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Samenvatting 

In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland heeft RAAP in de periode mei-juli 2021 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Papschot te 

Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek. 

Het plangebied ligt op de Kempische horst, een opheffingsgebied waar oude afzettingen kort aan het 

oppervlak liggen. Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op terrasafzettingswelvingen 

en-vlakten, bestaande uit zand en grind. In het noord- en zuidwesten zijn deze bedekt met stuifduinen. 

In het noordwesten ligt voorts nog het beekdal van de Rovertsche Leij. Tijdens het Holoceen hebben 

zich in het plangebied veldpodzolgronden ontwikkeld in natte omstandigheden. In het gebied liggen dan 

ook enkele vennen, waaronder het grote ven Papschot. In het noorden is het plangebied vanaf de late 

middeleeuwen-nieuwe tijd in gebruik genomen als akkerland, waardoor zich daar een hoge zwarte 

enkeerdgrond heeft ontwikkeld. In het zuiden komen duinvaaggronden voor. 

Afgezien van twee historische boerderijen in het uiterste noorden van het plangebied, is er nergens 

bebouwing aanwezig. Het gebied is onderdeel geweest van een uitgestrekt heidegebied dat in de loop 

van de 20e eeuw ontgonnen is en vervangen is door bos. In het noorden en oosten zijn enkele (kleine) 

akkers aanwezig. Het plangebied wordt doorkruist door kleine waterlopen langs de perceelsgrenzen 

met aan weerszijden kleine wallen. Deze zijn in de loop van de 20e eeuw gegraven bij de ontginning 

van het gebied. Op verschillende plaatsen zijn duikers, en stuwen aangelegd. In het beekdal van de 

Rovertsche Leij, heeft nog een molen gestaan die in de loop der tijd circa 80 m noordelijk is verplaatst. 

De oudste vermelding van de molen gaat terug tot de 13e eeuw.  

In de ruimere omgeving van het plangebied zijn voornamelijk vuursteenvindplaatsen van jager-

verzamelaars bekend. Op circa 1 km naar het oosten ligt een urnengrafveld uit de periode late 

bronstijd-ijzertijd. Binnen het plangebied zelf zijn nog geen vondsten aangetroffen. 

Op basis van landschappelijke, historische en archeologische gegevens, geldt voor het plangebied 

grotendeels een lage archeologische verwachting voor landbouwers. Enkel ter plaatse van de drogere 

gronden geldt een middelhoge en hoge archeologische verwachting. Op de gradiëntzones aan het 

beekdal en de vennen, geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-

verzamelaars. Voor de rest van het gebied geldt eveneens een lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen. In het beekdal van de Rovertsche Leij geldt een hoge archeologische 

verwachting voor het aantreffen van molenresten en bijbehorende structuren en 

brugovergangen/voorden. Tot slot, geldt voor de natte gebieden nog een onbekende verwachting voor 

het aantreffen van rituele deposities.  

Op basis van de archeologische verwachtingen is het plangebied op de beleidsadvieskaart ingedeeld in 

verschillende beleidscategorieën waaraan onderzoeksvoorwaarden gekoppeld zijn. Deze zijn als 

dubbelbestemming waarde-archeologie 1 en 2 opgenomen in het bestemmingsplan Langoed Gorp en 

Roovert. De nu bekende, toekomstige ingrepen bestaan voornamelijk uit het verondiepen en dempen 

van bestaande watergangen waarbij gebruik gemaakt wordt van de opgeworpen grond, afkomstig van 

de eerdere uitgraving. Er vinden bij deze maatregelen geen ingrepen in de bodem plaats. Daarnaast 

worden bestaande stuwen en duikers verwijderd. Ook hier gaat het om zeer lokale ingrepen in een 

reeds verstoorde context. De ondergrenzen uit het bestemmingsplan worden bovendien niet 
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overschreden. Bij de huidige maatregelen wordt archeologisch vervolgonderzoek dan ook niet zinvol 

geacht.  

Mochten bij toekomstige werkzaamheden in het plangebied wel de ondergrenzen uit het 

bestemmingsplan overschreden worden, wordt archeologisch onderzoek wel zinvol geacht. Zie 

paragraaf 4.2.  

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Hilvarenbeek, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland heeft RAAP in de periode mei-juni 2021 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Papschot te 

Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek (figuur 1). 

Het plangebied zal worden heringericht waarbij onder meer bestaande watergangen verondiept en/of 

gedempt worden en kleine dammen worden aangelegd. Stuwen zullen worden verwijderd en duikers 

opgehoogd. De exacte aard en omvang van de werkzaamheden is echter nog niet bekend. Zie ook 

paragraaf 2.6. 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning.  

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek ligt het plangebied in de categorieën 

4, 5, 6 en 7.1 In het bestemmingsplan Landgoed Gorp en Roovert (onherroepelijk vastgesteld 19-12-

2013) hebben delen van het plangebied een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 en 2.2 Omdat de 

omvang en diepte van de werkzaamheden de respectievelijke vrijstellingsgrenzen kunnen 

overschrijden, is een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van 

archeologische waarden verplicht conform het vigerend beleid. In paragraaf 2.3 wordt hier dieper op 

ingegaan. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           

1 Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012 en Peeters, 2012. 
2 www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever Bosgroep Zuid-Nederland 

Bevoegde overheid Gemeente Hilvarenbeek 

Plaats Hilvarenbeek 

Gemeente Hilvarenbeek 

Provincie Noord-Brabant 

coördinaten (X/Y) NW: 133529/386988 

NO: 134606/387633 

ZO: 135192/384638 

ZW: 134657/384246 

Toponiem Papschot 

Kadastrale gegevens Niet bekend 

Oppervlakte plangebied 227 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 

inclusief een zone van 2000 m vanaf het plangebied 

onderzocht.  

