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Samenvatting 

In het plangebied De Gooren in de gemeente Hilvarenbeek wordt in de nabije toekomst een 

zestal poelen aangelegd. Daarnaast is het de bedoeling om een stuk beekherstel van de 

Roodloop uit te voeren waarbij over een lengte van ongeveer 300 meter de boven- en 

middenloop systeem van de beek verbonden worden op basis van het historisch tracé. Plannen 

voor dit beekherstel werden pas bekend nadat het booronderzoek was uitgevoerd. Hierdoor zijn 

er geen boringen in het tracé gezet.  

 

Omdat bij de werkzaamheden mogelijke aanwezige archeologische waarden verstoord kunnen 

worden en om de gemeentelijke beleidskaart aan te scherpen is een bureaustudie en 

kleinschalig booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het plangebied laaggelegen is en 

historisch gezien gebruikt is als gras-/hooiland. Dit wordt ook bevestigd door de boringen die een 

bodemopbouw laten zien kenmerkend voor een nat landschap met bovenin een lage 

enkeerdgrond, vervolgens een veenpakket en ten slotte een natuurlijke zandbodem met klei en 

zandlagen.  

 

Vanwege de natte omstandigheden zijn sporen gerelateerd aan bewoning (nederzettingssporen, 

begravingen) niet te verwachten. Aan de andere kant zijn mogelijk wel vondstcomplexen 

gerelateerd aan natte contexten zoals afvaldumps deposities van nederzettingsafval, ‘rituele 

deposities’, en archeobotanische resten te verwachten. Om deze reden wordt geadviseerd om 

een combinatie van intensieve en extensieve begeleidingen uit te voeren . De werken die volgens 

de gemeentelijke beleidskaart een hoge archeologische verwachting bezitten dienen intensief te 

worden gevolgd door een archeoloog. De overige werkzaamheden moeten worden geïnspecteerd 

tijdens en meteen na de civiele werkzaamheden. Voorafgaand aan de archeologische 

begeleiding moet een Programma van Eisen worden opgesteld voor de archeologische 

begeleiding, waarin de eisen en randvoorwaarden worden beschreven, waaraan de 

archeologische begeleiding moet voldoen. Dit document moet worden goedgekeurd door het 

bevoegd gezag alvorens de start van de civiele werken.  
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 

Bevoegd gezag Gemeente Hilvarenbeek 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Vigerend archeologisch beleid middelhoge tot hoge archeologische verwachting 

Datum veldonderzoek 7 oktober 2016 

Naam plangebied De Gooren 

Plaats Hilvarenbeek 

Gemeente Hilvarenbeek 

Provincie Noord-Brabant 

Toponiem De Hilver 

Oppervlakte plangebied 16 hectare (oppervlakte poelen: ca. 0.5 hectare) 

Kaartblad topografische kaart 50O 

Centrumcoördinaten (X/Y) 138000/390000 

Afbakening onderzoekszone straal van 500 m rondom het plangebied 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4016525100 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied met geplande werkzaamheden aangeduid in rood. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied zijn bodemingrepen gepland in de vorm van de aanleg van een zestal poelen. 

Daarnaast is er het plan om een stuk beekherstel van de Roodloop uit te voeren waarbij over een 

lengte van ongeveer 300 meter de boven- en middenloop systeem van de beek verbonden 

worden op basis van het historisch tracé. Deze plannen werden echter toegevoegd aan het 

inrichtingsplan na de uitvoering van het veldonderzoek. Hierdoor is de loop van de beek niet 

onderzocht. Omdat de resultaten van het veldonderzoek gepresenteerd in dit rapport een redelijk 

homogeen beeld laten zien qua bodemopbouw en een deel van het tracé verstoord is door de 
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aanwezigheid van een stal met diepe mestputten is er besloten om geen extra boringen te 

zetten. 

 

De geplande graafwerkzaamheden zijn mogelijk bedreigend voor eventueel aanwezige 

archeologische resten. In het kader van de Archeologische Monumentenzorg is conform de 

richtlijnen van de bevoegde overheid een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek) uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van 

de archeologische waarde van het plangebied. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de 

gaafheid ervan van belang. Op basis hiervan dient te worden onderzocht of in het plangebied 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn.  

1.3 Onderzoeksvragen 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend? 

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

 Op welke diepte bevinden zich de archeologische interessante lagen? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? 

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is? 

 Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 

worden ingezet? 

 

1.4 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg) en conform de richtlijnen van de bevoegde 

overheid. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk 

als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient om op basis van verschil lende bronnen inzicht te krijgen in de 

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

der tijd heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld.  

Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst. Zie tabel 1 voor de 

dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

2.2 Geo(morfo)logie en bodem 

Het plangebied wordt volgens de geomorfologische kaart gekarteerd als beekdalbodem zonder 

veen dat relatief laaggelegen is (code 2r5, geraadpleegd via Archis 3). De ondergrond bestaat uit 

Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 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
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zand dat tijdens het Vroeg-Holoceen is afgezet door wind (dekzand). Deze afzettingen worden 

gerekend tot de Formatie van Boxtel, (Weerts, e.a., 2006). Dit zou betekenen dat archeologische 

resten zich meteen onder het maaiveld kunnen bevinden (zie echter paragraaf 2.7 en hoofdstuk 

3).  

 

Volgens de bodemkaart komen in het plangebied moerige lage enkeerdgronden voor bestaande 

uit lemig fijn zand (code: ezg23w-III) (geraadpleegd via Archis 3). De natte omstandigheden 

maakten het plangebied (relatief) ongeschikt voor landbouwkundig gebruik. 

 

Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart (geplande werkzaamheden in rood) 
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Figuur 3. Uitsnede van de bodemkundige kaart (geplande werkzaamheden in rood). 

2.3 Archeologische gegevens  

 Gemeentelijke archeologische beleidskaart (Peeters 2012): voor het plangebied geldt over het 

algemeen een middelhoge of onbekende verwachting. Alleen in de noordwesthoek van het 

plangebied is sprake van een hoge verwachting rondom vindplaats 39773. 
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Figuur 4. Uitsnede van de Gemeentelijke Archeologische Beleidskaart, Gemeente Hilvarenbeek (geplande 

werkzaamheden in rood). 
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 Bekende archeologische monumenten en vindplaatsen  volgens het ARCHeologisch Informatie 

Systeem (ARCHIS3) in een straal van 500 m rond het plangebied. Merk op dat alle 

waarnemingen zijn gedaan op hogere gronden of op de overgang naar hogere gronden en niet 

in het beekdal. 

 

Monument ligging complex datering materiaal diepte waarde 

Er zijn geen archeologische monumenten bekend in de omgeving van het plangebied 

 

Waarneming ligging complex datering materiaal diepte verzamelwijze 

36642 300m NW Depositie Bronstijd Steen, 

hout (steel 

werktuig), 

bronzen 

bijl 

Onbekend Onbekend 

39752 350m N NX Romeins Keramiek Onbekend Onbekend 

39773 75m N NX Romeins Keramiek Onbekend Onbekend 

53173 400m N Onbekend Prehistorie/ 

Romeins 

Keramiek Onbekend Onbekend 

53195 500m N Onbekend Prehistorie, 

Romeins, 

Late 

Middeleeuwen  

Vuursteen, 

keramiek 

Onbekend Onbekend 

53197 450m N Onbekend Prehistorie Keramiek Onbekend Onbekend 

53209 200m N Onbekend Mesoliticum Vuursteen Onbekend Onbekend 

53211 300m N Onbekend Prehistorie, 

Late 

Middeleeuwen 

Keramiek Onbekend Onbekend 

410839 225m W Onbekend Prehistorie-

Nieuwe Tijd 

Keramiek, 

vuursteen 

Onbekend Oppervlakte 

vondsten 

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en vindplaatsen in en rond het plangebied. 
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Figuur 5. Overzichtskaart archeologische gegevens (paars = poelen; rode driehoekjes = waarnemingen). 

 

 

 eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving volgens ARCHIS3 (merk op dat alle onderzoeken 

zich buiten het plangebied bevinden): 

melding-nr Resultaat/advies opmerking 

9704 Onbekend Booronderzoek 

18797 Onbekend Archeologische begeleiding 

27669 Onbekend Booronderzoek 

27672 Onbekend Booronderzoek 

Tabel 3. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied. 

 

 

 bekende archeologische gegevens uit andere bronnen:  

Amateurarcheologen zijn in het kader van dit onderzoek niet benaderd.  

2.4 Historische situatie  

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

een gebied in de periode vanaf de Late Middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was 
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men veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden dat het natuurlijk landschap bood 

voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets ov er 

de archeologische potentie van het gebied. Daarnaast kan informatie worden verkregen over 

eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben plaats gevonden.  

