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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 en inventariserend veldonderzoek met behulp van
boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Diessenseweg te
Hilvarenbeek. Aanleiding voor dit onderzoek is een herinrichtingsplan waarbij in het
plangebied 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 bedraagt 1901 m2

en de diepte 1,5 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.

De uitvoering van het karterende booronderzoek is gebaseerd op een
bureauonderzoek (Bergman en Krist 2008). Het bureauonderzoek is in mei 2008
uitgevoerd en is beschreven in BAAC-rapport V-08.0162. Uit dat onderzoek bleek dat
in het plangebied een zwarte enkeerdgrond voorkomt en dat het gebied een
middelhoge archeologische verwachting heeft.

In dit rapport zijn de resultaten van het karterende booronderzoek beschreven. Op
basis van deze resultaten worden aanbevelingen gedaan voor mogelijk
vervolgonderzoek.

Het doel van het inventariserend booronderzoek is aanvullende informatie te vergaren
over de intactheid van de bodemopbouw en eventueel aanwezige archeologische
resten en/of vindplaatsen in het plangebied. De resultaten dienen als basis voor
selectie van locaties met een intact profiel waar eventueel een vervolgonderzoek
gewenst is.

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak
(Boshoven 2008) te worden beantwoord:

§ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
§ Zijn in het gebied archeologische resten aanwezig?
§ Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische

resten?
§ Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten?
§ In hoeverre worden de archeologische resten bedreigd door de

voorgenomen ontwikkeling van het gebied?

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak (Boshoven 2008) en
conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (SIKB
2006a).
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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). In
figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ANWB 2004)



BAAC bv V-08.0272 Hilvarenbeek, Diessenseweg

9

2 Samenvatting bureauonderzoek
De resultaten van het bureauonderzoek zijn gerapporteerd in BAAC-rapport V-08.0162
(Bergman en Krist 2008). In dit rapport wordt een samenvatting van de archeologische
verwachting van dit onderzoek weergegeven.

Het plangebied ligt op een beekdalbodem waarop een zwarte enkeerdgrond is
gevormd.
De kans op het aantreffen van archeologische resten in het plangebied uit het Laat-
Paleolithicum - 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.

Het grasland in het plangebied Diessenseweg kent geen regelmatige vorm, wat
aangeeft dat het plangebied goed ontwaterd is. Op circa 100 m ten westen van het
plangebied heeft een akkercomplex gelegen met het buurtschap Beerten aan de rand
van dit akkercomplex. De verwachting op het aantreffen van sporen uit de Vroege-
Middeleeuwen is voor het plangebied laag en voor de Volle- en Late-Middeleeuwen
hoog. Op historisch kaartmateriaal staan geen bebouwing of infrastructurele objecten
binnen het plangebied aangegeven, derhalve worden uit de periode na de Late-
Middeleeuwen tot heden 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.
Gezien het feit dat het plangebied is begroeid (figuur 3.1), is de vondstzichtbaarheid ter
plaatse zeer gering. Een oppervlaktekartering is derhalve niet uitgevoerd. Vanwege de
vermoede aanwezigheid van een enkeerdgrond is een karterend booronderzoek
uitgevoerd volgens standaardmethode A1 (SIKB 2006b). Met deze methode worden
gemiddeld 20 boringen per hectare verricht met edelmanboor met diameter van 15 cm.
In het plangebied zijn 4 boringen geplaatst. De boringen zijn uitgevoerd tot 90 à 100
cm beneden maaiveld. De boringen zijn verricht in een verspringend grid van 20x25 m.

Figuur 3.1 Zicht op het plangebied in zuidelijke richting vanaf de noordoosthoek van het plangebied.

De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS, waarbij de afwijking circa 2
meter bedraagt.
De bodemmonsters zijn in het veld gezeefd over een zeef met maaswijdte van 3 mm.
Het zeefresidu is met het oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren. Archeologische indicatoren kunnen aanwijzingen zijn voor de
aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats. Deze
indicatoren kunnen bestaan uit aardewerk, verbrande huttenleem, vuursteen, metaal,
houtskool en al dan niet verbrand bot.
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Om inzicht te krijgen in de bodemkundige en lithologische gesteldheid van de
ondergrond, zijn de boringen lithologisch volgens de NEN 5104 (NEN 1989) en
bodemkundig beschreven (volgens De Bakker & Schelling 1989). Eveneens is gekeken
naar de mate van intactheid van het bodemprofiel. Een intact bodemprofiel kan
betekenen dat een eventueel aanwezige vindplaats nog gaaf en goed geconserveerd
is.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2008. 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 1). De boorbeschrijvingen bevinden
zich in bijlage 2.