Onderzoeksperiode Mei-juni 2021 

Uitvoerder RAAP Zuid 

Projectleider drs. G. Hensen 

RAAP-projectcode HIROO3 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5075496100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Zuid te Weert en op termijn het provinciaal 

Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn reeds 

bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? 

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 
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 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord 

worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie3 

 

Geologische situatie (Weerts e.a., 2006) Kempische Horst 

Geomorfologische situatie (Koomen & 

Maas, 2004) 

Formatie van Sterksel en Boxtel, laagpakket van Kootwijk  

Ouderdom geomorfologische structuur Pleistoceen 

Bodemkundige situatie Veldpodzolgrond, hoge zwarte enkeerdgrond en duinvaaggrond 

Verwachte diepteligging van 

archeologisch relevante lagen 

Vanaf maaiveld en onder plaggendek en/of landduin 

Tabel 2. Overzicht van geraadpleegde geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het 

plangebied en de directe omgeving.  

 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied ligt op de Kempische Horst. De Kempische Horst is een tektonisch opheffingsgebied 

waarop oude afzettingen dicht aan het oppervlak voorkomen. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 

Roerdalslenk, waarin de oude afzettingen diep zijn weggezakt en vervolgens zijn afgedekt met dikke 

pakketten jongere afzettingen. De Horst en de Slenk worden van elkaar gescheiden door de 

Feldbissbreuk, die de gemeente Hilvarenbeek van zuidoost naar noordwest doorsnijdt. 

De oudste afzettingen in het plangebied worden gevormd door zanden en grinden behorende tot de 

Formatie van Sterksel.4 De zanden en grinden zijn tijdens het vroeg en midden Pleistoceen (ca. 2,6 

miljoen tot 130.000 jaar geleden) afgezet door de voorgangers van de huidige Rijn en Maas. In het 

plangebied liggen deze afzettingen als terrasafzettingsvlakte en –welvingen aan het oppervlak (figuur 

2, respectievelijk code 2M41 en 3L41).5 

                                                           

3 Het landschappelijk verhaal is gebaseerd op Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012 en op Peeters, 2010. 
4 Weerts, e.a., 2006. 
5 Staring Centrum & RGD, 1981; Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012. 
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Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 130.000-10.000 jaar geleden) wordt het kouder en droger en 

krijgt de wind in het schaars begroeide landschap gemakkelijk vat op de ondergrond. Hierdoor worden 

grote hoeveelheden zand verplaatst en wordt het landschap bedekt met een laag dekzand. Tijdens de 

ijstijd heeft, naast verstuiving, ook verspoeling van sedimenten een belangrijke rol gespeeld bij de 

vorming van het land. Hierbij wordt, behalve dekzand, ook leem verspoeld en opnieuw afgezet. 

Geologisch gezien worden deze dekzand- en leemafzettingen tot de formatie van Boxtel gerekend. 

Met de overgang naar het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden – nu) wordt het klimaat warmer en 

vochtiger. Het vegetatiedek breidt zich uit en de bodemerosie wordt beperkt. De toenemende vegetatie 

kan het stuivende zand vasthouden waardoor duinen ontstaan. Hoewel deze zandverstuivingen vanaf 

de Jonge Dryas (circa 11.000 – 9.700 v. Chr.) voorkomen, wordt vooral vanaf de middeleeuwen veel 

stuifzand afgezet als gevolg van menselijke invloeden. De natuurlijke hoogten in het landschap, zoals 

de hoog en droog gelegen dekzandruggen, worden steeds intensiever voor de landbouw gebruikt. Door 

eeuwenlange plaggenbemesting ontstond hier een esdek dat het oorspronkelijke reliëf versterkt. Tegen 

het eind van de middeleeuwen nam de druk op het landschap steeds meer toe. Door uitputting van de 

akkerbodems en overbelasting van de woeste gronden (ontbossing, overbegrazing, houtkap, steken 

van plaggen ten behoeve van het poststalsysteem) raakt het natuurlijke systeem uiteindelijk overbelast. 

Hierdoor kunnen opnieuw zandverstuivingen ontstaan. De stuifzandafzettingen worden gerekend tot het 

laagpakket van Kootwijk en komen in het noordwestelijke en het uiterste zuidwestelijke deel van het 

plangebied voor (figuur 2, code 10L54).6  

In het noordwestelijke deel van het plangebied stroomt de Rovertse Leij. Hier heeft zich een 

beekdalbodem gevormd (figuur 2, code 22R42). Dit beekdal is duidelijk waar te nemen op het AHN 

(figuur 3). Centraal in het plangebied ligt het ven Papschot (figuur 2, code 3N51). Ook in het noorden 

liggen nog enkele kleinere vennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Stiboka, 1984; Weerts, e.a., 2006; Peeters, 2010. 
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Figuur 2. Uitsnede uit de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (bron: ARCHIS3). 
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Figuur 3. Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (bron: www.ahn.nl). 

