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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek is van 17 tot en met 24 januari 2005 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats op twee ten noordoosten 

van de kern van Esbeek gelegen terreinen waarop in de toekomst nieuwe bedrijfslocaties gerealiseerd zullen 

worden (bijlage 2). Bij deze locaties gaat het feitelijk om een uitbreiding van een reeds bestaand bedrijfsterrein. 

Gebied 1 ligt ten noorden van de Groenstraat en direct westelijk van de N 269. Gebied 2 ligt tussen de Esbeekse 

weg en de N 269, ten noorden van de Notelstraat (bijlage 3). 

Op basis van de resultaten van een in 2004 in opdracht van de gemeente uitgevoerd archeologisch bureau- en 

booronderzoek was te verwachten dat bij de uitbreiding van het bedrijfsterrein archeologische waarden aangetast 

worden. Doel van het proefsleuvenonderzoek was het verkrijgen van inzicht in de aard, locatie, omvang en 

kwaliteit van de archeologische resten. De resultaten worden gebruikt voor het waarderen van eventuele 

vindplaatsen, zodat een keuze kan worden gemaakt tussen beschermen, geheel of gedeeltelijk opgraven, dan wel 

het vrijgeven van het terrein (selectiebesluit). 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door de Hendrik Brunsting Stichting van het Archeologisch Centrum 

van de Vrije Universiteit te Amsterdam (ACVU-HBS). De dagelijkse leiding in het veld was in handen van drs. 

Mara Wesdorp'. 

2 VOORONDERZOEK 

In beide gebieden is in de periode augustus-september 2004 door BAAC BV een archeologisch bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd. Tijdens de bureaustudie werd onder meer vastgesteld dat Esbeek op een dekzandrug 

ligt. Ter hoogte van onderzoeksgebied is deze dekzandrug geheel bedekt met een zogenaamd plaggendek. Dit is 

een meerdere decimeters dikke donkere laag die grotendeels bestaat uit sinds de Late Middeleeuwen opgebrachte 

grond (plaggenbemesting). Door archeologen worden akkercomplexen met een plaggendek geïnterpreteerd als 

zones met een hoge verwachtingswaarde. Een dergelijk dek biedt een goede bescherming van archeologische 

resten tegen beschadiging door agrarische bodembewerking zoals ploegen. In het meest zuidelijke deel van 

gebied 1 bevindt zich een dalvormige laagte. Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

heeft het onderzoeksgebied ter hoogte van de relatief natte dalvormige laagte een middelhoge 

verwachtingswaarde of trefkans. Voor veruit het grootste deel van het onderzoeksgebied geldt echter een hoge 

verwachtings waarde. Verder is tijdens de bureaustudie onderzocht of er bekende archeologische vindplaatsen in 

de omgeving van het plangebied liggen. Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische resten bekend maar in 

de nabije omgeving zijn in het verleden verschillende vindplaatsen aan het licht gekomen. Zo is op 300 m ten 

oosten van het plangebied een fragment aardewerk uit de Midden-Bronstijd gevonden. Iets noordelijker zijn 

verschillende aardewerkscherven uit de Ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. Op laatstgenoemde vindplaats 

zijn tevens vuursteenartefacten uit het Neolithicum gevonden. Verder liggen binnen een straal van 600 m: een 

grafveld uit de late Bronstijd, een grafveld dat vermoedelijk uit de Ijzertijd dateert en een aantal ten westen van 

het plangebied gevonden vuursteenartefacten (Paleolithicum-Neolithicum). 

Tijdens het booronderzoek werd de bodemopbouw onderzocht en zijn diverse archeologische indicatoren 

opgehoord. In gebied 1 werd een prehistorische vuursteenkern, drie aardewerkscherven uit de Romeinse tijd en 

' Het veldwerk is verder uitgevoerd door Rene Willems, Martin Schabbink, Sander Hakvoort en Karel-Jan Kerckhaert. De 
projectleiding was in handen van Michel Lascaris. 
^Hijma20ü4. 
•* Tot voor kort werden dergelijke plaggendekken ook wel aangeduid als esdek. Zie echter Spek 2004, 656-658. 



