ArGeoBoor
Archeologisch vooronderzoek & advies

BUREAUONDERZOEK

BOORONDERZOEK

Vier locaties in en nabij de
Oisterwijkse Hoeven
Sparrendreef en Hoevense
Weg (Gemeente Oisterwijk)
Een bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek

ArGeoBoor rapport 1301
auteur: L.C. Nijdam (senior
prospector)

paraaf voor vrijgave
datum: 8 juli 2014
Opdrachtgever: Agel adviseurs

Kaart van Bataafs Brabant / Oost uit 1794
door Hendrik Verhees (Geraadpleegd op:
www.brabantinKaart.nl
www.ArGeoBoor.nl
E info@argeoboor.nl
T 06-28559693

ISSN: 2351-9975

INHOUDSOPGAVE
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1

2

3

Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1

Kader ....................................................................................................................................... 4

1.2

Doel en Vraagstelling............................................................................................................... 5

Gegevens plangebieden .................................................................................................................. 5
2.1

Administratieve data ............................................................................................................... 6

2.2

Beschrijving plangebieden....................................................................................................... 6

2.3

Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 7

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 7
3.1

Methode .................................................................................................................................. 7

3.2

Aardkundige gegevens ............................................................................................................ 8

3.3

Historische situatie .................................................................................................................. 9

3.4
Archeologische Monumentenkaart (AMK), waarnemingen, vondstmeldingen en
onderzoeksmeldingen ....................................................................................................................... 13
4

Archeologische verwachting ......................................................................................................... 15

5

Archeologisch booronderzoek ...................................................................................................... 18
5.1

Methode ................................................................................................................................ 18

5.2

Resultaten en interpretatie ................................................................................................... 18

6

Conclusies ...................................................................................................................................... 21

7

Aanbeveling ................................................................................................................................... 22

Literatuur ............................................................................................................................................... 23
Bronnen Geraadpleegde Kaarten .......................................................................................................... 23
Bijlage 1 boorstaten
Bijlage 2 Inrichtingsschetsen plangebieden A, C en D + omtrek van plangebied B

ArGeoBoor rapport 1301: Sparrendreef en Hoevense Weg te Oisterwijk.
Opdrachtgever: Agel adviseurs

Samenvatting
In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend
booronderzoek uitgevoerd op vier locaties gelegen in en nabij de Oisterwijkse Hoeven te
Oisterwijk. De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om binnen de plangebieden
landhuizen te realiseren, het alleen mogelijk is na een bestemmingsplanwijziging.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat voor alle vier de plangebieden een middelhoge kans
is op het aantreffen van archeologische resten. De ligging van het plangebied in de dalvlakte
op de overgang van dekzandruggen naar het beekdal van de Voorste Stroom maken dat de
plangebieden een gunstige locatie kunnen zijn geweest voor kampen van jagers en
verzamelaars. Eventuele resten kunnen zich bevinden op verhogingen langs het beekdal. De
kans op bodemverstoringen als gevolg van de ontginning in de nieuwe tijd is het grootst in de
gebieden A, B en D. Locaties C ligt in een zone waar, in afwijking van de andere gebieden, in
ieder geval al vanaf 1800 aan akkerbouw werd gedaan en waar mogelijk een landbouwdek is
ontstaan door het opbrengen van plaggen. Ook heeft er in het plangebied C tussen 1800 en tot
circa 1900 bebouwing gestaan. De kans op een intacte bodem is hier groter en ook is er een
kans op archeologische resten die zeker terug gaat tot de 2e helft van de nieuwe tijd, maar
mogelijk tot in de 1e helft (1500-1750 na Chr.) of tot in de late middeleeuwen.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in de plangebieden A, B en D als
gevolg van de ontginning en daarna het ploegen verstoord is tot in de C-horizont met
uitzondering van 2 boringen in plangebied D waar nog een restant van een B-horizont werd
aangeboord. Aangenomen wordt dat archeologische resten van eventuele jagers en
verzamelaars hierdoor zijn vernietigd. Ter plaatse van plangebied C zijn onder een dun
landbouwdek restanten van podzolgronden aangetroffen. Buiten het huidige erf waar de
bodem verstoord lijkt te zijn, worden onder het landbouwdek en de bouwvoor nog
archeologische resten verwacht uit de tweede helft van de nieuwe tijd en mogelijk nog uit de
1e helft van de nieuwe tijd en late middeleeuwen.
Geadviseerd wordt om de plangebieden A, B en D vrij te geven voor de voorziene
ontwikkeling. Voor plangebied C wordt aanbevolen om bodemverstoringen dieper dan 35 cm
in het adviesgebied zoveel mogelijk te voorkomen. Bij eventuele bodem verstoringen buiten
de het huidige erf, wordt aangeraden om een archeologisch proefsleufonderzoek uit te voeren
om na te gaan of zich nog archeologische grondsporen onder het landbouwdek bevinden.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens
graafwerkzaamheden, buiten het hier aangegeven adviesgebied voor vervolgonderzoek,
alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Oisterwijk.Onderhavig advies dient te
worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de Gemeente Oisterwijk. Deze zal
op basis van dit onderzoek een selectie besluit nemen over of en welke type vervolgonderzoek
noodzakelijk wordt geacht.
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1