 

Bodem 

In de dekzand- en stuifzandafzettingen zijn onder invloed van chemische en biologische processen 

verschillende bodems ontstaan. Volgens de bodemkaart, schaal 1:50.000 komen in bijna het hele 

plangebied zogenaamde veldpodzolgronden voor, die ontwikkeld zijn in leemarm en zwak lemig fijn 

zand (figuur 4, code Hn21).7 In het uiterste noordwesten liggen lage en hoge zwarte enkeerdgronden, 

(figuur 4, respectievelijk code Ezg21 en zEZ21). 

Podzolgronden zijn gronden waarin een duidelijke uitspoelings- en inspoelingshorizont voorkomt 

(respectievelijk de E- en B-horizont). In water oplosbare stoffen, zoals organische stof, ijzer en 

                                                           

7 Stiboka, 1984. 
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aluminium, worden naar beneden verplaatst en vooral in de B- of inspoelingshorizont weer afgezet. 

Terwijl de haarpodzolgronden (code Hd21) en de hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) op de goed 

ontwaterde en drogere gronden liggen, betreffen de veldpodzolgronden relatief natte podzolgronden, 

die over het algemeen de overgang markeren van de hogere naar de lagere terreindelen.8 De lage 

enkeerdgronden zijn ontstaan doordat het beekdal van de Rovertse Leij is opgehoogd met humeuze 

grond om de waterhuishouding en draagkracht te verbeteren en zo voor landbouwkundig gebruik 

geschikt te maken.9 In het uiterste zuiden liggen duinvaaggronden (figuur 4, code Zd21). Het zijn weinig 

ontwikkelde gronden die ter plaatse van de zandverstuivingen voorkomen.  

 

Figuur 4. Uitsnede uit de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (bron: ARCHIS3). 

                                                           

8 Peeters, 2010. 
9 Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012. 
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2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan 

Landgoed Gorp en Roovert 

(onherroepelijk vastgesteld 19-12-

2013)10 

Dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie (WA) 1 en 2’ 

 WA 1: ingrepen mogen niet groter zijn dan 500 m² en niet 

dieper gaan dan 50 cm, ter plaatse van de bestemming 

Natuur niet dieper dan 10 cm onder maaiveld. 

 WA 2: ingrepen mogen niet groter zijn dan 2.500 m² en niet 

dieper gaan dan 50 cm, ter plaatse van de bestemming 

Natuur niet dieper dan 10 cm onder maaiveld. 

Gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart11 

Droge landschappen: 

 jager-verzamelaars: hoge en lage archeologische 

verwachting 

 landbouwers: hoge, middelhoge, lage en onbekende 

verwachting 

Natte landschappen:  

 onbekende verwachting voor rituele deposities 

 hoge verwachting voor watermolens en bijbehorende 

structuren 

 hoge verwachting voor bruggen en voorden 

Gemeentelijke archeologische 

beleidskaart12 

Categorie 4: hoge archeologische verwachting 

Categorie 5: hoge archeologische verwachting voor uitsluitend jager- 

verzamelaars 

Categorie 6: middelhoge/onbekende archeologische verwachting 

Categorie 7: lage archeologische verwachting 

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart. 

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars heeft het plangebied 

grotendeels een lage archeologische verwachting (figuur 5). Aan de gradiëntzones (overgang nat naar 

droog) is een hoge archeologische verwachting toegekend. Nabij dergelijke gradiëntzones waren 

namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water bereikbaar.  

Voor de landbouwende gemeenschappen heeft het plangebied eveneens grotendeels een lage 

archeologische verwachting (figuur 6). In het noorden heeft het plangebied een hoge verwachting 

vanwege de aanwezigheid van het plaggendek (>50 cm), welke een beschermende functie heeft op 

eventuele archeologische vindplaatsen. In het oosten heeft een kleine zone een middelhoge 

verwachting en in het zuiden een onbekende verwachting. De middelhoge verwachting hangt samen 

met een goed ontwaterde bodem; de onbekende verwachting met de aanwezigheid van de 

duinvaaggronden.  

In het noordwesten van het plangebied geldt een hoge verwachting voor het aantreffen van resten van 

de watermolen van Roovert (figuur 7). Ook bijbehorende structuren van de molen en brugovergangen 

kunnen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen in de natte gebieden (vennen en Rovertse Leij) ook resten 

van rituele deposities aangetroffen worden. 

 

                                                           

10 www.ruimtelijkeplannen.nl 
11 Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012. 
12 Peeters, 2012. 
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Figuur 5. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars (Verhoeven, 

e.a., 2012, kaartbijlage 3). 
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Figuur 6. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart voor landbouwers (Verhoeven, e.a., 

2012, kaartbijlage 4).  
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Figuur 7. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart voor natte landschappen (Verhoeven, 

e.a., 2012, kaartbijlage 5).  

Binnen het plangebied zijn nog geen archeologische vindplaatsen of monumenten bekend. Binnen een 

straal van 2000 m wel. Een overzicht van de relevante vindplaatsen en monumenten, wordt gegeven in 

tabel 4. De ligging ervan is afgebeeld in figuur 8.  

De vindplaatsen die het kortst bij het plangebied zijn aangetroffen, liggen op circa 1,5 km ten oosten. 