 

Op basis van een analyse van historisch kaartmateriaal (http://www.topotijdreis.nl) blijkt dat het 

plangebied gedurende de eerste helft van de 19
e
 eeuw in gebruik was als hooiland en doorkruist 

werd door de beek de Roodloop. Het landgebruik bleef vervolgens grotendeels hetzelfde 

gedurende de 19
e
 en 20

e
 eeuw met de uitzondering dat delen tijdelijk als akkerland in gebruik 

zijn geweest alvorens ze weer werden opgegeven, zeer waarschijnlijk vanwege de natte 

omstandigheden. Ook blijkt dat in het plangebied geen historische bebouwing aanwezig is. Zowel 

het landgebruik als de afwezigheid van bebouwing geven aan dat er in het verleden naar 

verwachting geen intensieve of diepe bodemwerking heeft plaatsgevonden. Wel is het 

aannemelijk dat er in delen van het plangebied een recent (laatste 100 jaar) opgebracht pakket 

aanwezig is dat gediend heeft om de natte omstandigheden binnen het beekdal te verbeteren. 

 

Figuur 6. Uitsnede van de militaire topografische kaart uit 1850 (geplande ingrepen aangegeven in rood). 
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2.5 Huidige situatie 

Het plangebied is op dit moment onbebouwd en in gebruik als grasland. De oude loop van de 

Roodloop is niet meer direct zichtbaar in het landschap. Er is sprake van een gemiddelde 

hoogteligging van circa 13,50 m t.o.v. NAP. Abrupte hoogteverschillen die wijzen op (recente) 

vergravingen van de bodem zijn niet herkend. Naar verwachting is de bodem daarom niet 

verstoord. 

 

2.6 Toekomstige situatie 

De toekomstige situatie is niet verschillend van de huidige (grasland), alleen worden er een 

zestal poelen aangelegd. Daarnaast is nog een stuk beekherstel van de Roodloop toegevoegd 

aan het inrichtingsplan waarbij over een lengte van ongeveer 300 meter de boven- en 

middenloop systeem van de beek verbonden worden op basis van de historisch loop. 

 

Figuur 7. (Aangepast) inrichtingsplan (kaart ter beschikking gesteld door Dhr. S. de Kort). 
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting  

Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een 

gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, 

diepteligging en gaafheid. 

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. Meest markant zijn de 

verschillen tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

 

Jager-verzamelaars 

In de Steentijd (Paleolithicum t/m Neolithicum) leefde de mens 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 zijn 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 lijkt of basis van 

AHN hoogtegegevens een gradiëntsituatie voor in het noordwesten van het plangebied. 

Zodoende kunnen hier eventueel vindplaatsen van jager-verzamelaars worden verwacht. Het 

betreft resten van tijdelijke kampementen uit het Meso- en Neoliticum. Deze vindplaatsen 

kenmerken zich door een (oppervlakkige) spreiding van vuurstenen werktuigen en afva l. De 

overige delen van het plangebied zijn waarschijnlijk te nat geweest voor bewoning.  

 

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 mens. 

De eerste akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien 

moesten de gronden goed ontwaterd zijn. Het plangebied kenmerkt zich door het voorkomen van 

lage enkeerdgronden (ezg23w-iii). Deze kenmerkt zich door lage vruchtbaarheid en relatief natte 

omstandigheden. Dit wordt bevestigd door het ontbreken van vindplaatsen binnen het 

plangebied, evenals door de historische context van het plangebied als  hooi-/grasland. Hierdoor 

worden geen sedentaire resten vanaf de eerste landbouwers (Late Prehistorie)  verwacht in het 

overgrote deel van het plangebied. Mogelijke uitzonderingen hierop vormen de twee 

noordwestelijke poelen die zich volgens de gemeentelijke beleidskaart binnen gebieden met een 

hoge archeologische verwachting bevinden en waar ook op korte afstand Romeinse vondsten 

zijn aangetroffen (vondstmelding 39773). Vanwege de natte omstandigheden zijn 

nederzettingsresten niet heel waarschijnlijk, maar off-site fenomenen zoals erfbegrenzingen, 

afvaldumps en eventueel ‘rituele’ deposities  kunnen zeker wel voorkomen. 