Inleiding

1.1

Kader
In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend
booronderzoek uitgevoerd op vier locaties gelegen in en nabij de Oisterwijkse Hoeven te
Oisterwijk. De Oisterwijkse Hoeven is een groep boerderijen of hoeven die liggen enkele
kilometers ten zuidwesten van Oisterwijk en ten noordwesten van Moergestel. Het betreft één
locatie aan de Sparrendreef en drie locaties aan de Hoevense Weg. De plangebieden zijn van
west naar oost A t/m D genoemd. De aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om
binnen de plangebieden landhuizen te realiseren. Ten behoeve hiervan dient een
bestemmingsplanwijziging voor de gebieden plaats te vinden van landbouw naar wonen. Bij
toekomstige nieuwbouw zal de bodem geroerd worden op plaatsen waar dit nog niet eerder
gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden.
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Oisterwijk blijkt dat de plangebieden
liggen in een zone met waarde archeologie 5. Hierbij is archeologisch onderzoek verplicht bij
ingrepen groter dan 2.500 m2.1 Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in de maanden juni
en juli 2014, conform de KNA 3.3.2

Afbeelding 1. Ligging van de plangebieden op een topografische kaart.3

1

Gemeente Oisterwijk 2009
Centraal College van deskundigen 2013
3
Kadaster 2012
2
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1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor de plangebieden op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van
de bodemopbouw en bodemverstoringen om een uitspraak te kunnen doen over de aan-, of
afwezigheid van een potentieel archeologisch niveau en de diepteligging daarvan. Op basis van
het verkennend onderzoek worden kansrijke zones geselecteerd voor vervolgonderzoek en
kansarme zones worden uitgesloten en vrijgegeven voor ontwikkeling. De volgende vragen
staan bij het onderzoek centraal:
 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek?

2

Gegevens plangebieden

Afbeelding 2. Ligging van de plangebieden A t/m D op een topografische kaart.4

4

Kadaster 2012
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2.1

Administratieve data
Tabel 1. Algemeen
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Beheerder en plaats van
documentatie

Noord-Brabant
Oisterwijk
Agel adviseurs
Gemeente Oisterwijk
ArGeoBoor, Lippenhuizen.

Tabel 2. Plangebied A
Toponiem:
Kaartblad
Oppervlakte:
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP
Onderzoeksmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

Sparrendreef
50F
2
7.500 m
+ 10,2 m
62041
50025

Tabel 3. Plangebied B
Toponiem:
Kaartblad
Oppervlakte:
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP
Onderzoeksmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

Hoevense Weg
50F
2
6.000 m
+ 10,5 m
62043
50026

Tabel 4. Plangebied C
Toponiem:
Kaartblad
Oppervlakte:
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP
Onderzoeksmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

Hoevense Weg
50F
2
24.000 m
+ 10,4 – 10,7 m
62044
50027

Tabel 5. Plangebied D
Toponiem:
Kaartblad
Oppervlakte:
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP
Onderzoeksmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