Het gaat voornamelijk om vuurstenen artefacten uit het mesolithicum en neolithicum. De vondsten zijn 

voornamelijk gedaan op dekzandwelvingen en/of dekzandrug. Ter plaatse van het archeologisch 

monument 2107 zijn verschillende vondsten aangetroffen onder een esdek die wijzen op de 

aanwezigheid van een nederzettingsterrein uit het midden neolithicum B en/of uit de periode laat 

neolithicum tot vroege bronstijd. Op circa 1000 m ten noordoosten van het plangebied zijn in 1913 een 

40-tal urnengraven aangetroffen bij het ploegen van een brandgang. Een deel van het urnenveld ligt 

momenteel nog onder een pakket stuifzand (ARCHIS3 monumentnr. 2113).  
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Monument Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Waarde 

2107, De 

Siep/Oranjehoeve 

1500 m 

ten NO 

Nederzettings

terrein 

Midden neolithicum 

B en/of laat 

neolithicum –

vroege bronstijd 

Verschillende 

vondsten 

Onder 

esdek, 60 

cm - mv 

Hoge 

archeologische 

waarde 

2113, Rovertsche 

Bergen 

1000 m 

ten NO 

Grafveld Late bronstijd-

ijzertijd 

40-tal urnen In geploegde 

brandgangen 

en onder 

stuifzand 

Hoge 

archeologische 

waarde 

 

 

Zaakidentificatienr. Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Verzamelwijze 

2900848100 1000 m 

ten NO 

Losse 

vondsten 

Mesolithicum Vuurstenen 

artefacten 

Onbekend Onbekend 

2901406100 1700 m 

ten O 

Losse 

vondsten 

Midden-laat 

neolithicum en late 

bronstijd-ijzertijd 

Vuurstenen 

artefacten en 

aardewerk 

Maaiveld Veldkartering 

2901544100 1700 m 

ten O 

Losse 

vondsten 

Midden-laat 

neolithicum en 

vroege bronstijd 

Vuurstenen 

artefacten en 

fragment 

wikkeldraad 

beker 

Maaiveld Veldkartering 

3129227100 1000 m 

ten NO 

Losse 

vondsten 

Laat paleolithicum-

neolithicum 

Vuurstenen 

artefacten 

Maaiveld Veldkartering 

3131510100 1000 m 

ten NO 

Urnenveld Late bronstijd-

ijzertijd 

40 tal urnen Vlak onder 

maaiveld, 

een deel ligt 

nog onder 

stuifzand 

Niet 

archeologisch 

graafwerk 

3269074100 1600 m 

ten NO 

Losse 

vondsten 

Neolithicum Vuurstenen 

artefacten, 

aantal 

onbekend 

Onbekend Info uit 

literatuur 

3269082100 1600 m 

ten NO 

Losse 

vondsten 

Neolithicum Vuurstenen 

artefacten, 

aantal 

onbekend 

Onbekend Info uit 

literatuur 

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en archeologische vondstlocaties in en rond het 

plangebied.  
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Figuur 8. Bekende archeologische vindplaatsen en monumenten binnen een straal van 300 m rondom het 

plangebied (bron: ARCHIS3). Enkel de Nederlandse zijde is afgebeeld. 
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Direct ten westen van het plangebied, aan Belgische zijde, is het natuurgebied Molenheide aangemerkt 

als landschappelijk Erfgoed. Er is één archeologisch onderzoek gemeld op circa 500 m ten westen van 

het plangebied, waarbij geen archeologische resten zijn aangetroffen (gebied 5522).13  

Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakidentificatienummer Resultaat/advies Opmerking 

2057751100 Archeologische verwachtingskaart  

2140865100 Bureauonderzoek BILAN uit 2002, 

advies onbekend 

Rapport niet in Archis of Dans Easy 

2378252100 (hoort bij 

2378260100) 

Bureau- en verkennend 

booronderzoek Archeodienst, 2012/ 

Locatie Biehal: vervolgonderzoek 

onder bepaalde voorwaarden; Locatie 

Roovertsche schuur: geen vervolg 

omdat nieuwe bebouwing op 

voormalige bebouwing komt te liggen. 

Er kunnen in het zuidelijke deel van locatie 

Biehal vuursteen vindplaatsen aangetroffen 

worden uit het laat paleolithicum tot 

mesolithicum en nederzettingsresten uit de 

vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd. 

2378260100 (hoort bij 

2378252100) 

Bureau- en verkennend 

booronderzoek Archeodienst, 2012/ 

Locatie Biehal: vervolgonderzoek 

onder bepaalde voorwaarden; Locatie 

Roovertsche schuur: geen vervolg 

omdat nieuwe bebouwing op 

voormalige bebouwing komt te liggen. 

Er kunnen in het zuidelijke deel van locatie 

Biehal vuursteen vindplaatsen aangetroffen 

worden uit het laat paleolithicum tot 

mesolithicum en nederzettingsresten uit de 

vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd. 

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.  

 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 27 mei 2021 is een verzoek gedaan aan de Heemkundige Vereniging Hilvarenbeek voor 

aanvullende gegevens. Vanuit de vereniging is geen reactie gekomen.  