 

Ondanks de lage verwachting voor sedentaire sporen zijn over het gehele plangebied wel 

complextypen behorende tot natte landschappen zeer goed mogelijk. Hierbij kan het gaan om 
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afvaldumps, deposities van nederzettingsafval, ‘rituele deposities ’, en archeobotanische resten. 

Vanwege de aanwezigheid van moerige gronden kunnen ook nog aanwijzingen voor veenwinning 

in de vorm van zogenaamde boerenkuilen verwacht worden.  

 

 

Figuur 8. De locatie van de poelen en beekloop geprojecteerd op uitsnede van de Actuele Hoogtekaart Nederland. 

 

Diepteligging  

Volgens de geomorfologische kaart liggen in het plangebied dekzanden uit het Laat Pleistoceen 

direct aan het maaiveld. Indien zich geen recent opgebrachte lagen bevinden binnen het 

plangebied vormt het huidige maaiveld zodoende al sinds het Laat Paleolithicum het loopvlak. In 

dit geval kunnen archeologische resten vanaf deze periode direct aan het maaiveld verwacht 
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worden. Het is echter aannemelijker dat (delen van) het plangebied zijn opgehoogd met een 

zanddek afkomstig van hogere gronden om de beekdalgronden beter bewerkbaar te maken. In 

dit geval zullen archeologische sporen zich onder dit ophogingspakket bevinden.  

 

Fysieke kwaliteit  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied sporadisch en plaatselijk is ontgonnen 

voor de landbouw. Regelmatige landbouwkundige werkzaamheden resulteren meestal in een 

bouwvoor met een gemiddelde dikte van 30 tot 40cm waardoor eventuele archeologische resten 

tot diepte verstoord zijn. In dit geval kunnen met name grondsporen nog onder de bouwvoor 

bewaard zijn gebleven. In het geval van het plangebied zal verstoring beperkt of afwezig zijn 

vanwege de slechts beperkte landbouwactiviteiten die hebben plaatsgevonden over de afgelopen 

200 jaar. Daarnaast is het aannemelijk dat zich onder de bouwvoor een recent ophogingspakket 

bevindt die eventueel archeologische sporen bedekt.  

 

Overzicht 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor 

beschreven, kan in onderstaande tabel 4 worden samengevat. 

 

Archeologische periode Complextype Kenmerken Diepteligging Gaafheid 

Steentijd Tijdelijke 

kampementen 

op NW rand 

van het 

plangebied 

Lage 

verspreiding van 

vuursteen 

Top C-

horizont (ca. 

30-50 cm –

Mv). 

Goede 

conservering 

Romeins Randen 

nederzettings-

terrein (alleen 

NW van het 

plangebied) 

Off-site 

fenomenen 

(erfbegrenzin-

gen, afvaldumps 

en eventueel 

‘rituele’ 

deposities)  

Top C-

horizont (ca. 

30-50 –Mv). 

Goede 

conservering 

Prehistorie-Nieuwe Tijd Complex-typen 

behorende tot 

natte 

contexten 

Off-site 

fenomenen (m.n. 

deposities van 

afval of ‘rituele’ 

aard), sporen 

van 

veenwinning. 

Top C-

horizont (ca. 

30-50 cm –

Mv). 

Goede 

conservering 

Tabel 4. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. 
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Toetsing 

Om deze gespecificeerde verwachting te verfijnen wordt een onderzoeksmethode in de vorm van 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd met als doel de bodemopbouw en/of 

bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen.  

 

Hiervoor vormen de onderstaande technieken de geëigende onderzoeksstrategie: 

 Boortype: Edelmanboor (Ø 7 cm) 

 Boordichtheid en -grid: 6 boringen per hectare (40x50 grid). 

 Waarnemingsmethode: visuele controle van het opgeboord materiaal ter plaatse in het veld.. 

 Boordiepte: tot max. 150 cm –Mv. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De 

gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het 

verkennend booronderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, 

de mate van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in 

het plangebied. Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en  

kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van eventuele archeologische vindplaatsen.  

Daartoe zijn 20 boringen gezet in een driehoeksgrid van 40x50 m resulterend in een dichtheid 

van 6 boringen per hectare (3-4 boringen per poel). Er zijn geen boringen in het tracé van de 

beekloop gezet, omdat het plan voor beekherstel pas bekend werd na de uitvoering van het 

veldwerk. 

