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Samenvatting
Op 18 maart is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Bredasedijk te Bergeijk.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. De gemeente heeft
aangegeven dat binnen het plangebied 2 boringen geplaatst dienen te worden.
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf
het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een lage verwachting voor de
aanwezigheid van archeologische resten vanaf de late middeleeuwen tot en met de nieuwe
tijd.
Op aangeven van de gemeente zijn op het zuidoostelijke deel van het plangebied 3 boringen
gezet met behulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Uit de resultaten van het
booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied is opgehoogd en is geroerd tot in de
C-horizont.
Binnen het plangebied zijn nergens intacte resten van de verwachtte veldpodzol aangetroffen.
Gezien de diepe verstoringen binnen het plangebied kan de hoge verwachting voor
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum, die
gekenmerkt worden door een oppervlakkige vondstspreiding, naar laag worden bijgesteld.
Ditzelfde geldt voor de hoge verwachting voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot
en met de vroege middeleeuwen.
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening
zou moeten worden gehouden.
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1 Inleiding
1.1 Algemeen
- Opdrachtgever: Exlan Consultants B.V,Poort van Veghel 4949, 5466 SB Veghel
- Geplande ingrepen: Bouw mestverwerkingsinstallatie (zie figuur 2). Bodemingreepdiepte is voor de meeste gebouwen 80 cm –mv. Voor de mestopslag is dat 120 cm -mv
- Datum uitvoering veldwerk: 18 maart 2010
- Archis onderzoeksmelding (CIS nummer): 40.000
- Opgesteld conform KNA 3.1, met gebruikmaking van de minimumeisen voor
archeologisch onderzoek van de provincie Noord-Brabant.
- Bevoegd gezag: Gemeente Bergeijk
- Bewaarplaats vondsten: Provincie Noord-Brabant
- Bewaarplaats documentatie: Provincie Noord-Brabant
1.2 Locatiegegevens:
- Provincie: Noord-Brabant
- Gemeente: Bergeijk
- Plaats: Bergeijk
- Toponiem: Bredasedijk
- Globale ligging: Ten zuiden van Bergeijk, ten oosten van Luyksgestel
- Hoekcoördinaten plangebied:
o 152.843 / 365.812
o 153.063 / 365.863
o 153.072 / 365.753
o 152.869 / 365.701
- Oppervlakte plangebied: 2.6 ha
- Eigendom: particulier
- Grondgebruik: verhard
- Hoogteligging: ± 35 m +NAP
- Bepaling locaties: GPS Garmin, meetlinten
- Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het
centrum van het plangebied
1.3 Onderzoek
Op 18 maart is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Bredasedijk te Bergeijk.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te
komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend
Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de
vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig
(kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. De gemeente heeft
aangegeven dat binnen het plangebied 2 boringen geplaatst dienen te worden.
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen
en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning verleend tot het
verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het doen van
opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.
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Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), drs. S. Houbrechts
(archeoloog) en drs. E. Van de Velde (archeoloog).

Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 06-10-2010

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Bredasedijk, Bergeijk.

ArcheoPro Rapport, 1018, Pagina 7

Figuur 2: Plankaart
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode en bronnen
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en te
verwachten archeologische waarden.
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het
veldonderzoek worden bepaald.
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst,
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn):
-Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
-Archeologische MonumentenKaart (AMK)
-ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
-Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
-Bodemkaart 1:50.000
-Geomorfologische kaart 1:50.000
-Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830
-Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid)
-Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000
-Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Noord-Brabant 1:25.000
1894-1926
-Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000

Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.
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2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem
Volgens de geologische overzichtskaart van Nederland liggen in het plangebied oude
rivierafzettingen vlak onder het maaiveld. Deze rivierafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit
matig grof tot uiterst grof grindhoudend zand en grind, dat is aangevoerd door de Rijn met de
Maas als zijrivier, en worden tot de Formatie van Sterksel gerekend. Een groot deel van de
formatie is door een verwilderd riviersysteem afgezet. De Formatie van Sterksel is afgezet in
het laatste deel van het Vroeg-Pleistoceen (circa 1,1 miljoen jaar geleden) tot en met het
Midden-Pleistoceen (circa 475.000 jaar geleden).
Tijdens het Pleniglaciaal (circa 75.000 - 15.700 jaar geleden) was de ondergrond permanent
bevroren en moest het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstromen. Hierdoor
werden fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en reeds bestaande dalen verder uitgesleten.
Deze afzettingen bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten, en
worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.
In de koudste en droogste periode van het Weichselien (Laat-Pleniglaciaal en het LaatGlaciaal (26.000 - 11.755 jaar geleden) is de Formatie van Sterksel bedekt met dekzand.
Doordat de vegetatie nagenoeg verdwenen was kon op grote schaal verstuiving optreden en
werd dekzand afgezet. Dit zand is kalkloos en fijnkorrelig, goed afgerond en arm aan grind.
Deze afzettingen maken deel uit van het Laagpakket van Wierden van de Formatie van
Boxtel.
Op de geomorfologische kaart van Nederland ligt het zuidwestelijke deel van het plangebied
op een terrasafzettingswelving (figuur 5, code 3L12). Het overige deel van het plangebied ligt
op een terrasafzettingswelving die bedekt is met dekzand (figuur 5, code 2M20a). Deze
terrasafzettingen zijn de hoger gelegen delen in het vlechtend rivierensysteem. Beken, zoals
de Elsenloop (figuur 5, code 2R2), volgen de natuurlijke laagtes in het landschap, zoals de
verlaten geulen van het vlechtend rivierensysteem. Het beekdal van de Elsenloop ligt ten
westen van het plangebied.
Ten oosten van het plangebied ligt een laagte zonder randwal, inclusief uitblazingsbekken dat
niet moerassig is (figuur 5, code 3N5). Net ten noordwesten van het plangebied ligt het
Uileven.
Volgens de bodemkaart van Nederland komen binnen het plangebied veldpodzolgronden voor
(figuur 6, code U5657nr102 en U5657nr105). Veldpodzolgronden komen veelal voor op de
locaties van voormalige heidegebieden. Onder de bouwvoor wordt soms nog een
uitspoelingshorizont (E-horizont) aangetroffen die gekenmerkt wordt door loodkleurig zand.
Hieronder ligt een ijzer- en/of humusinspoelingslaag (B-horizont). Hieronder komt de Chorizont voor. Ten zuidwesten, in het beekdal van de Elsenloop en ten zuiden van het
plangebied komen gooreerdgronden voor (figuur 6, code pZn21g en U5657nr115).
Gooreerdgronden hebben een donkere bovengrond die dunner is dan 50 cm. Deze bovengrond
ontstaat doordat er bij natte omstandigheden een hogere productie is van organisch materiaal
dan er afgebroken kan worden. Het humusgehalte is vaak erg hoog. Hieronder ligt soms een
zwakke humuspodzol B-horizont. Gooreerdgronden komen voor in afvoerloze gebieden en op
de overgang van beekdalen naar hoger gelegen gronden.
Ten noordwesten van het plangebied komen hoge zwarte enkeerdgronden voor (figuur 6, code
zEZ21). Deze gronden zijn ontstaan vanaf de late middeleeuwen doordat het systeem van
potstalbemesting werd toegepast. Daarbij zijn plaggen gestoken die in de stallen zijn gelegd
om de meststoffen van het vee op te nemen. Deze vruchtbare plaggen zijn vervolgens over de
velden uitgespreid. Hierdoor is in de loop der eeuwen een plaggendek boven op de
oorspronkelijke bodem ontstaan. Een andere theorie is dat deze dikke eerdgronden geen
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opgebrachte dekken zijn als gevolg van potstalbemesting maar zijn ontstaan door intensieve
bodembewerking (Jongmans en Miedema, 1986).
De zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een tenminste 50 tot 80 cm dikke
zwartbruine humeuze ondergrond (A-horizont). Ze onderscheiden zich van bruine
enkeerdgronden door hun donkere kleur, lager lutumgehalte en een hoger humusgehalte. Deze
gronden hebben een zwartbruine bouwvoor (Aap-horizont) die een dikte heeft van circa 25
cm. Daaronder wordt het plaggendek bleker van kleur (Aa-horizont). Onder het plaggendek
(Aa-horizont) bevindt zich een donkere laag (Apb-horizont). Deze is ontstaan door
vermenging van de bovengrond van het oorspronkelijke bodemprofiel met het bovenliggende
plaggendek. Onder de enkeerdgronden zijn veelal resten van podzolgronden aanwezig.
Podzolbodems worden doorgaans gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) met
daaronder een humus en/of ijzerinspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont gaat veelal via
een overgangslaag (de BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede zand (Chorizont).
Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (figuur 7) is, ondanks de
vertroebeling van het hoogtebeeld door de aanwezige bebouwing, te zien dat plangebied op de
overgang van hoger gelegen gronden in het zuiden naar de lager gelegen vlakte in het noorden
ligt.
2.3 Referentieprofiel
De enkeerdgronden worden gekenmerkt door een
tenminste 50 cm dikke zwarte humeuze
bovengrond die veelal in de middeleeuwen en de
nieuwe tijd ( tot ± 1900), is ontstaan ten gevolge
van eeuwenlange bemesting met potstalmest.
Veelal gaat het esdek geleidelijk aan over in het
niet door plaggenbemesting met humus verrijkte
zand. Doordat enkeerdgronden vaak zijn
aangelegd in gebieden waar oorspronkelijk
podzolgronden zijn ontstaan, kunnen resten
hiervan onder het esdek aanwezig zijn. (Zie figuur
4 uit Ten Cate et al. 1995)
De dikte van een esdek is afhankelijk van de
ouderdom en de intensiteit waarmee materiaal is
opgebracht.