Hoevense Weg
51A
2
4.800 m
+ 9,6 m
62045
50028

De hoogtegegevens zijn afkomstig van het AHN-2. 5

2.2

Beschrijving plangebieden
De plangebieden liggen allen ten zuidwesten van Oisterwijk in een gebied dat ligt ten zuiden
van de Voorste Stroom, ten noorden van Landgoed Ter Braakloop, dat bestaat uit bossen en
heide met diverse vennen. Ten tijde van het veldwerk waren alle plangebieden in gebruik als
maïsland. Plangebied A ligt direct ten oosten van de Sparrendreef ten noorden van de kruising
met de Hoevense Weg. Plangebied B ligt aan de noordzijde van de Hoevense Weg ten oosten
van een bosperceel. De grond aan de noord- en oostzijde van het plangebied waren ten tijde
van het veldwerk in gebruik door een kwekerij. Plangebied C ligt eveneens ten noorden van de
Hoevense Weg, ten oosten van de dubbele knik in deze weg. De kern van dit plangebied is
bebouwd met stallen en schuren en verhard met beton.
5

AHN-2 2007-2012
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De oude hoeve met een klein erf behoort niet tot het plangebied. De hoeve wordt momenteel
nog bewoond. Plangebied D ligt in een bocht van een onverharde weg die vanaf de Hoevense
Weg naar het noorden loopt.

2.3

Voorziene ontwikkeling
Er zijn plannen om in de plangebieden landhuizen te bouwen. Een inrichtingsschets voor de
plangebieden A, C en D is opgenomen in bijlage 2. Voor plangebied B was ten tijde van het
onderzoek nog geen schets voorhanden. Bij realisatie van de plannen zal de bodem geroerd
worden op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is.

Afbeelding 3. Plangebied op de paleo-geografische kaart van de Gemeente Oisterwijk.6

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.

6

Heunks, Ellenkamp en Van der Eynde 2012
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3.2

Aardkundige gegevens
De aardkundige gegevens zijn samengevat in een onlangs uitgevoerde studie naar het Paleolandschap van de Gemeente Tilburg, waar ook dit gedeelte van de gemeente Oisterwijk nog is
gekarteerd.7
Op de paleo-geografische kaart van de Gemeente Tilburg is te zien dat de plangebieden liggen
in een zone die gekarteerd is als dalvlakte. De plangebieden A, B en C liggen direct ten noorden
van een landduincomplex en plangebied D direct ten zuiden van de als beekdal gekarteerde
laagte. De bruine arcering op de kaart geeft aan dat in een uitgestrekt gebied ten zuiden
westen van Oisterwijk, rondom Heukelom, enkeerdgronden (plaggenbodems) voorkomen (zie
afbeelding 3).De kartering is deels gebaseerd op het AHN en ter aanvulling is deze opgenomen
in het rapport als afbeelding 4.

Afbeelding 4. Plangebied op een kaart van het AHN-2.8
Bodem
De plangebieden A t/m C liggen in een zone met veldpodzolgronden (cHn21), plangebied D ligt
in een zone met laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand. De grondwatertrap in
deelgebied A is III en in de gebieden B t/m D V (zie tabel hieronder). Dit geeft aan dat de
grondwaterstand behoorlijk hoog is.
Grondwatertrap (cm)

I
II
III
IV
V
<20
<40
<40
>40
<40
Gemiddeld laag grondwater
<50
50-80
80-120 80-120
>120
Tabel 5 met grondwatertrappen. Bron: Stiboka (Stichting bodemkartering).9
Gemiddeld hoog grondwater

7
8

Heunks, Ellenkamp en Van der Eynde 2012
AHN-2 2007-212
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VI
40-80
>120