 

Er is geboord tot maximaal 150 cm -Mv met een Edelmanboor (7 cm) en zandguts. De boringen 

zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 

1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah2; bijlage 1) en 

met behulp van GPS ingemeten (x/y/z-coördinaten). 
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Figuur 9. Locatie boringen (geplande werkzaamheden in rood). 

 

3.2 Resultaten  

Geologie en bodem  

In alle boringen is een redelijk eenduidige opbouw aangetroffen (zie bijlage 1). Deze bestaat uit 

een bouwvoor van ongeveer 15-40 cm dik bestaande uit humeus donker bruingrijs matig lemig 

zand gevolgd door een donker grijs-bruingrijs opgebracht zandig pakket variërend in dikte van 15 

tot 55 cm. In vrijwel alle gevallen kan dit pakket, met name richting de overgang naar een 

onderliggend veraard veenpakket, als moerig worden gekenmerkt. Het daadwerkelijke 

veenpakket heeft een donkerbruine kleur en is veelal licht zandig. Echter, in verschillende 
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boringen bestaat het pakket naar beneden toe uit pure humus. In de meeste gevallen is het 

veenpakket tussen de 10 en 25 cm dik en ligt de top op ongeveer 50-60 cm -Mv. Uitzonderingen 

hierop vormen boringen HILGO-12, 13 en 14 waar het veen tussen de 45 en 55 cm dik is. 

Tegelijkertijd ligt de top van het veen in deze boringen nog steeds op ongeveer 50-60 cm –Mv. 

Het lijkt aannemelijk dat we hier in of aan de randen van de historische loop van de beek zitten. 

Een andere uitzondering wordt gevormd door boringen HILGO-18 t/m HILGO-20 waar het veen 

pas op een diepte van ongeveer 80 cm –Mv begint. De verklaring voor deze situatie moet 

gezocht worden in het dikkere ophogingspakket dat zich op deze locaties bevindt.  

 

Onder het veen bevindt zich in de basis een zandpakket dat geïnterpreteerd is als C-horizont en 

gekenmerkt wordt door zwak tot matig siltig matig fijn zand, houtresten en/of humusvlekken en af 

en toe een grindje. De kleur van het zand varieert van lichtgeelgrijs, tot witgrijs, wit en 

lichtgrijsbruin. Verschillende boringen laten echter ook zien dat dit zandpakket niet volledig 

homogeen is, maar vaak bestaat uit een afwisseling van zand- en kleilaagjes. Dit wisselend 

patroon kan gezien worden als het gevolg van of de afzettingsdynamiek in het beekdal, dan wel 

de fluvioperiglaciale omstandigheden waaronder deze laagjes zijn afgezet. Tegelijkertijd zorgen 

met name de kleilaagjes voor een slechte afwatering waardoor veen zich relatief makkelijk kan 

ontwikkelen resulterend in het aangetroffen venige pakket. 

.  

Archeologie  

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren in de vorm van bijvoorbeeld aardewerk 

aangetroffen. De bodem is ook dermate nat dat het niet aannemelijk is dat sporen gerelateerd 

aan nederzettingen zullen voorkomen. Dit vermoeden wordt verder versterkt door het 

hoofdzakelijk gebruik van het land als hooi-/grasland in historische tijden. Daarentegen is het 

niet onwaarschijnlijk dat complextypen die samenhangen met natte landschappen aanwezig zijn. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de 

volgende uitspraken worden gedaan met betrekking tot de gestelde onderzoeksvragen:  

 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend? 

Voor het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. Wel zijn binnen een straal 

van 500 meter (net name in noordelijke en noordwestelijke richting) verschillende waarnemingen 

gedaan van vuursteen uit de Steentijd en aardewerk uit de latere prehistorie, Romeinse periode, 

(Late) Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

 

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

Het plangebied wordt volgens de bodemkaart gekarteerd als moerige, lage enkeerdgronden 

bestaande uit lemig fijn zand en volgens de geomorfologische kaart als beekdalbodem. De 

boringen bevestigen dit en tonen dat tussen het opgebrachte pakker en de C-horizont bestaande 

uit beek- of fluviperiglaciale afzettingen uit het Laat-Pleistoceen en Vroege Holoceen een laag 

veraard veen van 10-55 cm bevindt. Het is onduidelijk wanneer dit veen zich precies heeft 

gevormd, maar de aanwezigheid van dit pakket duidt op zeer natte omstandigheden aangezien 

veen zich vormt in overheersend stilstaand water. Daarnaast kan het veen een buffer hebben 

gevormd tegen grondbewerking waardoor dieper gelegen sporen mogelijk goed bewaard zijn en 

vormt het een ideale context voor de conservering van organisch materiaal.  