Figuur 4: Voorbeeld van een hoge zwarte
enkeerdgrond op een podzol profiel.
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Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het plangebied
met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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Figuur 6: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 06-10-2010

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Bredasedijk, Bergeijk.

ArcheoPro Rapport, 1018, Pagina 13

Figuur 7: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.
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2.4 Archeologie
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3.0) ligt het plangebied in een
zone met een lage kans op het aantreffen van archeologische waarden.
Binnen het onderzoeksgebied ligt slechts één bekende archeologische vindplaats. Het betreft
een beschermd terrein van zeer hoge archeologische waarde (monumentnummer 863), dat ten
oosten van het plangebied ligt. Op dit terrein zijn mogelijk sporen van begraving in de vorm
van een urnenveld en sporen van bewoning in de vorm van vuursteenvondsten uit het
mesolithicum aangetroffen. Dit monument ligt op een dekzandrug langs een voormalig ven.
Het monument is deels verstoord door een zandafgraving.
Tabel 1
Monumenten en waarnemingen
Nummer Coördinaat
Periode
154.258/365.878 Mesolithicum
863
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Figuur 8: Kaart met Archis-gegevens met daarop een cirkel met een straal van één kilometer
rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft.

Versie: 06-10-2010

www.ArcheoPro.nl

Archeologische onderzoek Bredasedijk, Bergeijk.

ArcheoPro Rapport, 1018, Pagina 16

2.5 Historie
De kadasterkaart uit 1832 toont dat het plangebied destijds deel uitmaakte van heideterrein.

Figuur 9: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832
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Figuur 10 toont achtereenvolgens topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845,
1902, 1958 en 2008. Hierop is te zien dat het plangebied tot zeker aan het begin van de 20ste
eeuw deel uitmaakte van heideterrein. In de twintigste eeuw is dit heideterrein ontgonnen en
rest hiervan nog slechts het Uileven. Het plangebied is na de ontginning in gebruik genomen
als akker. In de tweede helft van de twintigste eeuw is hier het huidige bedrijfscomplex
gebouwd.

