vlakken bos en de rode vlakken zijn
bebouwing. Het plangebied is in de 19e eeuw onbebouwd.
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Figuur 2.5 (links) en 2.6 Uitsnede van de topografische kaart uit 1917 (figuur 2.5, Uitgeverij
Robas Producties 1989) en een uitsnede van de eerste kadastrale kaart uit de periode 18201832 (figuur 2.6, WatWasWaar 2008). De ligging van het plangebied Diessenseweg is met de
rode contour aangegeven. De witte vlakken in figuur 2.5 zijn bouwland, de lichtgroene vlakken
grasland, de donkergroene vlakken bos en de rode vlakken zijn bebouwing. Op figuur 2.6 zijn
enkele meanders in het Spruitenstroompje zichtbaar.

Het akkercomplex ten noorden van het plangebied Beverstraat wordt “Bever Akker”
genoemd (figuur 2.4). Het plangebied Diessenseweg ligt in een gebied met het
toponiem “De Beersche Weide” (figuur 2.6). Uitputting van de bodem leidde ertoe dat
aan het eind van de 19e eeuw veel akkerbouwbedrijven zich op de veeteelt gingen
toeleggen. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden, mede dankzij de toepassing van
kunstmest, veel heide- en bosgronden omgezet in cultuurgronden waarbij de grond
vaak diep werd vergraven.
2.4.2 Archeologie
De archeologische verwachting voor de plangebieden Diessenseweg en Beverstraat is
op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant en op
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) middelhoog tot hoog. De
archeologische verwachting wordt op de IKAW gebaseerd op de statistische relatie
tussen geomorfologie, bodem en archeologische vindplaatsen.
Als bijlage 2 is een kaart opgenomen met daarop gecombineerd de IKAW,
Archeologische Monumenten Kaart (AMK), ARCHIS-meldingen en
onderzoeksmeldingen. In de plangebieden zelf bevinden zich geen waarnemingen.
Op circa 600 m ten zuidoosten van het plangebied Diessenseweg is één locatie met
archeologische resten op een AMK-terein van hoge archeologische waarde bekend.
Dit betreft een vijf- of zestal funderingen van middeleeuwse (of latere) steenovens
(Archis-waarneming 37420). Op circa 400 m ten noorden van het plangebied
Diessenseweg is op het oppervlak van een akker aan het Spruitenstoompje een scherf
13
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(proto-) steengoed uit de Late-Middeleeuwen gevonden (vondstmelding 406852 bij
onderzoek 27681). Op circa 350 m ten noordwesten van plangebied Diessenseweg is
geconstateerd dat het plangebied op een beekdalbodem ligt, afgedekt met een
plaggendek. Er zijn geen archeologische waarden in situ aangetroffen
(onderzoeksmelding 22113).
Op circa 600 m ten zuiden van plangebied Beverstraat zijn vuurstenen artefacten uit de
periode Mesolithicum- Neolithicum en 15e eeuws aardewerk gevonden (Archiswaarnemingen 53231, 35433 en 37421). Direct ten noorden van het plangebied
Beverstraat, op de Beverakker, zijn door amateur archeologen van de heemkundekring
loanes Goropius Becanus enkele scherven uit de Romeinse tijd gevonden.
Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant is binnen het
plangebied in het verleden geen ontgrondingvergunning aangevraagd.
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3

Archeologische verwachting

3.1

Algemeen
Het plangebied Beverstraat ligt in een gebied met dekzandruggen waarop een zwarte
enkeerdgrond is gevormd. Het plangebied Diessenseweg ligt op een beekdalbodem
waarop eveneens een zwarte enkeerdgrond is gevormd.
Enkeerdgronden liggen vaak nabij oude nederzettingen of hoeven en de kans op het
aantreffen van vindplaatsen is op deze gronden zeer hoog. Archeologische vondsten
en bewoningssporen kunnen bij een enkeerdgrond op dekzand worden verwacht aan
de basis van het plaggendek en in de top (Ah-, E-, Bh- en Bs-horizonten) van een
eventueel daar onder begraven bodemprofiel (meestal een humuspodzol). De
plaggenbemesting kwam vanaf ongeveer de 13e eeuw in zwang, zodat vooral
vindplaatsen uit de Vroege-Middeleeuwen en eventueel voorafgaande periodes
bewaard zijn gebleven. Vanwege de dikte van het plaggendek zullen eventuele
vindplaatsen veelal nog intact aanwezig zijn, omdat ze door de ophoging geleidelijk
buiten het bereik van het eergetouw en de keerploeg (sinds de 15e-16e eeuw) zijn
geraakt. De oudere grondbewerking met eergetouw zal hooguit de bovenste 15 cm van
de oude bodem hebben geroerd en nauwelijks verstoringen van de originele bodem
hebben veroorzaakt. Eventueel mestaardewerk uit de Middeleeuwen en uit recentere
perioden is meestal van elders aangevoerd en duidt dan geen vindplaats ter plaatse
aan. De grondwaterstand ligt laag en het profiel is daardoor goed ontwaterd. Hierdoor
zullen vooral organische resten en botmateriaal minder goed geconserveerd zijn.