 

 Op welke diepte bevinden zich de archeologische interessante lagen? 

Archeologisch interessante lagen bevinden zich zowel in het veenpakket als in de top van de C-

horizont. De diepte van deze pakketten kan plaatselijk variëren, maar ligt over het algemeen 

rond de 50 cm –Mv (top veen) en 60-90 cm –Mv (top C-horizont), met uitzondering van de 

centrale poel waar de top van de C-horizont zich op ongeveer 110 cm –Mv bevindt. Mogelijk 

hebben we hier te maken met (de randen van) de historische loop van de Roodloop.  

 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? 

Door de natte omstandigheden zijn archeologische sporen van nederzettingsterreinen niet te 

verwachten. Wel kunnen eventueel vondstcomplexen gerelateerd aan natte landschappelijke 

contexten, zoals locaties met ‘rituele deposities’ van steen en metaal, stort - of dump-zones van 

nederzettingsmateriaal, en archeobotanische resten, verwacht worden in het plangebied.  

Vanwege de aanwezigheid van veen kunnen eventueel ook sporen van veenwinning worden 

aangetroffen. 
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 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is? 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat gedurende de laatste twee eeuwen het plangebied 

voornamelijk in gebruik was als hooi-/grasland. Slechts tijdelijk en lokaal zijn enkele percelen In 

gebruikt geweest als landbouwgrond. Als gevolg hiervan zijn grote verstoringen niet te 

verwachten. Dit blijkt ook uit de boringen die allemaal een intact bodemprofiel laten zien. Het is 

daarom zinvol om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

 

 Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen 

worden ingezet 

Op basis van het booronderzoek is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de aan - of 

afwezigheid van archeologische waarden. Wel is het op basis van de intacte bodemopbouw en 

een mogelijke aanwezigheid van vondstcomplexen kenmerkend voor natte landschappen 

raadzaam om vervolgonderzoek te doen. Hierbij kan de gemeentelijke beleidskaart als leidraad 

dienen. In gebieden met een hoge archeologische verwachting is een intensieve begeleiding de 

beste methode. In de overige delen van het plangebied kan een extensieve begeleiding/inspectie 

volstaan. 

 

4.2 Aanbevelingen  

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek, de geldende archeologische verwachting 

en de geplande ingrepen wordt voor het plangebied een archeologische begeleiding aanbevolen. 

De eisen en randvoorwaarden waaraan deze begeleiding moet voldoen, moet worden 

opgenomen in een nog te vervaardigen Programma van Eisen (PvE). Dit PvE moet voorafgaand 

aan de werken worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.  

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. 

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project .  
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Bijlagen: 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)  
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boring: HILGO-1
datum: 7-10-2016, hoogte: 12,96, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 12,96 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 12,61 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 12,46 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 12,36 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,76 m +

boring: HILGO-2
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,06, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,06 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 12,81 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 12,56 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 12,46 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,36 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 12,06 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,86 m +

boring: HILGO-3
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,08, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,08 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 12,68 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 12,58 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,38 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijs, veraard veen

95 cm -Mv / 12,13 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,88 m +
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boring: HILGO-4
datum: 7-10-2016, hoogte: 12,99, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 12,99 m +
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 12,79 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 12,59 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 12,49 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,29 m +
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeel, humusvlekken, matig fijn

90 cm -Mv / 12,09 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor hout en riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 11,79 m +

boring: HILGO-5
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,36, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,36 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 12,96 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 12,86 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 12,76 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

70 cm -Mv / 12,66 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen

80 cm -Mv / 12,56 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veraard veen

90 cm -Mv / 12,46 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,16 m +
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boring: HILGO-6
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,31, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,31 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 13,06 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 12,91 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

50 cm -Mv / 12,81 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 12,71 m +
Lithologie: leem, sterk zandig, matig humeus, grijsbruin

80 cm -Mv / 12,51 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, grijs

90 cm -Mv / 12,41 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 12,21 m +
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, humusvlekken
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 12,16 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 12,11 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 11,81 m +

boring: HILGO-7
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,22, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,22 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 13,02 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 12,82 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 12,77 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 12,72 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 12,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 12,32 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 12,27 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 12,07 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: C-horizont