3.2 Karterend booronderzoek
De aangetroffen afzettingen betreffen fluvioperiglaciale- en beekafzettingen. Het zand
is matig fijn. De beekafzetting heeft een slechtere sortering en is siltiger dan het
fluvioperiglaciale zand. De bodem heeft een relatief dikke A-horizont (circa 60 cm) die
is ontstaan doordat humeus materiaal onder de heersende vochtige omstandigheden
moeilijk werd afgebroken. Mogelijk bestaat de top van de bouwvoor uit opgebracht
materiaal door potstal bemesting. Vanaf circa 30 cm komen roestvlekken in het profiel
voor. Ter plaatse van de boringen 1, 2 en 3 zijn enkele baksteenspikkels en in boring 3
is een fragment van een dun pijpesteeltje in de Ah-horizont aangetroffen. Het
pijpesteeltje dateert uit de 17e of 18e eeuw.

3.2.1 Archeologische indicatoren
Bij controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn met uitzondering van het
pijpesteelfragment geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het fragment is niet
verzameld vanwege haar subrecente ouderdom.

3.3 Archeologische interpretatie
Tijdens het booronderzoek bleek dat ter plaatse van het huidige plangebied geen hoge
zwarte enkeerdgrond aanwezig is, maar een lage enkeerdgrond. Bij controle van het
opgeboorde bodemmateriaal zijn geen relevante archeologische resten of indicatoren
aangetroffen. Vermoedelijk is het plangebied een tijd lang als bouwland in gebruik
geweest, gezien de bijmenging van enkele baksteenspikkels en een pijpesteelfragment
in de bovengrond. Vanaf circa 100 m ten oosten van het plangebied komen lage
dekzandruggen voor (Bergman en Krist 2008). In het plangebied zijn geen
dekzandopduikingen aangetroffen waar tijdelijke verblijfplaatsen of kampementen van
jagers-verzamelaars uit de Steentijd mogelijk waren. Het plangebied is te nat geweest
voor permanente bewoning. In de zone met dekzandruggen zijn binnen een straal van
500 m rondom het plangebied geen bewoningssporen bekend, derhalve worden ook
geen afvaldumps, voorzieningen voor visvangst, jacht of rituele deposities verwacht.
De archeologische verwachting van het plangebied kan worden bijgesteld naar een
lage verwachting voor alle perioden.
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4 Conclusie en aanbevelingen
4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied Diessensestraat een
middelhoge archeologische verwachting op archeologische resten uit de Late-IJzertijd
- Romeinse tijd en een hoge verwachting voor de Volle- en Late-Middeleeuwen. Deze
verwachting is afhankelijk van de vraag of er nu wel of niet een hoge zwarte
enkeerdgrond aanwezig is en hoe geschikt het terrein in het verleden was voor
bewoning. De locatie bevindt zich namelijk in een relatief laag gelegen gedeelte van
het landschap. Tijdens het booronderzoek bleek dat geen hoge enkeerdgrond
aanwezig was. Wel is een beekeerdgrond aangetroffen die gevormd moet zijn in natte
omstandigheden met daarop mogelijk circa 30 cm materiaal afkomstig van
potstalbemesting. Op basis van de vochtige omstandigheden en daarmee minder
gunstige bewoningscondities kan de archeologische verwachting naar beneden toe
worden bijgesteld naar een lage verwachting.

4.2 Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt in verband de minder gunstige
landschappelijke ligging voor plangebied Diessenseweg archeologisch
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

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.

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 (in de praktijk de
RACM) conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988.
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Bijlage 2

Boorstaten



1

boring: 08272-1
beschrijver: WB, datum: 1-8-2008, X: 138.555, Y: 388.541, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-15 cm, doel 
boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, 
opdrachtgever: SAB Adviesgroep, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont
Opmerking: baksteenspoortjes

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: baksteenspoortjes

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 90 cm -Mv

boring: 08272-2
beschrijver: WB, datum: 1-8-2008, X: 138.551, Y: 388.523, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-15 cm, doel 
boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, 
opdrachtgever: SAB Adviesgroep, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont
Opmerking: baksteenspoortjes

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: baksteenspoortjes

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 90 cm -Mv

boring: 08272-3
beschrijver: WB, datum: 1-8-2008, X: 138.546, Y: 388.509, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-15 cm, doel 
boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, 
opdrachtgever: SAB Adviesgroep, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: baksteenspoortjes, fragment pijpesteel

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: baksteenspoortjes

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: 1C-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: 2C-horizont
Opmerking: slecht gesorteerd

 Einde boring op 90 cm -Mv



2

boring: 08272-4
beschrijver: WB, datum: 1-8-2008, X: 138.533, Y: 388.547, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50F, boortype: Edelman-15 cm, doel 
boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, plaatsnaam: Hilvarenbeek, 
opdrachtgever: SAB Adviesgroep, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: 1C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: 2C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv
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