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Samenvatting

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant (DLG) heeft RAAP Archeologisch 

Adviesbureau in het najaar van 2010 en het voorjaar 2011 voor landinrichtingsgebied De Hilver 

(gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oirschot) een archeologische begeleiding uitgevoerd van 

diverse graafwerkzaamheden.

De plannen bestonden uit verschillende grondwerkzaam heden, waaronder het laten her mean de ren 

van de Reusel, maaiveldverlaging en de aanleg van (padden-)poelen. Omdat deze werkzaam heden 

zouden kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van archeologische resten is reeds in 2008 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een verkennend en deels karterend bodem-

onderzoek (Van Dijk, 2008). Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is een Plan van 

Aanpak (PvA) opgesteld voor de archeologische begeleiding van bepaalde graaf werkzaamheden in 

het plangebied (Van Dijk, 2008a).

DLG heeft in augustus 2010 aan RAAP Archeologish Adviesbureau opdracht verleend tot uitvoe-

ring van een extensieve archeologische begeleiding in het plangebied. De graafwerkzaamheden 

waren echter reeds in januari 2010 opgestart. Dit had tot gevolg dat jonge begroeiing op de reeds 

afgegraven vlakken de vondstzichtbaarheid aanzienlijk bemoeilijkte en in sommige gevallen zelfs 

onmogelijk maakte. Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen behoudenswaardige vind-

plaatsen aangetroffen. De aangetroffen archeologische sporen in De Hilver blijven beperkt tot 

perceel- en ontwateringgreppels die in verband moeten worden gebracht met een beemden ver-

kavelingsysteem in het beekdal van de Reusel. Verspreid over het onderzoeksgebied zijn enkele 

losse vondsten gedaan waarvan de archeologische context niet is achterhaald. Het betreft een 

pommel van een dolk en een vuurkets uit de 16e of 17e eeuw, een Romeinse mantelspeld uit de 

1e helft van de 1e eeuw na Chr. en een fragment van een vuurstenen artefact dat niet nader geda-

teerd kan worden dan de Steentijd. De aangetroffen vondsten zijn als gevolg van verspoeling uit 

hun oorspronkelijke context geraakt.

Op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding en de context van de aangetroffen 

vindplaatsen wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) Noord-Brabant heeft RAAP Archeologisch 

Advies bureau in het najaar van 2010 en voorjaar van Januari 2011 een archeologische begelei ding 

uitgevoerd in het plangebied de Hilver in verband met natuurontwikkelingsplannen in de gemeen-

ten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oirschot (figuur 1). De plannen bestaan uit verschillende grond-

werkzaamheden, waaronder het laten hermeanderen van de Reusel, maaiveldverlaging en de 

aanleg van (padden-)poelen. Omdat deze graafwerkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantas-

ting of vernietiging van archeologische resten is reeds in 2008 een archeologisch voor onderzoek 

uitgevoerd in de vorm van een verkennend en deels karterend bodemonderzoek (Van Dijk, 2008). 

Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor 

de archeologische begeleiding van bepaalde ingrepen in het plangebied (Van Dijk, 2008a). In het 

goedgekeurde PvA zijn de exacte randvoorwaarden opgenomen waaraan deze archeologische 

begeleiding moest voldoen.

1.2 Administratieve gegevens

Gemeenten: - Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oirschot

Plaats:-  Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oirschot

Plangebied:-  De Hilver (figuur 1)

Provincie:-  Noord-Brabant

Kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000:-  51A

Coördinaten- (X/Y): 140.808 x 391.216

Grondgebruik- : voornamelijk bouwland

Oppervlakte:-  130 ha

CIS-code:-  42842

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: - 415651en 415652

ARCHIS-waarnemingsnummer:-  nog niet verleend

1.3 Richtlijnen en randvoorwaarden

De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroeps-

groep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Neder landse 

Archeologie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembe-

heer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. Specifi ek voor het beekdal geldt als richtlijn 

de KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (CCvD, 2008). RAAP be schikt over een opgra-

vingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en We tenschap. Zie tabel 1 voor de 

dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd). Inzet: ligging in Nederland (ster).
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Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Vol

A

B

Karolingisch

Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Ottoons

- 1795

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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2 Methoden

2.1 Algemeen

In het PvA (Van Dijk, 2008a) staan de eisen omschreven waaraan de aanbevolen archeologische 

begeleiding moest voldoen. Het PvA is goedgekeurd door de provincie Noord-Brabant. In het onder-

zoeksgebied heeft een extensieve archeologische begeleiding plaatsgevonden. Het doel van de 

archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven en/of opgraven is om vast te stellen of 

er zich in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen bevinden die bij een niet aangepaste 

uitvoering van de plannen bedreigd kunnen worden. Een archeologische bege leiding van graafwerk-

zaamheden heeft met andere woorden een prospectief karakter en het accent ligt op waardering.