VII
>80
>160

Afbeelding 5. Plangebieden op een uitsnede van de bodemkaart.10

3.3

Historische situatie
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Oisterwijk. De naam Oisterwijkse Hoeven duidt erop
dat de ontginning van het gebied vanuit Oisterwijk heeft plaatsgevonden. De naam Oisterwijk
komt reeds rond de 12e eeuw voor. De naam Oisterwijkse Hoeven komt voor in schriftelijke
bronnen vanaf 1837-1841.11 Verder is in de bronnen maar weinig informatie beschikbaar.
Oude kaarten
Op een kaart uit 1794 (zie voorblad) is de naam Hoeven geschreven en zijn een aantal
boerderijen ingetekend op de plaats waar ook op recentere kaarten de hoeven liggen. De kaart
maakt een niet al te nauwkeurige indruk. Op de minuutplan en AOT uit de periode 1811-1832
is te zien dat de plangebieden A en B lagen in een heidegebied. Plangebied C was grotendeels
in gebruik als akker met langs de Hoevenseweg een tweetal hoeven. Plangebied D was rond
1811-1832 deels in gebruik als akker en deels in gebruik als heide. Fraai zijn de meanders in de
Voorste stroom, die dan nog volop aanwezig zijn.
Uit de OAT blijkt dat de eigenaren van de bebouwde en niet bebouwde percelen woonden in
Oisterwijk of Heukelom.12 In afbeelding 7 is een detailkaart van plangebied C opgenomen,
waarop de ligging van de bebouwing is weergegeven.

9

In: Berendsen 2005
Alterra 1960-1995
11
Berkel en Samplonius 2006
12
Minuutplan 1811-1832
10

ArGeoBoor rapport 1301: Sparrendreef en Hoevense Weg te Oisterwijk.
Opdrachtgever: Agel adviseurs

Afbeelding 6. Plangebieden geprojecteerd op een bewerkte uitvoering van de minuutplannen
uit de periode 1811-1832. Het grondgebruik is op deze kaart weergegeven (groen=bouwland;
donkergroen=bos; paars= heide, geel = wegen; lichtbruin = boerenerf met bebouwing.13

Afbeelding 7. Plangebied C op een detailkaart van de minuutplan uit 1811-1832.14

13
14

Kadaster 1811-1832 + OAT
Kadaster 1811-1832
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Afbeelding 8. Plangebied op een kaart van rond 1900.15
De situatie op de kaarten uit 1900 en 1912 is vrijwel gelijk als de situatie rond 1811-1832.16 In
de jaren tussen 1912 en 1929 worden de heidegebieden van plangebied A en B omgezet in
gras- of akkerland en tussen 1912 en 1929 verplaatst de bebouwing binnen plangebied C zich
naar het huidige erf (zie afbeelding 9).17 In plangebied D vindt de ontginning eveneens plaats in
deze periode.18

15

Kadaster 1830-1850
Bureau voor Militaire Verkenningen 1912
17
Kadaster 1927 en 1938
18
Bureau voor militaire Verkenningen 1912 en 1926 (kaartblad 627)
16
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Afbeelding 9. Plangebieden A, B en C op kaarten uit de 20e eeuw.19
19

Bureau voor Militaire Verkenningen 1912 en 1927; Kadaster 1958 en 1980
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3.4

Archeologische Monumentenkaart (AMK), waarnemingen, vondstmeldingen en
onderzoeksmeldingen
Geen van de vier plangebieden maken deel uit van een AMK-terrein en er bevinden zich ook
geen terreinen met een bekende archeologische waarde in de directe omgeving.
Tabel 6. De onderstaande waarnemingen zijn aangegeven op afbeelding 10.
waarneming
409663
44899

vondstverwervi
ng
metaaldetector
onbekend

vondst

complextype

datering

bijzonderheden

Koperen munt
Aardewerk ‘Romeins
materiaal en
inheems’
Munt-koperen

Onbekend
Onbekend

1500-1650 na Chr.
Romeinse tijd

-

430170

metaaldetector

Rituele
depositie
Versterkingon
bepaad

Late ijzertijd-vroege
Romeinse tijd
Volle middeleeuwen

44757

Archief

Plattegrond/configura
tie

415425

Archeologische
begeleiding

(deel van )
kasteel

Late middeleeuwennieuwe tijd

415655
32638

Booronderzoek
Niet
archeologisch
graafwerk

kasteel
Fundering/
nederzetting
borg/stins/ver
sterkt huis

Middeleeuwen
Middeleeuwen laat
1250-1500

53697

Booronderzoek

Kalksteen (brok),
sierelement deel van
raamkozijn
Bouwmateriaal
Fundering van 2
paralel lopende
palenrijen +
puinresten van 1,7 m
breed.
Bouwmateriaal

Kasteel

Middeleeuwen

39531

Niet
archeologisch
onbekend

Munt

Onbekend

Romeinse tijd

35403

Veldkartering

Afslag en spits
(vuursteen)

Onbekend

Mesolithicum?