Figuur 10: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1902, 1958 en
2008.
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2.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Specifieke ligging
Het plangebied ligt op een terrasafzettingswelving, ten zuidoosten van de bebouwde kom van
Luyksgestel, in voormalig heideterrein dat pas in de twintigste eeuw is ontgonnen. Ten westen
van het plangebied ligt van oudsher een ven.
Verwachte perioden (datering)
De terrasafzettingswelvingen waarvan het plangebied deel uitmaakt zijn de hoger gelegen
delen in het rivierensysteem die gunstige locaties vormen voor vuursteenvindplaatsen,
nederzettingsresten en sporen van begraving. De ligging van het Uileven ten noordwesten van
het plangebied is eveneens een belangrijke factor. Door deze hogere en drogere ligging in de
nabijheid van water kan een hoge archeologische verwachting worden opgesteld voor
archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen.
Het plangebied ligt in het buitengebied. Op het historische kaartmateriaal is te zien dat er zich
slechts ontwikkelingen zoals ontginningen voordoen in de omgeving van het plangebied rond
het midden van de 20ste eeuw. Het huidige bedrijf op het plangebied, vormt de eerste
bebouwing binnen het plangebied. Daarom wordt er een lage verwachting opgesteld voor
archeologische resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.
Complextypen
Eventuele nederzettingsresten uit het paleolithicum, mesolithicum of neolithicum kunnen
zowel bestaan uit basisnederzettingen met een oppervlakte tussen 200 en 1.000 m² als van
zeer geringe afmetingen zijn en hoeven nauwelijks meer te zijn dan de neerslag van een
enkele (jacht)activiteit of een kortstondig kamp.
Resten uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en vroege-middeleeuwen in het gebied zullen
vooral nederzettingsresten betreffen van minimaal honderden vierkante meters grootte. Resten
van begraven kunnen eveneens aanwezig zijn.
Uiterlijke kenmerken
Nederzettingsresten uit het paleolithicum of mesolithicum zullen binnen het plangebied uit
oppervlakkige vondststrooiingen bestaan met eventuele ondiepe sporen in de ondergrond. De
omvang hiervan kan beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters.
Nederzettingsresten uit de latere periodes kunnen aan het oppervlak liggen als concentraties
van vondstmateriaal. In de ondergrond kunnen grondsporen aanwezig zijn zoals vullingen van
kuilen (afvalkuilen, paalkuilen, waterputten,…).
Eventuele sporen van crematie- of inhumatiegraven komen voor in zowel kleine clusters van
enkele graven tot grote grafvelden van vele tientallen graven.
Nederzettingsresten tot en met de vroege middeleeuwen kunnen onder het esdek voorkomen
als concentraties van vondstmateriaal of als vullingen van kuilen (afvalkuilen, paalkuilen,
waterputten, enz.).
Mogelijke verstoringen
Door de ontginning van het heideterrein, het gebruik als akker en aanleg van het huidige
transportbedrijf alsmede de bouw van mestverwerkingsinstallaties op het plangebied na het
midden van de twintigste eeuw, zal onvermijdelijk aanzienlijke bodemverstoring zijn
opgetreden.
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2.7 Onderzoeksstrategie
De gemeente heeft aangegeven dat er in het zuidoostelijke deel van het terrein twee
verkennende boringen geplaatst dienen te worden. Deze worden geplaatst met een
edelmanboor met een diameter van 7 cm. Deze twee verkennende boringen hebben tot doel de
gestelde verwachting opgesteld in het bureauonderzoek te toetsen.
Op basis van dit voorgestelde booronderzoek kan nooit gegarandeerd worden dat alle typen
archeologische resten kunnen worden opgespoord. De kans op het aantreffen van grondsporen
is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter indien een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Een
dergelijke aanpak zou echter in dit stadium van het onderzoek een te zwaar middel vormen.
Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN.
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3 Veldonderzoek
3.1 Verrichte werkzaamheden
- Positie boringen: verspreide verdeling over het zuidoostelijke deel van het plangebied,
zie figuur 13.
- Gebruikt boormateriaal: edelmanboor met diameter van 7 cm.
- Totaal aantal boringen: 3
- Boorgrid: de boringen zijn vrij over het plangebied geplaatst
- Geboorde diepte: 1,0 – 1,85 m -Mv
- Inmeten boorlocaties: GPS
- Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.1)
- Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de
aanwezigheid van klinkers op dit deel van het plangebied was geen
oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren bodemontsluitingen aanwezig die
geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
3.2 Resultaten booronderzoek
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het
booronderzoek zijn opgesomd in bijlage 1. De boringen zijn geplaatst binnen het
zuidoostelijke deel van het plangebied.
Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond binnen het
plangebied uit slecht gesorteerd, zwak siltig zand bestaat dat tot de Formatie van Sterksel
behoort.
Aan de oppervlakte van het plangebied liggen betonklinkers. Onder deze betonklinkers zijn
meerdere opgebrachte lagen aangetroffen. Deze lagen zijn deels puinhoudend. Boring 2 is
gestaakt op een diepte van 100 cm –mv op ondoordringbaar baksteenpuin. Onder deze
opgebrachte lagen, op een diepte van 80 tot 100 cm –mv, ligt een zandlaag met een
brokkelige opbouw. Onder deze geroerde laag is meteen de C-horizont aangetroffen. De
diepteligging van de top van de C-horizont varieert van 120 cm –mv in boring 3 tot 140 cm mv in boring 1.
Uit het onderzoek blijkt dat de bodem in het verleden verstoord is tot in de C-horizont. De
oorzaak hiervan is de bouw van de het huidige transportbedrijf en de bouw van
mestverwerkingsinstallaties. De eigenaar van het bedrijf wist ook te vertellen dat bij de
ontwikkeling van het terrein het volledige terrein is afgegraven en vervolgens is opgevuld
met zand. Behalve moderne puinresten zijn nergens binnen het plangebied archeologische
indicatoren aangetroffen.
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Figuur 11: Foto van boring 2.
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Figuur 12: Boorprofielen
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Figuur 13: Boorpunten met verstoringsdiepten.
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4 Conclusies en aanbevelingen (selectieadvies)
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf
het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en een lage verwachting voor de
aanwezigheid van archeologische resten vanaf de late middeleeuwen tot en met de nieuwe
tijd.
Op aangeven van de gemeente zijn op het zuidoostelijke deel van het plangebied 3 boringen
gezet met behulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Uit de resultaten van het
booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied is opgehoogd en is geroerd tot in de
C-horizont.
Binnen het plangebied zijn nergens intacte resten van de verwachtte veldpodzol aangetroffen.
Gezien de diepe verstoringen binnen het plangebied kan de hoge verwachting voor
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum, die
gekenmerkt worden door een oppervlakkige vondstspreiding, naar laag worden bijgesteld.
Ditzelfde geldt voor de hoge verwachting voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot
en met de vroege middeleeuwen.
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening
zou moeten worden gehouden.
In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied,
zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Selectieadvies, in dit rapport niet nader
uitgewerkt.
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden,
deze gemeld dienen te worden bij de Minister (in de praktijk bij de RCE of de gemeente
Bergeijk), conform Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7,
artikel 53 en verder.
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Verklarende woordenlijst:
BP: Before Present (present = 1950)
GPS: Global Positioning System
IVO: Inventariserend VeldOnderzoek
NAP: Normaal Amsterdams Peil.
RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Archeologische tijdschaal
Periode
Midden- en Laat Paleolithicum (oude steentijd)
Mesolithicum (midden steentijd)
Neolithicum (nieuwe steentijd)
Bronstijd
IJzertijd
Romeinse tijd
Vroege middeleeuwen
Volle middeleeuwen
Late middeleeuwen
Nieuwe tijd