3.2

Verwachting Paleolithicum tot Vroege-Middeleeuwen
Op basis van de ouderdom van het landschap en archeologische vondsten
(vuurstenen artefacten en romeins aardewerk) in de buurt van het plangebied
Beverstraat bestaat een hoge kans op het aantreffen van vondsten en/of sporen uit de
periodes vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Vroege-Middeleeuwen. De kans op het
aantreffen van archeologische resten in het plangebied Diessenseweg uit het LaatPaleolithicum-IJzertijd is, vanwege de ligging in een beekdal, laag. Aan het eind van de
IJzertijd werden ook de lagere delen van het landschap in gebruik genomen. De
archeologische verwachting op het aantreffen op archeologische resten uit de periode
Late-IJzertijd - Romeinse tijd in het plangebied Diessenseweg is middelhoog.
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. Aanvankelijk heeft het nederzettingspatroon bestaan uit verspreide
groepjes boerderijen met een kleine oppervlakte bouwland, de zogenaamde huiskamp.
Het bouwland areaal was zeer beperkt: één tot enkele hectaren, de éénmansessen.
Vee liet men grazen in bossen in hoger gelegen gebied en beken vormden een
waterbron. Aan het einde van de Romeinse tijd nam de bevolkingsdichtheid sterk af.
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Verwachting Vroege-Middeleeuwen tot heden
De afname van de bevolkingsdichtheid liep door tot aan de Late-Middeleeuwen. In
deze periode ontstonden aaneengesloten escomplexen en vermoedelijk ook de
Beverakkers. Akkerland vormde het hart van een areaal intensief gebruikt cultuurland
en is tevens het hart van de locale agrarische samenleving. De bouwlandkavels in het
plangebied Beverstraat en het grasland in het plangebied Diessenseweg kennen geen
regelmatige vorm, wat aangeeft dat de plangebieden goed ontwaterd zijn. Voor beide
gebieden geldt dat bebouwing nabij het plangebied aanwezig is op minder dan 100 m
op de kaart uit 1932. hert plangebied Diessenseweg ligt bovendien vlakbij het
buurtschap Beerten, dat bebouwing aan de randen van een akkercomplex kent. De
verwachting op het aantreffen van sporen uit de Vroege-Middeleeuwen is voor beide
plangebieden laag en voor de Volle- en Late-Middeleeuwen hoog. Vanaf de LateMiddeleeuwen en in de Nieuwe tijd werd de bebouwing verplaatst naar de randen van
de bouwlandcomplexen, om zo het akkercomplex beter te kunnen bewerken. Op
historisch kaartmateriaal staat geen bebouwing binnen de plangebieden aangegeven,
derhalve worden uit de periode na de Late-Middeleeuwen tot heden geen in situ
archeologische resten verwacht.
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4

Conclusie en aanbevelingen

4.1

Conclusie
Hieronder de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het Plan van
Aanpak (Buesink 2008).
Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja,
zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
Uit de plangebieden Beverstraat en Diessenseweg zelf zijn geen archeologische
waarden bekend. De archeologische verwachting voor het plangebied Beverstraat is
hoog. De archeologische verwachting voor het plangebied Diessenseweg is
middelhoog.
Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend
over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?
Het plangebied Beverstraat ligt op de grens van een beekdal en een dekzandrug
waarop een zwarte enkeerdgrond wordt verwacht. Het plangebied Diessenseweg ligt
op een beekdalbodem waarop een zwarte enkeerdgrond wordt verwacht.
Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?
Ter plaatse van het plangebied Beverstraat bestaat een hoge kans op het aantreffen
van vondsten en/of sporen uit de periodes vanaf het Laat-Paleolithicum tot de VroegeMiddeleeuwen. De verwachting op het aantreffen van sporen uit de VroegeMiddeleeuwen is laag en voor de Volle-Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd hoog. De
verwachting op het aantreffen van sporen uit de Nieuwe tijd is laag.
De verwachting op het aantreffen van sporen ter plaatse van het plangebied
Diessenseweg is middelhoog voor de periode Late-IJzertijd - Romeinse tijd. Voor de
periodes Volle-Middeleeuwen en Late-Middeleeuwen is de archeologische verwachting
hoog. De verwachting op het aantreffen van sporen uit de Nieuwe tijd is laag.
Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte
specifieke archeologische verwachting te toetsen en zo ja, in welke vorm?
Een vervolgonderzoek door middel van een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen (karterende fase) wordt noodzakelijk geacht om de werkelijke
aard en intactheid van de bodem te bepalen en om eventuele archeologische
indicatoren op te sporen.