Vestigingsplaats van ‘de
Heren. Van Tilborch’ op
basis van luchtfoto’s
Mogelijk samenhangend
met het verdwenen
kasteel Durendaal
idem als bovenstaand
Idem als bovenstaand

Middeleeuws bouwpuin
nabij AMK-terrein 2083,
het kasteeel van
Durendaal.
Mogelijk rituele
depositie, locatie niet
exact bekend/ indicatieve
coördinaten

Op 500 meter ten noorden van plangebied D, ten noorden van de Voortse stroom (niet op
afbeelding 10), zijn drie waarnemingen bekend. Dit betreft de vondst van drie urnen
(onderzoeksmelding 36514) uit de periode midden bronstijd - ijzertijd. Waarneming 32631
betreft de vondst van middeleeuws- en nieuwe tijds aardewerk.Waarneming 44900 betreft de
vondst van import en inheems Romeins aardewerk.
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Afbeelding 10. Informatie uit ARCHIS.
Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmeldingen 48577 en 48578 liggen direct ten zuiden van de plangebieden A
respectievelijk B. Dit betreffen beide bureauonderzoeken, waarbij de aanbeveling luidt om een
karterend booronderzoek (onderzoeksmelding 48578) en een verkennend booronderzoek
(onderzoeksmelding 48577) uit te voeren. Deze onderzoeken zijn tot op heden niet uitgevoerd.
Onderzoeksmelding 15602 betreft een karterend booronderzoek. Hierbij is een vindplaats
aangetroffen, die gerelateerd kan worden aan het kasteel Durendaal. De intacte bodem
bestond uit een landbouwdek op veen of dekzand met in de top van het dekzand plaatselijk
restanten van een podzolgrond.20
Onderzoeksmeding 8497 betreft de melding van het opstellen van de gemeentelijke
verwachtingskaart voor de gemeente Hilvarenbeek. Verwacht wordt dat het bestuderen van
dit rapport geen aanvullende informatie, met betrekking tot de archeologische verwachting,
voor de onderhavige plangebieden zal opleveren.
Samenvattend blijkt dat er nog maar weinig veldonderzoek gedaan is in de omgeving van de
vier plangebieden. Alleen in de kern Oisterwijk is langs de beek onderzoek uitgevoerd, maar
dat is een uitgesproken andere archeologische context dan die van de huidige plangebieden.
Van de twee waarnemingen ten zuiden van de Voorste beek nabij heb plangebied zijn de
coördinaten nr. 39531 erg onzeker.

20

Schryvers 2004
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Aan de noordzijde van de Voortse stroom zijn vondsten gedaan van landbouwers mogelijk
vanaf de bronstijd, maar in ieder geval van de ijzertijd en Romeinse tijd. Wellicht is hier sprake
van bewoningscontinuïteit tot in de middeleeuwse kernen Heukelom en later ook LaagHeukelom.
Archeologische verwachtingskaart Oisterwijk

Afbeelding 11. Uitsnede van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de
gemeente Oisterwijk.21 (lichtbruin=middelhoge verwachting; donkergrijs=afgraving; beige=lage
verwachting; Rode stippellijn= archeologisch terrein op basis van historische bronnen).
De plangebieden liggen in een gebied waar op basis van landschappelijke kenmerken de kans
op archeologische resten als middelhoog wordt beoordeeld. Plangebied C en de zuidwestelijke
punt van plangebied D liggen daarnaast binnen een gebied waar op basis van historische
bronnen archeologische resten worden verwacht (catalogus nr. 138). Deze verwachting hangt
samen met de aanwezigheid van de verspreid liggende Oisterwijkse hoeven, zoals uit de oude
kaarten is gebleken. Deze cirkel lijkt erg ruim genomen, vergeleken met de situering van de
Hoeven op oude kaarten.