De uitvoeringswerkzaamheden van het landinrichtingsproject De Hilver zijn in februari 2010 van 

start gegaan. RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2010 de opdracht gekregen 

de werkzaamheden archeologisch te begeleiden. Hierdoor waren sommige afgegraven zones al 

begroeid, hetgeen de vondstzichtbaarheid aanzienlijk bemoeilijkte en in sommige gevallen bijna 

onmogelijk maakte (figuur 2).

Figuur 2. Eerder afgegraven vlak dat reeds is begroeid.
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Figuur 3. Resultaten archeologische inspectie.
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Mogelijkheden tot waardering in het veld

Indien behoudenswaardige archeologische vindplaatsen werden aangetroffen, bestond de moge-

lijkheid tot een herziening van de voorgestelde onderzoeksmethoden. De classificatie van een 

vindplaats als zijnde behoudenswaardig vindt steeds plaats in overleg met het bevoegd gezag. Als 

uitgangspunt moet er naar gestreefd worden om behoudenswaardige vindplaatsen in situ te bewa-

ren. Dit heeft vaak tot gevolg dat de oorspronkelijke inrichtingsplannen moeten worden aangepast 

met het oog op de verdere en permanente bescherming van de aangetroffen vindplaats. Wanneer 

behoud in situ echter niet mogelijk is, worden de resten opgegraven (behoud ex situ) in overleg 

met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

2.2 Extensieve archeologische inspectie van de gegraven 
vlakken

In totaal is een oppervlakte van circa 130 ha archeologisch onderzocht aan de hand van een archeo-

logische inspectie (fi guur 3). Een archeologische inspectie betreft het inspecteren van de graafvlakken 

tijdens en na de graafwerkzaamheden. De werkzaamheden bestonden uit een visuele inspectie van 

de graafvlakken met behulp van een metaaldetector, waarbij gelet werd op het voorkomen van houten 

structuren, aardewerkscherven, voorwerpen van steen, metaal, organische resten, grondsporen, etc. 

Aangetroffen archeologische resten zijn gedocumenteerd tot het niveau van een ARCHIS-melding. 

Tevens zijn alle losse vondsten verzameld en inge meten in RD met een hand-GPS (nauwkeurigheid 

circa 2 m).

2.3 Onderzoeksvragen

De archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden diende antwoord te geven op de 

volgende onderzoeksvragen (Van Dijk, 2008a):

Zijn er, naast vondsten, ook archeologische sporen aanwezig op de vindplaats? Zo ja:1. 

Waaruit bestaan de archeologische resten?2. 

Wat is de ouderdom ervan?3. 

Wat is de omvang ervan?4. 

In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen zijn deze ingebed?5. 

Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfologische en 6. 

bodemkundige kenmerken van het gebied?

Zijn er belangrijke paleo-ecologische resten aanwezig? Zo ja: hoe is het pollenspectrum 7. 

opgebouwd en wat is de ouderdom ervan?
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3 Resultaten

3.1 Inleiding

Er zijn in het onderzoeksgebied - naast recente  ontginningsgreppels -  geen archeologische 

sporen aangetroffen. Wel zijn enkele archeologische vondsten aangetroffen, maar in alle gevallen 

gaat het losse vondsten afkomstig zijn uit beekafzettingen. Dit hoofdstuk richt zich voor namelijk 

op de archeologische vondsten die tijdens de begeleiding zijn aangetroffen. Voordat deze vond-

sten per vindplaats aan bod komen, zal eerst aandacht besteed worden aan de bodem opbouw en 

geo morfologie. Tevens wordt in dit hoofdstuk het aangetroffen beemdenverkavelingspatroon uit de 

Nieuwe tijd besproken.

3.2 Bodem en geomorfologie

Het onderzoeksgebied ligt in het beekdal van de Reusel. De bodems hebben zich hier onder natte 

omstandigheden ontwikkeld. Dit leidde in het algemeen tot bodems waarin de A-horizont (direct) 

overgaat in het moedermateriaal (C-horizont). Kenmerkende bodems voor onder zoeks gebied De 

Hilver zijn de eerdgronden (gooreerdgronden en beekeerdgronden). De gooreerd gron den liggen 

relatief hoog en vormen meestal de overgang naar de lager gelegen beekeerdgronden. In de 

laagst gelegen delen van het beekdal van de Reusel zijn ook veengronden waargenomen. Doordat 

de grondwaterstand laag is, kunnen afgestorven plantenresten niet helemaal afbreken, waardoor 

deze zich na verloop van tijd ophopen. In sommige delen van het onderzoeksgebied was alleen 

sprake van venige bovengrond. Dit is kenmerkend voor de moerige eerdgronden die de overgang 

vormen van de veengronden naar de minerale gronden.