4.2

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek adviseert BAAC bv dat een
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek
(karterende fase) in de plangebieden Diessenseweg en Beverstraat nodig is.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij u er
op attenderen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat u als opdrachtgever al
bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunt ondernemen.
Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door het bevoegd gezag,
de gemeente Hilvarenbeek, waarna een selectiebesluit volgt.
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Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte
onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het
plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 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 (in de praktijk de
RACM) conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988.
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Begrippenlijst
Afkortingen
AMK
ARCHIS
BAAC
CAA
CHW
CMA
IKAW
IVO
KNA
NAP
PvE
RACM
ROB
-mv

Archeologische Monumenten Kaart
ARCHeologisch Informatie Systeem
Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie
Centraal Archeologisch Archief
Cultuurhistorische Waardenkaart
Centraal Monumentenarchief
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
Inventariserend veldonderzoek
Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie
Normaal Amsterdams Peil
Programma van Eisen
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
beneden maaiveld

Verklarende woordenlijst
Afslag
A-horizont

A/C profiel
Afzetting
Antropogeen
Archeologie

Archeologisch monument

B-horizont

Booronderzoek

'schilfer' of 'scherf', afgeslagen van een stuk vuursteen.
Donkergekleurde bodemhorizont waarin humus door bodemdieren,
planten,schimmels en bacteriën is omgezet en gemengd met de eventuele
minerale delen
Bodemprofiel waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het
ongeroerde moedermateriaal (C-horizont).
Neerslag of bezinking van materiaal.
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).
Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de
materiële nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke
samenlevingen in het verleden.
Aard, omvang en kwaliteit van deze vindplaatsen rechtvaardigen blijvend
behoud uit wetenschappelijke en/of cultuurhistorische overwegingen. Al naar
gelang de betekenis die aan deze aspecten wordt toegekend, verdienen
deze vindplaatsen te worden geplaatst op het beschermings-programma van
Rijk, provincie of gemeente. Uit dien hoofde dient daarom te worden
gestreefd naar een ongestoord behoud van de daarin aanwezige
archeologische sporen. Werkzaamheden gericht op het behoud zijn
uiteraard toegestaan.
Een minerale (soms moerige) horizont in een bodem, waarin een of meer
van de volgende kenmerken voorkomen:
Inspoeling van kleimineralen, aluminium, ijzer of humus uit hoger liggende
horizonten, al dan niet in combinatie (bijna) volledige homogenisatie met
bovendien zodanige veranderingen dat:
• Nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of
• Aluminium en ijzer(hydro)oxiden zijn vrijgekomen, of
• Een blokkige of prismatische structuur is ontstaan.
Karteringsmethode bij veldinventarisatie, gebaseerd op het verrichten van
grondboringen, waarbij vooral gelet wordt op het voorkomen van
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Briklaag
C-horizont

Colluvium
Cryoturbaat
Dekzand

Eburonien
Eemien
Eolisch
Erosie
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Permafrost
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Prospectie
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archeologische indicaties zoals aardewerkfragmenten, houtskool en
fosfaatconcentraties
Before Present, gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond van het
meten van de hoeveelheid radio-actieve koolstof in organisch materiaal (de
C14- of 14C-methode) worden gewoonlijk opgegeven in jaren voor heden
(=1950); jaarringen-onderzoek heeft vastgesteld dat deze dateringen af
kunnen wijken van de werkelijke ouderdom.
Klei-inspoelingshorizont in lössleemgrond.
Weinig (C1) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd sediment of
eventueel verweerd vast gesteente volgend op vast gesteente. Om te
worden geclassificeerd als C-horizont dient het om soortgelijk materiaal te
gaan als hetgeen waarin de A- en B-horizonten zijn ontwikkeld.
Tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen
afgezette lössleem.
Door de werking van vriezen en dooien van water vervormd.
Fijnzandige afzettingen die onder koude omstandigheden voornamelijk door
windwerking ontstaan zijn; de dekzanden uit de laatste ijstijd vormen in grote
delen van Nederland een 'dek'
Periode in het Pleistoceen, ca. 1.800.000-1.500.000 jaar geleden.
Interglaciaal tussen Saalien en Weichselien (resp. voorlaatste en
laatste glaciaal), ca. 130.000-120.000 jaar geleden.
Door de wind afgezet sediment.
Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend
water
Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische samenstelling een
eenheid vormt.
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar v. Chr. tot
heden)
Een qua kleur, textuur en wordingsgeschiedenis homogene bodemlaag met
karakteristieke eigenschappen
Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld aangetroffen
sporen en materiaal wordt geïnterpreteerd als resten van bewoning in het
verleden.
Deel van het bodemprofiel dat permanent bevroren is.
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze
periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer
koud. Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 v. Chr.)
Systematische opsporing van archeologische waarden door middel van nondestructieve methoden en technieken
Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong
(vorming stuwwallen), ca. 200.000-130.000 jaar geleden.
Afzetting gevormd door accumulatie van lZutphene gesteentefragmentjes
(zoals zand of klei) en eventueel delen van organismen.
Kaart waarop gebieden staan aangegeven met een zekere archeologische
verwachting; deze verwachting is gebaseerd op een wetenschappelijk model
(gebaseerd op kennis over lokatiekeuze, fysische geografie, statistische
relaties, etc.).
Een ruimtelijk begrensd gebied, waarbinnen zich archeologische informatie
bevindt.
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet
bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden.
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (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).
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Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen
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