een scherf uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. De vuurstenen kern is afkomstig uit de onderkant van het 

plaggendek op 1.2 m onder het maaiveld. Twee van de Romeinse aardewerkscherven zijn afkomstig uit de 

onderzijde van het plaggendek, terwijl de derde scherf in een BC-horizont lag.* De scherven lagen op een diepte 

van ca. 0.8 m onder het maaiveld. Ook de Middeleeuwse scherf is gevonden in de BC-horizont die onder het 

plaggendek ligt. De vondsten liggen geconcentreerd op een terrein van beperkte grootte. Dit terrein wordt 

ruwweg omsloten door de N 269, een niet in gebruik zijnde afrit van de N 269 en de Groenstraat. Volgens de 

uitkomsten van het booronderzoek ligt hier een plaggendek met een dikte van 0.4-0.8 m met direct daaronder een 

gekapte podzolbodem. 

In gebied 2 werden op twee plaatsen vuursteenartefacten opgehoord. Een van de artefacten is afkomstig uit het 

plaggendek. De andere is afkomstig uit de onder het plaggendek liggende BC-horizont. Beide lagen op ca. 0.7 m 

onder de oppervlakte. Verder is ook in gebied 2 aardewerk uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen opgehoord. 

De scherven zijn aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek of m de lagen direct daaronder. Een 

vuursteenartefact is afkomstig uit het zuiden van gebied 2. De overige vondsten lagen alle in het noorden en 

westen van het gebied. Dit is het hoogst gelegen deel van het terrein dat tevens gekermierkt wordt door een 

relatief intacte bodemopbouw. 

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek adviseerde BAAC BV om in beide gebieden een 

proefsleuvenonderzoek door te voeren. Dit onderzoek zou in eerste instantie beperkt kunnen blijven tot de zones 

waar vondsten zijn aangeboord (bijlage 3). Op basis van het rapport van het vooronderzoek bracht de provincie 

Noord-Brabant vervolgens een advies uit waarin de precieze locatie van de aan te leggen proefsleuven nader 

gedefinieerd wordt.  Dit advies is overgenomen door de gemeente Hilvarenbeek. 

3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Aan het onderzoek ligt een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen ten grondslag''. Conform 

dit programma van eisen dient het onderzoek antwoord te geven op de volgende vragen: 

- Bevinden zich op het terrein archeologische resten of zijn de tijdens het booronderzoek aangetroffen vondsten 

van elders afkomstig? 

- Wat is de aard, omvang en datering van deze resten? 

- Wat zijn de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats(en)? 

- Zijn macrobotanische resten te verwachten en wat is de conserveringstoestand hiervan? 

Op grond van de antwoorden op bovengenoemde vragen dienen uitspraken te worden gedaan over de waardering 

van de vindplaats(en). Deze waardering - ten behoeve van het selectiebesluit - zal plaatsvinden conform de 

waarderingsmatrix van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 2.1 VS07). 

4 METHODE VAN ONDERZOEK 

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van proefsleuven (bijlage 3). In de onderzoekspraktijk van de 

afgelopen decennia is gebleken dat dit de enige mogelijkheid is om de aanwezigheid van grondsporen onder 

akkercomplexen te kunnen vaststellen en om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het waarderen van 

vindplaatsen. In het voor proefsleuvenonderzoek aangewezen deel van gebied 1 waren de mogelijkheden om 

sleuven aan te leggen beperkt door de aanwezigheid van bomen en het talud van een reeds bestaande weg. 

Uiteindelijk werd een 52 meter lange proefsleuf aangelegd op de plaats waar een nieuwe afrit voor de N 269 gaat 

komen. De ligging van de sleuf werd mede bepaald door de aanwezige bomen.   In gebied 2 zijn twee lange 

'' Een BC-horizont is de overgangsiaag tussen een inspoeiingshorizont (B) en het van bodemontwikkeling verschoond 
gebleven gele zand (C). 
' Provincie Noord-Brabant. Archeologisch concept-advies van 9 december 2004. 
'' Datum PvE 14-01-2005. Externe autorsatie Dr. M.P.W. Meffert (provinciaal-archeoloog Noord-Brabant). 



respectievelijk oost-west en noord-zuid georiënteerde proefsleuven aangelegd die elkaar in het noordoosten van 

het gebied kruisten. De proefsleuven zijn aangelegd conform het eerder genoemde advies van de Provincie 

Noord-Brabant. De totale lengte van de proefsleuven bedroeg ca. 572 m. De breedte van de sleuven bedroeg ca. 