 

Gemeentelijk beleid 

Volgens de beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek, ligt het plangebied in beleidscategorie 4, 5, 6 

en 7 (figuur 9).14 Voor gebieden met beleidscategorie 4 geldt een hoge archeologische verwachting 

voor alle perioden. Toekomstige werkzaamheden mogen niet groter zijn dan 500 m2 en niet dieper gaan 

dan 50 cm – mv buiten naturgebieden en niet dieper dan 10 cm binnen natuurgebieden. Voor gebieden 

met beleidscategorie 5 geldt een hoge archeologische verwachting voor uitsluitend vindplaatsen van 

jager-verzamelaars. Toekomstige werkzaamheden binnen natuurgebieden mogen niet groter zijn dan 

500 m2 en niet dieper gaan dan 10 cm – mv en buiten natuurgebieden niet groter dan 2500 m2 en niet 

dieper dan 50 cm – mv. Voor beleidscategorie 6 geldt een middelhoge/onbekende archeologische 

verwachting. In deze gebieden mogen toekomstige ingrepen niet groter zijn dan 2.500 m2 en niet dieper 

gaan dan 10 cm – mv binnen natuurgebieden en niet dieper dan 50 cm – mv buiten natuurgebieden. 

Voor beleidscategorie 7 gelden geen restricties omdat de toekomstige werkzaamheden niet afwijken 

van het bestemmingsplan. 

                                                           

13 https://geo.onroerenderfgoed.be/. 
14 Peeters, 2012. 
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Figuur 9. Uitsnede uit de beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek (Peeters, 2012) met de bestaande situatie en 

toekomstige maatregelen. 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 

landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaats gevonden. 
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De buurtschappen Gorp en Rovert gaan vermoedelijk terug tot omstreeks 1200. Ze maakten deel uit 

van een krans van leengoederen langs de Rovertsche Leij. Aanvankelijk lagen beide buurtschappen 

geïsoleerd van elkaar en van de omringende dorpen als kleine cultuureilanden te midden van 

uitgestrekte heidevelden. De vorming van landgoed Gorp begon waarschijnlijk in de 18e eeuw, toen in 

het gebied een warande werd opgericht.15 Op historisch kaartmateriaal uit de 19e eeuw is te zien dat 

het plangebied behoort tot een uitgestrekt heidegebied; de Rovertsche en Aalst heide (figuur 10 en 

figuur 11, kaart uit 1880). In het noorden, langs de ‘weg van Poppel naar Beek’, liggen twee boerderijen 

met schuur die tot de kern van Rovert behoren. De meest westelijke boerderij draagt het toponiem ‘de 

Rook’ (figuur 10). Het is een oude herberg langs de belangrijke handelsroute van Antwerpen, via 

Hilvarenbeek, naar Tilburg. De herberg gaat minstens terug tot 1692.16   

Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) van het kadastrale minuutplan, zijn de percelen 

rond de boerderijen in gebruik als weiland, akkerland, heide en dennenbos/hakhout. De percelen tegen 

het beekdal van de Rovertsche Leij worden omschreven als weiland en moeras.17 

 

                                                           

15 Haartsen, e.a., 2012: 4-5. 
16 https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-rook-zag-veel. 
17 https://www.cultureelerfgoed/beeldbank. 
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Figuur 10. Uitsnede uit het kadastrale minuuplan 1811-1832, gemeente Hilvarenbeek, sectie G, blad 02 (bron: 

www.cultureelerfgoed/beeldbank). 

Ten (zuid)oosten van het plangebied ligt een halfcirkelvormige duinengordel van stuifduinen (figuur 11, 

kaart 1880). Doorheen het plangebied lopen enkele (zand)wegen van Rovert naar Teulderhoeve en 

richting Hilvarenbeek. Er zijn nog geen vennen zichtbaar, maar zoals hoger reeds gemeld worden 

enkele percelen langs de Rovertsche Leij in de OAT omschreven als moeras. Ook is het beekdal van 

de Rovertsche Leij in het noordwesten van het plangebied duidelijk aanwezig. In De Aa of Rovertse Leij 

lag de Rovertse watermolen, die deel was van een dubbelmolen. Op de Belgische oever stond de 

korenmolen, aan de Nederlandse zijde de oliemolen die later ook diende als schorsmolen en na 1677 

als volmolen.18 De vroegste vermelding dateert uit 1296. De molen lag eerst bij de Rovertse Brug en 

                                                           

18 www.molendatabase.org. 
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later 80 m verder stroomopwaarts. Op het kadastraal minuutplan van 1832 is de molen inmiddels niet 

meer weergegeven, maar is nog wel de molenkolk zichtbaar (figuur 10).19  

Vanaf 1910 wordt het gebied verder ontgonnen. In de natte laagte wordt het ven Papschot aangelegd 

en er worden in het noordwesten enkele bossen geplant. Omstreeks 1962 is het heidegebied nagenoeg 

helemaal verdwenen en vervangen door bos. Enkel ter plaatse van het ven Papschot is nog heide 

aanwezig. Ook de kleine akkers in het noordwesten van het plangebied zijn verdwenen en vervangen 

door bos. In plaats daarvan wordt aan de oostzijde een langerekt gebied als akker in gebruik genomen. 

Deze situatie blijft ongeveer ongewijzigd tot op heden. Het enige wat verandert, is dat er enkele kleine 

percelen ontbost worden en opnieuw worden ingericht als heide.  