Tijdens de veldinspectie zijn verschillende malen oude meanders van de Reusel waargenomen. 

Deze meanders tekende zich nog duidelijk af in de bodem door de donkere kleur. De bodems in 

het onderzoeksgebied zijn veelal bedekt met een opgebrachte zandlaag (figuur 4).

3.3 Beemdenverkavelingspatroon

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn veel greppels waargenomen. In de meeste gevallen 

waren deze greppels niet meer als verkleuringen in de bodem leesbaar, maar vormden ze door hun 

afwijkende vegetatie een opvallend element in het beekdallandschap (figuur 5). Dergelijke afwij-

kende vegetaties als gevolg van de plaatselijke bodemgesteldheid worden cropmarks ge noemd. In 

het beekdal van de Reusel ten noorden van Diessen was de vegetatie op dicht gegooide greppels 

veel intenser en dichtbegroeider dan op de natuurlijke ondergrond. Dit kan verklaard worden door 

de nutriëntrijke vulling van de greppels.
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Figuur 4. Een typisch bodemprofi el langs de oever van de Reusel ter hoogte van de Gement. Duidelijk zichtbaar 

zijn de verschillende beekafzettingen en de dikke bouwvoor die opgebracht is ter ontginning van het beekdal.
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De meest brede greppels kunnen geïnterpreteerd worden als sloten die dienden voor de draina ge 

van de hooilanden en tevens als afbakening van de percelen. Het (hemel-)water werd via greppels 

naar de beek afgevoerd. Hierdoor ontstond in het beekdal van de Reusel een beemdenverkave-

ling systeem dat gekenmerkt wordt door smalle hooilanden die haaks op de beekbedding zijn 

georiënteerd. De afwatering in de meest natte delen van de hooilanden werd verbeterd door vele 

sleufjes te graven met het doel de waterstagnerende venige kleilaag te breken, waardoor het 

hemelwater in de bodem kon dringen (figuur 6).

Hoogstwaarschijnlijk moet de vondst van twee houten duikers in de context van de beemden struc-

tuur worden geplaatst. De duikers zijn in het begin van de graafwerkzaamheden in februari/maart 

2010, dus voor RAAP Archeologisch Adviesbureau begon met de archeologische inspectie, door 

amateurarcheologen aangetroffen in een greppel (figuur 7). De greppel maakte deel uit van de 

beemdenverkaveling. Het is welhaast zeker dat de duikers in verband moeten worden gebracht 

met een overgang. Om met droge voeten het hooiland te kunnen bereiken, werden namelijk over-

gangen gemaakt over de greppels. Om de waterafvoerende functie van het greppelsysteem niet te 

belemmeren, werden in de greppel houten duikers geplaatst en afgedekt met grond.

Mogelijk kan het beemdenverkavelingsysteem in de meest droge delen van het beekdal van de Reusel 

in de Late Middeleeuwen zijn aangelegd. Vanaf deze periode werden de broekbossen gekapt en werden 

de beekdalgronden verkaveld in langgerekte hooilanden (beemden). Later werden waarschijnlijk de 

Figuur 5. Ontginningsgreppels langs de Reusel. De greppels zijn nog duidelijk zichtbaar in het plangebied ten 

gevolge van de weelderige begroeiing.
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Figuur 6. Greppels (donkere kleur) die door het kleidek zijn gegraven met de bedoeling de neerwaartse 

afstroming van hemelwater te verbeteren.

Figuur 7. Houten duiker.
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minder gunstige zones, de meest natte delen van het beekdal, omgezet tot hooiland  Het is wel-

haast zeker dat de houten duikers niet ouder zijn dan 100 jaar. In de dui kers zijn namelijk ronde, 

machinaal vervaardigde spijkers aangetroffen. Deze spijkers kwamen omstreeks 1900 in gebruik.

3.4 De vindplaatsen

Tijdens de archeologische begeleiding zijn drie vindplaatsen aangetroffen (figuur 3).