4.5 m. Over een lengte van 88 m bleek het archeologisch vlak echter dermate verstoord te zijn zodat volstaan 

kon worden met een breedte van 2 m. In totaal is 2403 vierkante meter sleuf onderzocht, waardoor uiteindelijk 

een dekkingsgraad van ongeveer 6 % gerealiseerd is. 

Het vlak in de proefsleuven werd in twee niveaus aangelegd: eerst werd de ploegvoor en het esdek verwijdert, 

waarna de laatste 10-20 cm boven het vlak met behulp van de metaaldetector afgezocht werd. Vervolgens is deze 

laag verwijderd en werd het archeologisch leesbare vlak aangelegd. De aan het licht gekomen sporen zijn 

handmatig bijgeschaafd en ingekrast en het vlak is met de metaaldetector afgezocht. Daarna werd een beperkt 

aantal representatieve sporen gecoupeerd, voldoende om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Verder 

zijn in de proefsleuven waarnemingen aan de profielen verricht om inzicht te krijgen in de bodemopbouw van 

het terrein en de begrenzing van de aanwezige verstoringen. De diepte van de sleuven was afhankelijk van de 

dikte van ploegvoor en esdek'. 

5 RESULTATEN VAN HET PROEFSLEUVENONDERZOEK 

5.1 Bodemopbouw 

De onderzochte terreinen laten een verschillende bodemopbouw zien. In gebied 1 ligt onder het huidige 

maaiveld een maximaal 0.3 m dikke bouwvoor waaraan herkenbaar is dat het gebied enkele jaren terug nog 

onder de ploeg gelegen heeft (bijlage 6, foto 1). De bouwvoor Hgt op een geelbruine mspoelingslaag van 10-20 

cm dikte. In bodemkundige termen gaat het bij deze laag om de onderzijde van een B-horizont. Onder de 

inspoelingslaag ligt dekzand dat als gevolg van hangwater en fluctuerende grondwaterstanden roestig gevlekt is 

(Cg-horizont). Op de plaats waar de proefsleuf aangelegd is, ontbreekt het tijdens het booronderzoek 

waargenomen plaggendek (bijlage 6, foto 2). Verder lag in het zuiden van de proefsleuf een aantal moderne 

verstoringen die vermoedelijk samenhangen met de aanleg van de N 269 (bijlage 6, foto 3). Dat deze tot in het 

archeologische vlak reiken is mede te wijten aan het ontbreken van het beschermende plaggendek. 

In gebied 2 laat de bodemopbouw een grotere differentiatie zien. Kenmerkend is hier de aanwezigheid van een 

beschermend plaggendek zoals dat ook al tijdens het booronderzoek was vastgesteld (zie onder 2. 

Vooronderzoek). Het plaggendek bestaat uit meerdere lagen en is met 0.8-1 m het dikst in het westen van het 

gebied (bijlage 5, foto 3). De gelaagdheid is kenmerkend voor intacte Brabantse plaggendekken.* Verder is 

waargenomen dat het westelijk deel van het terrein zich onderscheidt door de aanwezigheid van resten van de 

bovenste lagen van de oorspronkelijke podzol in de onderzijde van het plaggendek en een relatief goed 

ontwikkelde B-horizont onder het plaggendek. Deze aanwezigheid van deze lagen betekenent dat er sprake is 

van een relatief onverstoorde bodemopbouw en een goede natuurlijke ontwatering. 

In het oosten van gebied 2 zijn het plaggendek en de B-horizont aanzienlijk minder dik. Het direct onder de B- 

horizont gelegen moedermateriaal wordt gekeiunerkt door veel roestvlekken en ijzeroer (bijlage 5, foto 4). De 

grote hoeveelheid roest is kenmerkend voor de overgang van dekzandhoogten naar lager gelegen vochtiger 

beekdalen. 

Verder bleek dat ook gebied 2 niet geheel verschoond gebleven is van moderne graafactiviteiten. In het 

noordoosten is een aanzienlijke oppervlakte verstoord door grote, 20ste eeuwse, met afval gevulde kuilen. 