4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het
moment dat de geologische ondergrond is vastgelegd in het begin van het Holoceen, ongeveer
11.500 jaar geleden. De vier plangebieden liggen allen in een als dalvlakte gekarteerd gebied.
De plangebieden A t/m C liggen op de overgang naar het landduinencomplex, terwijl
plangebied D op de rand van het beekdal ligt.
21

Gemeente Oisterwijk 2009
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De gekarteerde veldpodzolgronden in de gebieden A t/m C zijn een aanwijzing voor vrij natte
omstandigheden. Alleen in de laarpodzol zoals gekarteerd voor plangebied D duidt op een wat
drogere/hogere ligging. Opvallend is dat in plangebied C geen hoge zwarte enkeerdgrond is
gekarteerd, terwijl op basis van de oude kaarten het gebied gedurende de 2e helft van de
nieuwe tijd in gebruik is geweest als akkerland en er dus waarschijnlijk ook (plaggen)
bemesting is toegepast.
De vondst van twee vuurstenen artefacten in de overgangszone van het landduincomplex naar
het beekdal, dus de beekdalvlakte, geeft aan de het gebied bezocht is geweest door jagers en
verzamelaars. Indien zich in de plangebieden zandkopjes met een intacte bodem bevinden,
krijgen deze een hoge archeologische verwachting voor vuursteenvindplaatsen van jagers en
verzamelaars. De plangebieden A, B en D zijn tot in het begin van de 20e eeuw in gebruik
geweest als woeste grond. Resten uit de late- en vroege middeleeuwen alsmede de nieuwe
tijd worden op deze locaties niet verwacht. Ook de kans op sporen van landbouwers uit de
periode hiervoor wordt op basis van de landschappelijke ligging (relatief laaggelegen en
ongunstige landbouwkundige grondslag) niet verwacht.
Voor de locaties A, B en D worden archeologische resten verwacht op intacte dekzandkopjes in
de top van het dekzand, waar restanten van podzolgronden, die duiden op hoge en droge
ligging, worden aangetroffen. Een eventuele archeologische laag zal bestaan uit een strooiing
van bewerkt vuursteen zoals: splinters, afslagen, verbrand vuursteen en andere artefacten. De
kans dat de bodem door de nieuwe-tijdse ontginningen verstoord is, is groot.
Op de minuutplan is in de zuidwesthoek van het plangebied C bebouwing uit de tweede helft
van de nieuwe tijd aanwezig. Deze wordt na 1912 afgebroken, waarna bebouwing verschijnt
binnen het huidige erf. Voor plangebied C wordt op basis van het gebruik van de grond als
akkerland in de nieuwe tijd een (dun) landbouwdek verwacht. Over de Oisterwijkse Hoeven is
maar weinig historisch materiaal voorhanden, maar het gehucht bestaat in ieder geval aan het
eind van de 18e eeuw. Niet uitgesloten kan worden dat er ook in de 1e helft van de nieuwe tijd
en eind van de late middeleeuwen ‘hoeven’ binnen het plangebied hebben gelegen. Een
eventueel later opgebracht landbouwdek kan ervoor hebben gezorgd dat er nog
archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Ook mogelijk aanwezige dekzandkopjes
hebben in plangebied C een grotere kans om niet te zijn verstoord.
Eventuele archeologische sporen worden verwacht direct onder de bouwvoor of landbouwdek
in de top van het pleistocene zand. Sporen van bewoning kunnen bestaan uit grondsporen
(uitbraaksleuven van funderingen, resten van houtbouw in de vorm van paalkuilen,
waterputten, ontginningssporen (greppels) en mobiele waarden zoals bewerkt vuursteen
(steentijd), aardewerk (nieuwe tijd en late middeleeuwen). Organische resten worden gezien
de aard van de ondergrond slechts verwacht in eventueel aanwezige kuilen of waterputten. Er
zijn landschappelijk geen aanwijzingen voor het voorkomen van natuurlijke laagten in het
plangebied. Mochten deze toch voorkomen dan is de kans hierop het grootste in deelgebied D.
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bodemverstoringen
Voor de plangebieden A, B en D geldt dat landbouwwerkzaamheden, waaronder de
ontginningsactiviteiten, kunnen hebben geleid tot verstoring van het bodemprofiel tot diep in
de C-horizont. Met name de ondiepe sporen en oppervlakte strooiingen, kenmerkend voor
vuursteensites, zijn erg kwetsbaar voor verstoringen. In plangebied C zijn bodemverstoring te
verwachting ter plaatse van het huidige erf en mogelijk ook als gevolg van ploegen.