In visueel-landschappelijk opzicht is het gebied in en na de middeleeuwen veranderd van een vrijwel 

gesloten bos in een zeer open landschap met heidevelden op de hogere gronden en besloten 

graslandpercelen in het beekdal. Opgaande begroeiing was beperkt tot de bomen bij de boerderijen en 

mogelijk enkele bosjes verspreid in het gebied. Vanaf de achttiende eeuw zijn bossen aangelegd en 

veranderden de open heidevelden geleidelijk in gesloten bossen, hier en daar onderbroken door 

grootschalige landbouwvlakken. De vele kronkelige paden over de heide, zoals die te zien zijn op de 

kaart van 1880, zijn bij de ontginning vervangen door een vrij rationeel patroon van wegen en paden. 

Deze over het algemeen vrij rechte wegen contrasteren met de bochtige wegen en paden in de oude 

kernen van Gorp en Rovert.20 

Momenteel zijn verschillende perceelsgrenzen voorzien van watergangen met aan weerszijden kleine 

wallen afkomstig van de uitgegraven grond (figuur 13, paragraaf 2.5). Deze watergangen zijn in de loop 

van de 20e eeuw gegraven bij de ontginning van het gebied.  

In het plangebied zijn geen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, MIP-objecten of andere 

bouwhistorische waarden bekend.  

                                                           

19 Verhoeven, Ellenkamp & van der Veen, 2012: 49. 
20 Haartsen, e.a., 2012: 21. 
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Figuur 11. Overzicht van historische kaarten (www.topotijdreis.nl). 
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s en navraag bij de opdrachtgever zijn de 

onderstaande zaken over de huidige situatie te melden. 

Huidig grondgebruik Bos, akker, heide en ven (figuur 12) 

Hoogteligging maaiveld Beekdal in noorden: circa 18,7 m +NAP 

Rond ven Papschot: circa 21,7 m +NAP 

Zuiden van plangebied: circa 25,2 m +NAP 

Grondwatertrap of -stand III, Vb, VI en VII 

Milieutechnische condities Onbekend 

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Geen 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Geen kabels en leidingen 

Tabel 6. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

 

Figuur 12. Luchtfoto (www.pdok.nl). 



Plangebied Papschot Hilvarenbeek te Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek; archeologisch vooronderzoek: 

een bureauonderzoek 

 

 

RAAP-rapport 5193 / versie 16-07-2021   [28] 

 

Figuur 13. Overzicht van de huidige watergangen, stuwen, duikers en dammen. 

Zoals in paragraaf 2.4 reeds vermeld, bestaan verscheidene perceelsgrenzen uit watergangen met aan 

weerszijden opgeworpen wallen, afkomstig van de uitgegraven grond (figuur 13). Daarnaast zijn 
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duikers en stuwen op strategische plaatsen aangelegd. De gegraven watergangen, stuwen en duikers 

zijn omstreeks het midden van de 20e eeuw aangelegd, wanneer het gebied ontgonnen werd en 

ingedeeld is in regelmatige percelen (zie paragraaf 2.4). Het is niet bekend tot welke diepte de 

watergangen zijn uitgegraven.  

2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie: 

Aard Hydrologische maatregelen zoals aanleg dammetje, verwijderen duikers en 

stuwen, dempen en verondiepen sloten. 

Omvang en diepte Nog niet bekend 

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

Het betreft beperkte ingrepen waarvan zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt 

van de uitgegraven grond die aan weerszijden van de sloten aanwezig zijn.  

Toekomstig gebruik Bosgroep Zuid-Nederland 

Toekomstige gebruiker Bosgroep Zuid-Nederland 

Tabel 7. De toekomstige situatie. 

Binnen het plangebied zullen hydrologische ingrepen gebeuren. Het gaat voornamelijk om het 

verondiepen en dempen van bestaande sloten, waarbij zoveel mogelijk getracht wordt om gebruik te 

maken van de walletjes aan weerszijden van de sloten. Er zullen naar verwachting geen diepgaande 

vergravingen plaats vinden. Daarnaast worden op enkele locaties kleine dammen opgeworpen en 

stuwen en duikers verwijderd. Dit gaat om zeer lokale ingrepen. De exacte ingrepen zijn echter nog niet 

bekend. In figuur 14 zijn enkele ingrepen weergegeven waarvan de plannen min of meer concreet zijn. 

Een en ander is echter nog afhankelijk van een waterpassingen die nog dient uitgevoerd te worden.21 

Het betreft dan ook een schetsplan.  

                                                           

21 Info opdrachtgever. 
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Figuur 14. Overzicht toekomstige ingrepen die op dit moment bekend zijn. Het betreft echter nog een schetsplan.22 

                                                           

22 Info opdrachtgever. 
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3 Gespecificeerde archeologische 

verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 

en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken 

door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. 

In het plangebied komen gradiëntsituaties voor (beekdal Rovertsche Leij en vennen). Zodoende worden 

vindplaatsen van jager-verzamelaars verwacht. Het betreft resten van kleine kampementen uit de 

periode laat paleolithicum tot en met mesolithicum. Deze vindplaatsen kenmerken zich door een 

(oppervlakkige) concentratie van vuurstenen werktuigen en afval. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. 

Het plangebied ligt grotendeels op terrasafzettingswelvingen met in het (noord)westen het beekdal van 

de Rovertsche Leij. Ter plaatse komen voornamelijk veldpodzolgronden voor die zich in vrij natte 

omstandigheden ontwikkeld hebben (grondwatertrap III en Vb). Dit verklaart ook de aanwezigheid van 

verschillende vennen. Vanwege de natte omstandigheden geldt voor vindplaatsen van landbouwers 

grotendeels een lage verwachting. In het noordoosten van het plangebied liggen veldpodzolgronden die 

in iets droger landschap liggen (grondwatertrap VI). Voor deze zone geldt een middelhoge 

archeologische verwachting. 

Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de nieuwe tijd in het noorden van het 

plangebied bewoning aanwezig is. De hoge zwarte enkeerdgronden met een dik plaggendek hangen 

vermoedelijk samen de aanwezigheid van de boerderijen, die het land rondom in gebruik hebben 

genomen als akker. De westelijke boerderij gaat minstens terug tot 1692 en is misschien nog ouder. 

Ter plaatse van de boerderijen gaan echter geen ingrepen plaatsvinden.  
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Archeologische resten die gerelateerd zijn aan grootschalige bewoning, begraving en/of beakkering zijn 

naar verwachting middelgroot tot groot qua omvang en kenmerken zich door een spreiding van 

vondstmateriaal en grondsporen. 

In het zuiden van het plangebied, geldt een onbekende verwachting vanwege de stuifduinen. Deze 

kunnen oudere archeologische vindplaatsen afgedekt hebben. De dikte van het stuifzand is niet 

bekend.  

(Diepte)ligging  

In het plangebied liggen de dekzanden uit het laat Pleistoceen grotendeels direct aan het maaiveld. Het 

huidige maaiveld vormt zodoende al sinds het laat paleolithicum het loopvlak. Hier kunnen 

archeologische resten vanaf deze periode direct aan het maaiveld aanwezig zijn. 

Ter plaatse van de enkeerdgronden kunnen onder het plaggendek archeologische resten uit de periode 

neolithicum tot en met de volle middeleeuwen verwacht worden. De plaggendekken hebben een dikte 

van gemiddeld 50 cm. Boven het plaggendek kunnen nog ontginningssporen uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd verwacht worden. Ter plaatse van de historische bebouwing, worden geen 

bodemingrepen uitgevoerd. 

Ter plaatse van de duinvaaggronden is de diepte voor het aantreffen van archeologische resten niet 

bekend.  

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten grotendeels ontbreken is mogelijk sprake van een 

slechte tot middelmatige conservering van de archeologische resten. Ter plaatse van het plaggendek 

en de stuifduinen, kunnen de resten wel goed geconserveerd zijn.  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied deels is ontgonnen voor de landbouw. 

Regelmatige landbouwkundige werkzaamheden resulteren meestal in een bouwvoor met een 

gemiddelde dikte van 30 tot 40 cm. Eventuele archeologische resten zullen tot die diepte verstoord zijn. 

Met name grondsporen kunnen onder de bouwvoor nog bewaard zijn gebleven. 

Daarnaast is de bodem ter plaatse van de bestaande watergangen, stuwen en duikers eveneens reeds 

verstoord. Het is echter niet bekend tot welke diepte de watergangen gegraven zijn, maar aangezien 

sprake is van kleine wallen aan weerszijden, wordt verwacht dat de ingreep minstens 30 tot 50 cm 

bedraagt.  

Overzicht 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor beschreven, 

zijn samengevat in tabel 8. 
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Archeologische 

periode 

verwachting Complextype Kenmerken Diepte-

ligging 

Gaafheid 

Laat-

paleolithicum-

mesolithicum 

Hoog Kampementen Vuursteenstrooiing 

en/of oppervlakkige 

haarden 

Vanaf 

maaiveld. 

onder 

stuifduin of 

plaggendek  

Slecht, matig 

en goed onder 

stuifduinen en 

plaggendek 

Neolithicum-volle 

middeleeuwen 

Laag en 

plaatselijk 

middelhoog 

Nederzettingsresten 

en/of begraving 

Paalkuilen, kuilen, 

waterputten, 

afvalkuilen, 

nederzettingsafval, 

graven 

Vanaf 

maaiveld, 

onder 

stuifduin of 

plaggendek 

Slecht, matig 

en goed onder 

stuifduinen en 

plaggendek 

Late 

middeleeuwen-

nieuwe tijd 

Laag  

Hoog ter 

plaatse van 

plaggendek 

Ontginningssporen Greppels, 

ploegsporen, 

spitsporen… 

Vanaf 

maaiveld  

Goed 

Tabel 8. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Het plangebied ligt op de Kempische Horst, een opheffingsgebied waar oude afzettingen kort aan het 

oppervlak liggen. Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op terrasafzettingswelvingen 

en-vlakten, bestaande uit zand en grind dat tijdens het vroeg en midden Pleistoceen is afgezet. In het 

noord- en zuidwesten zijn deze bedekt met stuifduinen. In het noordwesten ligt voorts nog het beekdal 

van de Rovertsche Leij. Tijdens het Holoceen hebben zich in het plangebied veldpodzolgronden 

ontwikkeld. In het noorden is het plangebied vanaf de late middeleeuwen-nieuwe tijd in gebruik 

genomen als akkerland, waardoor zich een hoge zwarte enkeerdgrond heeft ontwikkeld. In het zuiden 

komen duinvaaggronden voor.  