De conserveringstocstand van de sporen is goed te noemen. De onderzochte sporen bevatten echter zo weinig verkoold 
organisch materiaal dat het in het kader van dit onderzoek niet zinvol bleek om monsters te nemen t.b.v. archeobotanisch 
onderzoek. 
^ Veel plaggendekken zijn al sinds de 17de eeuw geheel omgespit waardoor de oorspronkelijke gelaagdheid er verdwenen is. 



5.2 Grondsporen 

In gebied 1 zijn in totaal 15 grondsporen waargenomen (bijlage 4). Bij vier van deze grondsporen gaat het om 

greppels. De overige grondsporen zijn te inteipreteren als paalkuilen. De paalkuilen liggen geconcentreerd in 

twee clusters. Drie paalkuilen en twee greppels zijn gecoupeerd. De gecoupeerde paalkuilen zijn opgevuld met 

een grijs gekleurd zand en zijn tussen de 0.08 en 0.18 m diep. De contouren van de sporen zijn diffuus maar toch 

duidelijk herkenbaar. De greppels zijn opgevuld met respectievelijk donker bruingrijs en homogeen grijs zand. 

De donkere greppel was met 0.42 m het diepst. De grijze greppel is slechts tot op een diepte van 0.16 m onder 

het vlak bewaard gebleven. Uit de donkere greppel kon een laatmiddeleeuwse scherf (bijlage 7, it. m-. 31) 

worden geborgen waarmee voor de aanleg van dit spoor een terminus ante quem datering gegeven is. Verder zijn 

in de overige sporen en de boven de sporen liggende grond geen vondsten aangetroffen. Op basis van de 

Structuur en kleur van de kuilvuUingen dateren de kuilen en de grijs gekleurde greppel mogelijk uit de Ijzertijd 

of uit de Romeinse tijd. 

In de in gebied 2 aangelegde proefsleuven kwamen in totaal 39 archeologische grondsporen aan het licht (bijlage 

5). Bij deze sporen gaat het om paalkuilen (31) en greppels (11). Alle paalkuilen en drie van de greppels liggen 

gegroepeerd in twee clusters in het westen en midden van proefsleuf 1. De greppels liggen met name in het 

nattere oostelijke deel van proefsleuf 1 en in proefsleuf 2. Op basis van enkele vondsten (bijlage 7 item 24 en 

25), de kleur en de structuur van de opvulling van de greppels dateren deze uit de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd. 

Ter bepaling van aard en conservering van de paalkuilen zijn acht sporen gecoupeerd. De gecoupeerde kuilen 

bleken nog tot maximaal 0.42 m onder het vlak bewaard te zijn gebleven wat op een relatief goede conservering 

duidt.'' De vulling van de kuilen bestaat uit licht grijsachtig bruin zand. Twee van de sporen zijn iets donkerder 

en hebben de daalderstioictuur die typisch is voor sommige prehistorische kuilen. Verder maken enkele kuilen 

mogelijk deel uit van gebouwplattegronden. Door de beperkte breedte van de proefsleuven zijn deze (nog) niet 

herkenbaar. Verder valt de opvallend grote lege ruimte tussen beide spoorclusters op. Over een lengte van 100 m 

is de proefsleuf geheel leeg terwijl aan het bodemprofiel te zien is dat er geen verstoring plaats gevonden heeft. 

Mogelijk gaat het om een lege ruimte tussen twee erven, maar zeker is dit niet. Op grond van overeenkomsten in 

de kleur van de sporen en het vergelijkbare stadium van uitloging waarin deze verkeren, dateren de sporen 

waarschijnlijk alle in ongeveer dezelfde periode. Uit twee van de paalkuilen kon handgevormd aardewerk uit de 

Ijzertijd geborgen worden. Daarnaast is in de grond direct boven de sporen aardewerk uit de Ijzertijd en de 

Romeinse Tijd aangetroffen. Met grote waarschijnlijkheid gaat het bij de grondsporen dan ook om 

nederzettingsstructuren uit de late Ijzertijd en de Romeinse Tijd. 