Datering
250.000
9000
4500
2000
800
12 v chr.
500
1000
1250
1500

-

9000
4500
2100
800
12 v. chr.
500 n. chr.
1000
1250
1500
heden

Bronnen
Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857 1:50.000.
Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990
Grote historische topografische Provincie Atlas Noord-Brabant; 1905 1:25.000. Nieuwland
Tilburg 2006
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997
Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl)
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008
Luchtfoto, http://maps.google.nl
Provincie
Noord-Brabant,
brabant.nl/CHW)

Cultuurhistorische

waardekaart

(http://www.noord-

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, IKAW 2 (Indicatieve kaart
Archeologische Waarden), Amersfoort.
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, AMK (Archeologische
monumentenkaart), Amersfoort.
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, ARCHIS II (Archeologisch
Informatie Systeem), http://archis2.archis.nl/
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Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.
Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring
Centrum, Wageningen, 1989
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen,
1968.
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij
twaalf provinciën. Landsmeer.
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Bijlage 1: Boorbeschrijving
Algemene kopgegevens
Soort boring
Projectnummer
Projectnaam
Deelgebied
Organisatie
CIS-code
coördinaatsysteem
Coördinaatsysteemdatum
Locatiebepaling
Referentievlak
Bepaling maaiveldhoogte
Boormethode
Boordiameter
Opdrachtgever

Boor LDO Lithologie
Nr
GD BK
1

2

3

50
80
100
140
155
185
10
50
75
90
100
15
40
80
120
130
145

Z4
Z3
Z4
Z3
Z2
Z4
Z4
Z3
Z4
Z2
Z4
Z4
Z3
Z4
Z2
Z3
Z4

Posities van de boringen (boorlocaties)
Boornummer XCO
YCO
1
153016.9
365766.2
2
153043.6
365770.7
3
153047.3
365755.9

BAR
10-015
Bredaseweg, Bergeijk
Nvt
ArcheoPro
40.000
RD2000
ETRS89
GPS
NAP
AHN
edelman
7 cm
Exlan Consultants

BS
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1

BZ B
G

B
H

2

2

Kleur
HK
GR
GR
GR
BR
GR
BL
GR
GR
GR
GE
GR
GR
GR
GR
BR
GR
BL

TK

IK

VLK

LI

VWIGE1
VWI1
VGE1

LI
DR
LI

NVS

VGE1

LI
LI

LI
LI
DR
LI
GR

VGR1
VGR1
VGE1
VGE1
VGR1
VGR1
VGE1
VGE1

BI

GI

OPG
OPG
OPG
VGR

BST6
BST6

BHC
BHC

GR
BR

BHN

MA, M´s tov NAP
35.10
34.90
35.06

OPG
OPG
OPG
OPG
OPG
OPG
OPG
OPG
VGR

ROV3
ROV1

BST6
BST6
BST6
BST6
BST6

BHC
BHC

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind,
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
NVS = nieuwvormingen; ROV = roestvlekken, BST = baksteen
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont,
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, OPG = opgebracht, VGR =
vergraven
GI = Geologische interpretaties
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