Vindplaats 1: De Maten

ARCHIS-vondstmeldingsnummer:-  415651

Coördinaten- : 140.535/ 391.053; kaartblad: 51A

Gemeente- : Hilvarenbeek; Toponiem: De Maten

Grondgebruik- : grasland/akker

Bodem- : beekafzettingen

Geomorfologie- : dalvormige laagte met veen

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP- : circa 11,60 m +NAP

Complextype- : onbekend

Datering- : 16e-18e eeuw

Vondsten- : vuurkets en pommel

Diepteligging archeologische laag/vondsten- : de vondsten zijn aangetroffen onder de bouwvoor, 

in beekafzettingen.

Aard archeologische laag- : de vondsten zijn gedaan na afgraven van de bouwvoor.

Globale omvang vindplaats- : niet van toepassing

Vindplaats 1 is ligt circa 800 m ten noorden van het Wilhelminakanaal, aan de westoever van de 

Reusel (figuur 8). Deze vindplaats heeft geen archeologische sporen opgeleverd. Wel kan mel ding 

gemaakt worden van twee vondsten die beide tot de post-middeleeuwse militaria gerekend kunnen 

worden. Voor beide vondsten geldt dat het om verspoeld vondstmateriaal gaat. De eerste vondst 

betreft een messing pommel van een dolk, ofwel een ‘handvatknop’. De pommel is biconisch van 

vorm en opgebouwd uit grote zeshoekige en kleinere vierhoekige vlakken (figuur 6). Door de pommel 

Figuur 8. Handvatknop van een zwaard uit de Nieuwe tijd.
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loopt een rechthoekig gat voor de handvatpin, die aan de bovenzijde een omvang heeft van 9x5 mm 

en aan de onderzijde van 6x3,5 mm. Een merkwaardig gegeven is dat het object alleen een messing 

bovenlaag heeft van ongeveer 1,5 mm. De binnenzijde is opgevuld met onbekend materiaal. Waar-

schijnlijk betreft het geen metaal, gezien de zachtheid van het materiaal en het relatief lage gewicht 

(37 gram) van de pommel.

De tweede vondst is een zogenaamde vuurkets, ook wel bekend als geweervuursteen (fi guur 5). Dit 

zijn kleine stukken vuursteen die deel uitmaakten van het ontstekingsmechanisme van oude pistolen 

of musketten. Door het overhalen van de trekker sloeg het vuursteen tegen een stalen plaat waardoor 

de vonkjes het kruitpoeder deden ontvlammen en het schot afging (De Nutte, 2007). Het vuurketsje uit 

de Hilver is in tweeën gebroken, maar beide stukken zijn bij elkaar aangetroffen. Het gegeven dat het 

vuursteen wit is uitgeslagen en vol zit met craqueléring, maakt duidelijk dat het verbrand is. Ook de 

roze aanslag op de achterzijde kan hiermee in verband ge bracht worden. Vuurketsen zijn hoofdzakelijk 

geproduceerd vanaf het midden van de 16e eeuw tot het eind van de 18e eeuw.

Vindplaats 2: Houtakkerbroek

ARCHIS-vondstmeldingsnummer:-  415652

Coördinaten- : 140563/390488; kaartblad: 51A

Gemeente- : Hilvarenbeek; Toponiem: Houtakkerbroek

Grondgebruik- : grasland/akker

Bodem- : beekafzettingen

Geomorfologie- : dalvormige laagte met veen

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP- : circa 12 m +NAP

Complextype- : onbekend

Datering- : 0-50 na Chr. (Vroeg Romeinse tijd)

Vondsten- : kapfibula

Diepteligging archeologische laag/vondsten- : de vondsten zijn aangetroffen onder de bouwvoor, 

in beekafzettingen.

Aard archeologische laag- : de vondsten zijn gedaan na afgraven van de oever van de Reusel, op 

de overgang van oude beekafzettingen van de Reusel naar C-horizont.

Globale omvang vindplaats- : niet van toepassing

Vindplaats 2 ligt circa 230 m ten zuiden van het Wilhelminakanaal, aan de oostoever van de Reusel. 

Niet ver ten zuiden van het kanaal is met behulp van een metaaldetector een Romeinse kapfi bula 

(mantelspeld) aangetroffen (fi guur 9). Naast deze kapfi bula zijn er geen andere vond sten aangetrof-

fen die toegeschreven kunnen worden aan de Romeinse tijd. De archeologische context van de vondst 

is onduidelijk. De kapfi bula is bijna helemaal compleet; alleen een gedeelte van de naaldhouder ont-

breekt. De naald en een gedeelte van de veerrol zijn los naast de fi bula aange troffen. Aangezien het 

om een verspoelde vondst gaat, mag aangenomen worden dat de fi bula in complete staat kwijtgeraakt 

is. De kapfi bula uit de Hilver behoort tot het Haalebos type 1 (‘variante Nijmegen’). Dit type werd in het 

begin van de 1e eeuw na Chr. of rond het eind van de 1e eeuw voor Chr. geïntroduceerd en raakte al 

voor de Claudische periode (41-54 na Chr.) in onbruik (Haalebos, 1986; Roest, 1988).
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Vindplaats 3: Den Opslag