5.3 Vondsten 

Bij de vondsten handelt het vrijwel uitsluitend om aardewerk (Bijlage 7). Het merendeel van het aardewerk (46 

scherven) is aangetroffen bij de aanleg van de proefsleuven. Tijdens de aanleg van een profiel door een greppel 

in proefsleuf 3 werd een scherf grijs aardewerk uit de Late Middeleeuwen geborgen. Het bleek de enige vondst 

in gebied 1 te zijn. In gebied 2 zijn daarentegen meer vondsten aan het licht gekomen. De meeste van deze 

vondsten dateren uit de Ijzertijd en uit de Romeinse Tijd. Bij de vondsten uit de Ijzertijd gaat het om 

handgevormd aardewerk waaronder een groot fragment van een pot met kamstreekversiering. Voor wat betreft 

het Romeinse aardewerk zijn speciaal te noemen: een wandfragment van een middelgrote standamfoor (2de-3de 

eeuw na Chr.), een scherf van een ruwwandige kookpot met dekselgeul van het type Niederbieber 89 (vanaf 125 

na Chr.) en een fragment van een gallo-belgische beker van het type Holwerda 3 (1ste helft 1ste eeuw).'" Tijdens 

de aanleg van de proefsleuven in gebied 2 is tevens een geringe hoeveelheid aardewerk uit de Volle- en Late 

^ Ervan uitgaande dat het bij de aangetroffen kuilen niet oin middenstaanders van grotere gebouwen gaat. 
'" Determinatie Henk Hiddink, periodespecialist Romeinse tijd (ACVU-HBS). 



Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd geborgen. Dit aardewerk is afkomstig uit het plaggendek, uit in proefsleuf 2 

gelegen subrecente greppels en uit de in het noordoosten gelegen verstoringen. 

6 WAARDERING 

Van belang voor het bepalen van de behoudenswaardigheid is met name de fysieke en inhoudelijke kwaliteit  . 

Bij de fysieke kwaliteit gaat het om de gaaflieid en conservering van de vindplaats als geheel, de grondsporen, de 

vondsten en het ecologisch materiaal. 

In onderzochte gedeelte van gebied I ontbreekt een beschermend plaggendek waardoor een deel van het vlak 

verstoord zal zijn. Vermoedelijk gebeurde dit tijdens de aanleg van de N 269. Op plaatsen waar het vlak niet 

verstoord werd, is direct onder de ploegvoor nog een deel van de oorspronkelijke gelaagdheid behouden. Voor 

wat betreft de conservering van de sporen zelf, bleek dat de gecoupeerde prehistorische paalkuilen diffuus, niet 

al te diep (0.8-0.2 m), maar duidelijk herkenbaar waren. Wel is tijdens het gehele proefsleuvenonderzoek in 

gebied 1 slechts een vondst aan het licht gekomen. Deze vondst - een scherf uit de Late Middeleeuwen - is 

afkomstig uit een jongere greppel die niet samenhangt met de aangetroffen paalkuilen. De gaafheid en 

conservering van de in gebied 1 aangetroffen grondsporen is dan ook middelmatig te noemen. Voor wat betreft 

de conservering en gaafheid van de vindplaats als geheel zijn wij van mening dat te verwachten is dat deze 

minder goed behouden zal zijn dan vergelijkbare vindplaatsen in de omgeving. Dit gezien de recente 

verstoringen, het beperkte oppervlak dat vanwege de reeds gerealiseerde infrastructuur nog onderzocht kan 

worden en het ontbreken van een beschermend plaggendek. 

De in het westen van gebied 2 liggende vindplaats is de afgelopen eeuwen goed beschermd geweest door het 

vanaf de Late Middeleeuwen opgebrachte plaggendek. Ook de onder het plaggendek liggende lagen zijn nog 

grotendeels intact. Dit is terug te zien aan de goede conservering van de gecoupeerde paalkuilen waarvan meer 

dan de helft nog tussen de 0.2 en 0.4 m diep is. De vondsten uit twee van de gecoupeerde paalkuilen en de direct 

boven de vindplaats liggende grond illustreren dat er sprake is van een intacte associatie tussen vondsten en 

grondsporen. Organisch materiaal zoals verkoolde plantem^esten werd niet gevonden maar er is geen reden om 

aan te nemen dat eventueel tijdens vervolgonderzoek aangetroffen archeobotanische resten minder goed 

geconserveerd zouden zijn dan bij andere vindplaatsen op de Zuid-Nederlandse zandgronden. 