Binnen het plangebied zelf zijn nog geen archeologische vindplaatsen bekend, maar wel in de ruime 

omgeving, in een gelijkaardige landschappelijke context. Het gaat voornamelijk om 

vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum tot en met mesolithicum en een urnengrafveld uit de 

late bronstijd tot ijzertijd. Historisch gezien is het plangebied oorspronkelijk onderdeel van een 

uitgestrekt heidegebied. Het noordwestelijke deel, waar zich ook het beekdal van de Rovertsche Leij 

situeert, behoort tot de kern van Roovert. Hier liggen twee historische gebouwen langs de oude 

handelsroute van Antwerpen naar Tilburg. Eén gebouw betreft een oude herberg die minstens tot 1692 

teruggaat en mogelijk nog ouder is. In het beekdal heeft nog een oude watermolen gelegen nabij een 

brugovergang. De molen zou dateren uit de 13e eeuw, maar op historisch kaartmateriaal uit het begin 

van de 19e eeuw staat hij niet meer afgebeeld omdat de oorspronkelijke molen circa 80 m 

stroomopwaarts is verplaatst.  

Op basis van de landschappelijke, archeologische en historische gegevens geldt voor het plangebied 

nabij de gradiëntzones een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars 

(laat paleolithicum tot en met mesolithicum) en een grotendeels lage verwachting voor vindplaatsen 

van landbouwers. Enkel ter plaatse van het plaggendek geldt een hoge archeologische verwachting en 

in de zones met grondwatertrap VI, de drogere gronden, geldt een middelhoge verwachting. In het 

beekdal geldt een hoge verwachting voor het aantreffen van restanten van de Rovertse watermolen en 

de brugovergang. Daarnaast geldt voor de natte gebieden (grondwatertrap III) nog een trefkans voor 

rituele deposities. Voor de weergave van de verschillende verwachtingen, zie figuur 5, figuur 6 en 

figuur 7.  

Aan de verschillende archeologische verwachtingszones, heeft de gemeente Hilvarenbeek 

beleidsadviezen gekoppeld die in het bestemmingsplan Landgoed Gorp en Roovert zijn vastgelegd. 

Wat de consequenties hiervan zijn op de toekomstige ingrepen, wordt in onderstaande paragraaf 

besproken.  
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4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Algemeen geldt: 

 Voor de gebieden met een lage archeologische verwachting (figuur 15, beleidscategorie 7) is in 

het bestemmingsplan geen dubbelbestemming waarde-archeologie opgenomen. Voor deze 

zones gelden geen restricties.  

 Voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachting (figuur 15, beleidscategorie 

6) is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming waarde archeologie 2 opgenomen. Dat wil 

zeggen dat ingrepen hier niet groter mogen zijn dan 2.500 m² en niet dieper mogen gaan dan 

50 cm onder maaiveld; ter plaatse van de bestemming Natuur niet dieper dan 10 cm onder 

maaiveld (figuur 16, grijsgroene gebieden). 

 Voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting (figuur 15, beleidscategorieën 4 

en 5) is in het bestemmingsplan de dubbelbestemming waarde-archeologie 1 opgenomen. Dat 

wil zeggen dat ingrepen hier niet groter mogen zijn dan 500 m² en niet dieper mogen gaan dan 

50 cm onder maaiveld; ter plaatse van de bestemming Natuur niet dieper dan 10 cm onder 

maaiveld (figuur 16, grijsgroene gebieden).  

 

De nu bekende, toekomstige ingrepen bestaan voornamelijk uit het verondiepen en dempen van 

bestaande watergangen waarbij gebruik gemaakt wordt van de opgeworpen grond, afkomstig van de 

eerdere uitgraving. Er vinden bij deze maatregelen geen ingrepen in de bodem plaats. Daarnaast 

worden bestaande stuwen en duikers verwijderd. Ook hier gaat het om zeer lokale ingrepen in een 

reeds verstoorde context. De ondergrenzen uit het bestemmingsplan worden bovendien niet 

overschreden. Bij de huidige maatregelen wordt archeologisch vervolgonderzoek dan ook niet zinvol 

geacht.  

De totale omvang, aard en ligging van de toekomstige maatregelen zijn echter nog niet helemaal 

bekend. Indien in de toekomst in het plangebied gegraven zal worden buiten de bestaande 

watergangen, duikers of stuwen (vb. aanleg nieuwe watergangen) en de hoger genoemde 

ondergrenzen uit het bestemmingsplan worden wel overschreden, wordt, indien planaanpassing niet 

mogelijk is, geadviseerd om de werkzaamheden archeologisch te begeleiden (proefsleuvenonderzoek 

en opgraving -variant archeologische begeleiding). Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd 

op basis van een Programma van Eisen (PvE) dat dient te zijn goedgekeurd door de gemeente. Zonder 

goedgekeurd en geldig Programma van Eisen mogen de werkzaamheden niet starten.  

Wij wijzen u nadrukkelijk op uw wettelijke verplichting (Erfgoedwet; paragraaf 5.4) om te allen tijde 

archeologische vondsten te melden. Bij het doen van vondsten waarvan u vermoedt dat het om 

archeologische vondsten of sporen gaat, bent u verplicht deze onmiddellijk te melden bij de bevoegde 

instantie, in dit geval de gemeente. 
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Figuur 15. Beleidsadvieskaart waarbij de bestaande situatie en de geplande ingrepen geprojecteerd zijn op de 

archeologische beleidskaart.  
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Figuur 16. De bestaande situatie en toekomstige maatregelen geprojecteerd op het bestemmingsplan Landgoed 

Gorp en Roovert. 

 

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Hilvarenbeek, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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