ARCHIS-vondstmeldingsnummer:-  415670

Coördinaten- : 140691/391447; kaartblad: 51A

Gemeente- : Hilvarenbeek; Toponiem: Den Opslag

Grondgebruik- : grasland/akker

Bodem- : moerige eerdlaag

Geomorfologie- : dalvormige laagte met veen

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP- : circa 11 m +NAP

Complextype- : onbekend

Datering- : Steentijd

Vondsten- : vuursteen

Diepteligging archeologische laag/vondsten- : de vondst is aangetroffen in een moerige eerdlaag.

Aard archeologische laag- : de vondst werd aangetroffen na afgraven van de bouwvoor.

Globale omvang vindplaats- : niet van toepassing

Circa 450 m ten noordoosten van vindplaats 1 ligt de derde vindplaats. Op deze vindplaats is vlak-

bij de nieuw gegraven beek een vuursteenfragment aangetroffen in een moerige laag. Het stuk 

vuursteen is een fragment van een kling en kan niet nader gedateerd worden dan de Steen tijd. 

Naast dit fragment zijn er geen andere vondsten aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een 

kampement uit de Steentijd.

Figuur 9. Bronzen mantelspeld.
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4 Conclusies en adviezen

4.1 Conclusies

In het onderzoeksgebied zijn vele greppels aangetroffen die in verband gebracht moeten worden met 

een beemdenverkavelinspatroon.  De archeologische begeleiding van de graafwerkzaam heden in 

landinrichtingsgebied de Hilver heeft drie vindplaatsen opgeleverd. Vindplaats 1 betreft een pommel 

van een dolk en een vuurkets van een musket. Vindplaats 2 is beperkt gebleven tot een kapfi bula uit 

vroege 1e eeuw na Chr. Het ontbreken van andere Romeinse vondsten, in het bijzonder aardewerk, 

wijst in de richting van een losse vondst. Vindplaats 3 bestaat uit een frag ment van een vuurstenen 

artefact (kling). Alle vindplaatsen zijn aangetroffen in en op de over gang naar beekafzettingen. De 

archeologische context van de vondsten is onbekend. Hoogstwaarschijn lijk zijn de vondsten als gevolg 

van verspoeling uit hun oorspronkelijke context geraakt.  In het zuidelijke deel van het plangebied 

hebben amateurarcheologen nog twee houten ‘doorlaten’ uit het begin van de 20e eeuw aangetroffen. 

De duikers moeten in verband gebracht worden met een beemdenstructuur uit de Nieuwe tijd.

4.2 Adviezen

Op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding wordt voor het plangebied geen 

vervolgonderzoek aanbevolen.
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Gebruikte afkortingen

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem

DLG Dienst Landelijk Gebied

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

NAP Normaal Amsterdams Peil

PvA Plan van Aanpak

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Verklarende woordenlijst

artefact

Alle door de mens gemaakte of gebruik te voorwerpen.

beemden

Een afwisseling van sloten en bermen haaks op de oriëntatie van de beek.

ex situ

Niet in of op zijn/haar oorspronkelijke positie.

in situ

Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebrui ker het heeft gedepo neerd, wegge-

gooid of verloren.

meander

Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (meande ren = zich bochtig door het landschap 

slin geren).

Overzicht van figuren en tabellen

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd). Inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Eerder afgegraven vlak dat reeds is begroeid.

Figuur 3. Resultaten archeologische inspectie.

Figuur 4. Een typisch bodemprofiel langs de oever van de Reusel ter hoogte van de Gement. 

Duidelijk zichtbaar zijn de verschillende beekafzettingen en de dikke bouwvoor die 

opgebracht is ter ontginning van het beekdal.

Figuur 5. Ontginningsgreppels langs de Reusel. De greppels zijn nog duidelijk zichtbaar in het 

plangebied ten gevolge van de weelderige begroeiing.

Figuur 6. Greppels (donkere kleur) die door het kleidek zijn gegraven met de bedoeling de neer-

waartse afstroming van hemelwater te verbeteren.

Figuur 7. Houten duiker.

Figuur 8. Handvatknop van een zwaard uit de Nieuwe tijd.

Figuur 9. Bronzen mantelspeld.

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.