Voor wat betreft de fysieke gaafheid van de vindplaats als geheel moet opgemerkt worden dat op basis van het 

proefsleuvenonderzoek nog geen concrete uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de begrenzingen van de 

vindplaats(en). Voor zover op dit moment herkenbaar gaat het bij de vindplaats om een wijds nederzettingsareaal 

met verspreide clusters grondsporen waarvan er twee in de proefsleuf 1 geraakt zijn. Vermoedelijk representeren 

de genoemde clusters enkele goed geconserveerde boerderij erven die nog compleet opgegraven zouden kunnen 

worden. De te verwachten fysieke gaafheid van de vindplaats als geheel is dus relatief goed te noemen. 

Bij de waardering van een vindplaats op grond van de inhoudelijke kwaliteit gaat het om de zeldzaamheid, 

informatiewaarde en ensemblewaarde. 

Voor de in beide gebieden aangetroffen nederzettingsresten uit de Ijzertijd en/of de Romeinse Tijd geldt dat 

nederzettingen uit deze periodes in Zuid-Nederland op zich geen zeldzaam fenomen zijn. Door ontgrondingen, 

agrarische activiteiten en het overbouwen van grote delen van de akkercomplexen sinds WO II is echter het 

aantal goed bewaarde vertegenwoordigers van dit vindplaatstype niet groot meer. 

De informatiewaarde van de in gebied 1 liggende vindplaats is ons inziens niet erg hoog aangezien niet te 

verwachten is dat deze goed bewaard gebleven is. 

Daarentegen geld ons inziens voor de in gebied 2 liggende vindplaats(en) een hoge informatie waarde. Op de 

vindplaats is zowel nog niet nader determineerbaar aardewerk uit de Ijzertijd als aardewerk uit de vroege-, 

" Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, specificatie waarderen (versie 2002, VS07). 



midden- en laat Romeinse tijd aangetroffen. Er van uitgaand dat op het onderzoeksterrein goed bewaarde 
nederzettingsstructuren uit verschillende perioden van Ijzertijd en Romeinse tijd liggen zou het onderzoek van 
de vindplaats goed passen binnen het 'Zuid-Nederlandproject' van de archeologisch centra van de universiteiten 
van Amsterdam en Leiden en kan daardoor bijzondere meerwaarde krijgen. Binnen dit project wordt onderzoek 
gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de Zuid-Nederlandse zandgronden in een landschaps- en lange- 
termijnperspectief (met name de periode 1000 voor-1300 na Chi). 
Voor wat betreft de ensemblewaarde moet onderscheid worden gemaakt tussen de archeologische en de 
landschappelijke context van de vindplaatsen. De archeologische contextwaarde is goed te noemen. Beide 
vindplaatsen dateren vermoedelijk uit ongeveer dezelfde tijd. Daarnaast liggen er in de directe omgeving 

meerdere vindplaatsen die eveneens uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd dateren (synchrone context). Verder zijn 
in de omgeving ook tal van vindplaatsen uit andere perioden bekend (diachrone context). 

Bij het bepalen van de landschappelijke context moet rekening gehouden worden met de fysisch- en historisch- 
geografische gaafheid van het huidige landschap en met de aanwezigheid van contemporaine organische 

sedimenten in de directe omgeving. De aanwezigheid van organische sedimenten is van belang omdat met 
behulp daarvan het toenmalige landschap onderzocht kan worden. Aangezien beide vindplaatsen aan de rand van 
een relatief vochtig beekdal liggen, is het zeer waarschijnlijk dat dergelijke organische sedimenten bewaard zijn 
gebleven. Voor wat betreft de fysisch- en historisch-geografische ensemblewaarde is de vindplaats in gebied 1 

minder gaaf De vindplaats in gebied 1 is volledig omsloten met moderne infrastructuur waardoor de samenhang 
met het omringende landschap is afgenomen. Ook bij de vindplaats in gebied 2 is een groot deel van deze 
samenhang als gevolg van het reeds gerealiseerde deel van het industrieterrein en de N 269 minder groot 
geworden. In noordelijke richting en aan de oostzijde van de N 269 is het landschap daarentegen in een meer 
oorspronkelijke staat en zou in de toekomst nog archeologisch onderzoek plaats kunnen vinden. Verder ligt de 

vindplaats op een duidelijk nog als dekzandrug herkenbare verhoging in het landschap. De ensemblewaarde van 
de beide vindplaatsen is dan ook middelhoog. 