117 cm -Mv / 12,05 m +
Lithologie: zand, kleiig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 12,02 m +
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 11,92 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 11,72 m +
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boring: HILGO-8
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,39, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,39 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn

15 cm -Mv / 13,24 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 13,04 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,89 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

60 cm -Mv / 12,79 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen

65 cm -Mv / 12,74 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,69 m +
Lithologie: zand, matig siltig, wit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 12,54 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 12,29 m +

boring: HILGO-9
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,35, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,35 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn

15 cm -Mv / 13,20 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 12,95 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,85 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

55 cm -Mv / 12,80 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

60 cm -Mv / 12,75 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veraard veen

75 cm -Mv / 12,60 m +
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 12,55 m +
Lithologie: zand, matig siltig, wit, enkele humus- en kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 12,45 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 12,35 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 12,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 115 cm -Mv / 12,20 m +
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boring: HILGO-10
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,40, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,40 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

15 cm -Mv / 13,25 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 13,05 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 12,85 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

60 cm -Mv / 12,80 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,70 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veraard veen, slap

80 cm -Mv / 12,60 m +
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 12,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,20 m +

boring: HILGO-11
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,36, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,36 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

15 cm -Mv / 13,21 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 13,01 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 12,91 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn

50 cm -Mv / 12,86 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

55 cm -Mv / 12,81 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen

75 cm -Mv / 12,61 m +
Lithologie: zand, matig siltig, wit, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 12,36 m +
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 12,26 m +
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijsbruin, matig fijn, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,16 m +
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boring: HILGO-12
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,45, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,45 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 13,30 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,95 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

60 cm -Mv / 12,85 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 12,75 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen
Bodemkundig: B-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 12,65 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 12,35 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

125 cm -Mv / 12,20 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 12,05 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, witgrijs, matig grof, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 11,90 m +

boring: HILGO-13
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,43, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,43 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 13,28 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 12,93 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 12,83 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 12,73 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 12,68 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 12,28 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 12,23 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, witgrijs, humusvlekken, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 12,03 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 11,93 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, groen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 11,83 m +
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boring: HILGO-14
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,43, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,43 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 13,28 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 12,98 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 12,88 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 12,78 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 12,73 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 12,33 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, witgrijs, enkele leemlagen, matig grof, weinig hout
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 12,13 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont

133 cm -Mv / 12,10 m +
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 11,83 m +

boring: HILGO-15
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,52, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,52 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 13,22 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 12,97 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

65 cm -Mv / 12,87 m +
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijs, veraard veen

75 cm -Mv / 12,77 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen

80 cm -Mv / 12,72 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen

90 cm -Mv / 12,62 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 12,52 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, enkele leemlagen, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

115 cm -Mv / 12,37 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, enkele leemlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,32 m +
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boring: HILGO-16
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,56, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,56 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 13,26 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 12,96 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 12,86 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

75 cm -Mv / 12,81 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen

90 cm -Mv / 12,66 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingeel, enkele leemlagen, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 12,61 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, enkele zandlagen, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 12,06 m +

boring: HILGO-17
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,56, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,56 m +
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 13,26 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 13,01 m +
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 12,96 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

70 cm -Mv / 12,86 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veraard veen

80 cm -Mv / 12,76 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs

85 cm -Mv / 12,71 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, enkele zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,36 m +

boring: HILGO-18
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,82, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,82 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 13,47 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 13,17 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 13,07 m +
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veraard veen

85 cm -Mv / 12,97 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veraard veen

95 cm -Mv / 12,87 m +
Lithologie: zand, matig siltig, witgeel, enkele zandlagen, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 12,62 m +
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boring: HILGO-19
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,80, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,80 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 13,50 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 13,10 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 12,95 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veraard veen

120 cm -Mv / 12,60 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, enkele zandlagen, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 12,20 m +

boring: HILGO-20
datum: 7-10-2016, hoogte: 13,82, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Hilvarenbeek, opdrachtgever: Brabants Landschap, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 13,82 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 13,57 m +
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 13,12 m +
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 13,02 m +
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veraard veen

90 cm -Mv / 12,92 m +
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs

105 cm -Mv / 12,77 m +
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtgeel
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 12,72 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, enkele zandlagen, matig fijn, spoor hout
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 12,52 m +
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