Tabel 1. Scoretabel waardestelling vindplaats gebied 1 
Waarden Criteria Scores 
Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 laag 

Conservering 2 midden 

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2 midden 

Informatiewaarde 1 laag 

Ensemblewaarde 2 midden 

Tabel 2. Scoretabel waardestelling vindplaats gebied 2 

Waarden Criteria Scores 
Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 hoog 

Conservering 3 hoog 

Inhoudelijke kwahteit Zeldzaamheid 2 midden 

Informatiewaarde 3 hoog 

Ensemblewaarde 2 midden 



8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het plangebied zijn twee teiTeinen archeologisch onderzocht door middel van proefsleuven. Hierbij bleek dat 

zich op beide terreinen nederzettingssporen bevinden. Op het in gebied 1 onderzochte terreindeel ligt een aantal 
paalkuilen en greppels die vermoedelijk uit de Ijzertijd en/of de Romeinse tijd dateren. Het gaat om een 

vindplaats van beperkte omvang naast het talud van de N 269. De sporen zijn gedateerd op basis van de kleur en 
structuur van de kuilvullingen. Met uitzondering van een laatmiddeleeuwse aardewerkscherf uit een jongere 

greppel zijn geen dateerbare mobilia gevonden. In het noordelijker gelegen gebied 2 bevindt zich eveneens een 
vindplaats met nederzettingssporen uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd. Hoewel de precieze omvang van de 
vindplaats nog niet vast staat, is te verwachten dat het hier gaat om enkele compleet bewaarde boerderij erven uit 

verschillende perioden. In de nederzettingssporen en in de direct daarboven liggende grond is zowel niet nader 
determineerbaar handgevormd aardewerk uit de Ijzertijd als aardewerk uit de vroege-, de midden- en de laat- 

Romeinse tijd gevonden. 

De vindplaats in gebied 1 is geheel ingesloten door recente wegen en vermoedelijk deels verstoord. Als gevolg 
van de te verwachten minder goede conservering blijft de score op fysieke kwaliteit in de waarderingstabel (tabel 
1) onder de vier punten. Ook op inhoudelijke kwaliteit komt de score van de vindplaats niet boven de vijf punten 

wat niet genoeg is om aan de vindplaats het predikaat hehoudenswaardig te kunnen verlenen. 
Op grond van de score 6 op fysieke kwaliteit en 7 punten voor de inhoudelijke kwaliteit kan de in gebied 2 

liggende vindplaats in principe als hehoudenswaardig worden aangemerkt (tabel 2). 

Gezien het vergevorderde stadium van het bouwplan en de waardestelling van de vindplaats, is behoud in situ 

(ter plaatse) van vindplaats 2 naar onze mening geen reële optie. De voorgenomen bouwactiviteiten zullen de op 

het terrein liggende behoudenswaardige archeologische resten vernietigen of aantasten. We bevelen dan ook aan 
om het terrein op te graven. De precieze omvang van de vindplaats(en) in gebied 2 is echter ook na het (eigenlijk 

te beperkte) proefsleuvenonderzoek nog niet duidelijk. Het ontbreken van deze informatie is niet van invloed op 
dit selectieadvies, maar wel bepalend voor de oppervlakte waarop dit advies betrekking heeft. Een betere 
dekking van proefsleuven over het gebied zou meer duidelijkheid hebben verschaft in de omvang van de voor 
nader onderzoek in aanmerking komende delen van het terrein. Ervan uitgaande dat de in proefsleuf 1 
aangetroffen grondsporen deel uitmaken van een nederzettingsareaal met verspreide clusters grondsporen 
(waarvan er twee in de proefsleuf 1 zijn geraakt) kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat er sprake is 
van een op te graven vindplaats binnen het plangebied met een omvang van 1.5 tot 2.5 hectare. Het is zeer 
waarschijnlijk dat met de aanleg van extra proefsleuven het op te graven areaal verder ingeperkt kan worden. 
Om tijd en kosten te besparen adviseren wij om het vervolgonderzoek (DAO) uit te voeren door middel van een 
aanvullend proefsleuvenonderzoek dat direct gecombineerd kan worden met het vlakdekkend opgraven van 
relevante terreindelen. Op basis van de resultaten van de aanvullende proefsleuven (zie voorstel bijlage 8) dient 
in overleg tussen uitvoerder, bevoegd gezag en opdrachtgever een besluit te worden genomen welke terreindelen 
voor verder onderzoek in aanmerking komen. Aanbevolen wordt het onderzoek in verband met deze constructie 

uit te voeren op regiebasis. 
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BIJLAGE 2. Onderzoekslocatie Esbeek, gemeente Hilvarenbeek. Schaal: 1 ; 50.000 
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BIJLAGE 3. Ligging van de proefsleuven. Schaal 1:5000. 
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A proefsleuf met nummer; B huidige bebouwing en verkaveling; C grens gebied booronderzoek; 
D vondstconcentratie booronderzoek (tevens grens gebied proefsleuvenonderzoek). 



BIJLAGE 4. Esbeek. Overzicht grondsporen in proefsleuf 3 (gebied 1). Schaal 1:500 
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A preliistorische paali<uilen; B greppels; C recente verstoringen. 



BIJLAGE 5.        Esbeek. Overzicht grondsporen in de proefsleuven 1 en 2 (gebied 2). Schaal 1:2000 
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A prehistorische paall<uilen; B greppels; C recente verstoringen; D met subrecent afval opgevulde depressie (uitloper beekdal). 



BIJLAGE 7. Vondstenlijst 

In bijgaande vondstenlijst zijn de determinaties van liet vondstmateriaal opgenomen. De volgende afkortingen 
worden gebruikt: 

item 
wp 
sp 
vnr 
mat 
soort 

vorm 
type 
n 
fragm 

itemnummer (volgnummer) 
werkputnummer 
spoomummer 
vondst- en laagnummer 
aw(pre/rom/me/lme/pme) aardewerk (prehistorisch/romeins/(laat/post)middeleeuws) 
ruww ruwwandig; bigr blauwgrijs romeins; gr grijs romeins; glw gladwandig; mgr middelgroot; zlim Zuid- 
Limburgs; hgv handgevormd; Imerd laatmiddeleeuws rood; gb gallo-belgisch; porc porcelein; bst baksteen; 
wit industrieel wit; Imegr laatmiddeleeuws grijs 
stamf standamfoor; bkr beker 
nb89 Niederbieber 89; hbw3 Holwerda 3 
aantal 
aardewerk ws(s) wandfragment(en); rs randfragment; brk brok 

Item      wp sp vnr mat soort     vorm     type fragm    gew (g) opmerkingen 

1 0 0 awrom ruww 
2 0 0 awrom blgr 
3 0 0 awrom gr? 
4 0 0 awrom glw 
5 0 0 awrom mgr 
6 0 0 awme zlim? 
7 0 0 awme - 
8 0 0 aw overig 
9 0 0 awrom ruww 
10 0 0 awrom blgr 
11 0 0 awrom gr 
12 0 0 awrom ruww 
13 0 0 awrom glw 
14 0 0 awpreh hgv 
15 0 0 nst - 
16 0 0 awme - 
17 0 0 awlme Imerd 
18 0 0 awpreh hgv 
19 0 0 awme zlim 
20 0 0 awlme Imerd 
21 0 0 awrom gb 
22 18 4 awpreh hgv 
23 23 4 awpreh hgv 
24 2 5 0 awme elmpt 
25 2 6 0 awlme Imerd 
26 2 0 awpme - 
27 2 0 awpme porc 
28 2 0 awlme Imerd 
29 2 0 bouw bst 
30 2 0 awpme wt 
31 3 2 4 awlme Imegr 

stamf     hb8052 

pot nb89 

bkr hbw3 

bloempot 

dakpan   - 

1 WS 10 
2 WSS 22 

WS 8 
WS 1 
WS 4 
WS 4 ping? 
WS 2 

4 WSS 16 
rs 24 

3 WSS 22 
WS 6 

2 WSS 16 
WS 2 

13 WSS VE 118 1 kamstr/1 besm 
brk 36 

3 1 oor/2 WSS VE 54 
rs 28 
WS 2 
rs 4 

6 1 rs/3wss/2bss VE             72 
WS 2 
WS 2 
WS 1 
WS 4 
WS 2 
1 rs 64 
rs 40 
WS 10 
brk 54 
rs 590 Stempel regout 
WS 5 



BIJLAGE 8. Terreindeel dat in aanmerking l<omt voor vervolgonderzoel<. Schaal 1:5000. 
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A aanbevolen extra procfsicuven; B aanbevolen terrein vervolgonderzoek 