Afbeelding 11. Ligging van de boorpunten op een hoogtekaart op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN-1).
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5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
De boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm (zie afbeelding 6). Er is
tot minimaal 30 cm in de C-horizont geboord. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven
conform de NEN 5104.22
De niet-verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.23 De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd
in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien
aanwezig beschreven.24
Het onderzoek is uitgevoerd op 19 juni 2014 in samenwerking met Derrick de Ruiter (Derrick
Advies & Veldwerk) conform de KNA 3.3.
Plangebied
A
B
C
D

5.2

Boringen
1 t/m 6
7 t/m 12
13 t/m 25
26 t/m 31

Resultaten en interpretatie
Algemeen
De opboorde grond bestond in alle boringen uit matig fijn, zwak siltig, kalkloos zand. Op basis
van de geologische informatie is dit zand geïnterpreteerd als dekzand, waarbij niet uitgesloten
kan worden dat ook sprake is van ten dele verspoeld dekzand of stuifzand. De direct onder de
bouwvoor gelegen C-horizont is in alle plangebieden zwak roestig, hetgeen duidt op een
gemiddeld hoge grondwaterstand. De resultaten van de boringen zijn weergegeven in
afbeelding 12 en de boorstaten zijn opgenomen als bijlage 1.
Plangebied A (boringen 1 t/m 6)
Het terrein was in gebruik als akkerland en de boringen zijn uitgevoerd tussen kniehoge maïs
planten. Bij het lopen over de akker konden diverse brokjes puin worden opgeraapt. Uit het
booronderzoek is gebleken dat de bouwvoor matig humeus is en gemiddeld circa 30 cm dik.
De overgang naar de onderliggende C-horizont is scherp. Er zijn geen andere bodemhorizonten
aangetroffen.
De aangetroffen bodemopbouw wordt geïnterpreteerd als een afgegraven of sterk
geëgaliseerd perceel, waarbij natuurlijke bodemhorizonten zijn weggegraven of zijn
opgenomen in de bouwvoor. In boring 3 was onder de bouwvoor van 30 tot 60 cm –mv een
donkerbruine zandlaag met lichtbruine vlekken aanwezig. Deze laag is geïnterpreteerd als een
geroerde laag.

22

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
24
Bosch 2007
23
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Plangebied B (boringen 7 t/m 12)
Ook plangebied B was in gebruik als maïsland met ongeveer mais tot kniehoogte. De
bodemopbouw is vergelijkbaar met die in plangebied A. Onder een matig humeuze bouwvoor
met een dikte van gemiddeld zo’n 35 cm is een zwak roestige C-horizont aanwezig. Er is sprake
van een uitgesproken A-C profiel en er zijn geen andere bodemhorizonten aangetroffen. De
bodemopbouw wordt geïnterpreteerd als een mogelijk afgegraven of anders sterk
geëgaliseerd perceel, waarbij alle natuurlijke bodemhorizonten zijn weggegraven of zijn
opgenomen in de bouwvoor.
Plangebied C (boringen 13 t/m 25)
In plangebied C is, zoals verwacht, meer variatie in de bodemopbouw aangetroffen. In de
boringen 13, 17, 21, 23 en 24 is een A-C profiel aangetroffen. De bodem is hier verstoord. In de
boringen 18, 19, 22 en 26 is de bodem geroerd tot 150, 120 respectievelijk 90 en 60 cm-mv. In
de boringen 18 en 19 is slibachtig materiaal onder in de geroerde laag aangetroffen en gaat
het waarschijnlijk om gedempte erfscheidingen.
In de boringen 14, 15, 16, 20 en 25 zijn onder de bouwvoor van circa 40 cm dik restanten van
een Bs- en of Bh horizont aangetroffen. De bodem is hier dus nog gedeeltelijk intact. Dit is
conform de verwachting dat bij het gebruik van de grond als akkerland vanaf in ieder geval
circa 1800 de bodem opgehoogd is met plaggen, waardoor onderliggende natuurlijke bodem
horizonten plaatselijk bewaard zijn gebleven. Dat dit niet het geval is in de boringen 13 en 17
hangt mogelijk samen met de bebouwing die hier tot het begin van de 20e eeuw gestaan heeft,
waardoor geen of veel minder plaggen zijn opgebracht.
Plangebied D (boringen 26 t/m 31)
Onder een zwart grijze bouwvoor met een dikte van 30 tot 45 cm is in de boringen 26 en 28
een geroerde laag aanwezig, mogelijk is hier een oorspronkelijk depressie opgevuld. In de
boringen 30 en 31 is sprake van een A-C profiel, waarbij in boring 30 tussen 40 en 50 cm-mv
een in de laatste jaren niet meegeploegde akkerlaag aanwezig is. In de boringen 27 (45-50) en
29 is onder de bouwvoor een restant (5cm dik) van een B-horizont aangeboord.
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Afbeelding 12. Resultaten van het booronderzoek en advies.
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Conclusies






Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? De plangebieden liggen in de dalvlakte, de overgang van de hogere
dekzandruggen naar het beekdal. De plangebied A, B en D zijn in de 20e eeuw
ontgonnen en in gebruik genomen voor de akkerbouw en of hooiland en waren
daarvoor in gebruik als (natte) heide. Voor de locaties A, B en in iets mindere mate
voor plangebied D geldt dat de natuurlijke bodemopbouw door de ontginningen in de
nieuwe tijd verstoord is. In de plangebieden A en B heeft dit geresulteerd in
uitgesproken A-C profielen. In locatie D is sprake van een dekzandkopje met een laagte
ten noorden (beekdal) en een laagte (vennetje) ten zuiden. De bodem van dit
dekzandkopje is, op een dun restant van een B-horizont na, grotendeels verstoord.
De gronden die liggen binnen plangebied C zijn vanaf 1800 in gebruik geweest als
akkerland. Als gevolg van het opbrengen van plaggen is voor een gedeelte van het
plangebied een intacte bodem aangetoond. Hier kunnen archeologische resten
aanwezig zijn. In het zuidwesten van het plangebied is geen landbouwdek aanwezig,
dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van bebouwing tot in ieder geval
1912, waardoor tot die tijd geen bemesting heeft plaatsgevonden en geen
landbouwdek gevormd is. Binnen het huidige erf zijn verstoringen aangetroffen.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Binnen de
plangebieden A, B en D worden geen archeologische resten meer verwacht. De
middelhoge verwachting op basis van het bureauonderzoek was gebaseerd op basis
van de aanwezigheid van dekzandkopjes met een intact bodemprofiel. Deze zijn niet
aangetroffen.
Voor plangebied C blijft de middelhoge verwachting gehandhaafd. In de zuidwestzijde
van deze locatie kunnen resten van nieuwe tijdse bewoning worden aangetroffen. Ook
in het overige deel van het plangebied, met uitzondering van het huidige erf, kunnen
archeologische sporen voorkomen van de ontginningsfase van het akkergebied de
‘Oisterwijkse Hoeven’. Er is nog weinig bekend over wanneer dit gebied in gebruik is
genomen, mogelijk dat onder het huidige landbouwdek sporen aanwezig zijn, die ons
hier iets over kunnen vertellen. Voor het huidige erf wordt aangenomen dat de bodem
dermate verstoord is dat eventuele archeologische resten zijn vernietigd.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Binnen de plangebieden A, B en D worden geen resten meer verwacht.
Binnen plangebied C is gebleken dat de bouwvoor een wisselende dikte heeft van 30
tot 45 cm. Hieronder liggen nog restanten van B-horizonten. Hieruit blijkt dat de
bodemverstoring tot op heden beperkt is gebleven. Archeologische grondsporen van
funderingen van hout- of mogelijk steenbouw, ontginningsgreppels, sloten,
waterputten, etc. uit de periode nieuwe tijd en mogelijk late middeleeuwen worden
verwacht onder de huidige bouwvoor. Indien archeologische sporen aanwezig zijn, dan
zullen deze zich aftekenen in vorm van verkleuringen in de top van B- of C horizont.
Organische resten worden gezien de aard van de ondergrond slechts verwacht in
eventueel aanwezige diepere kuilen zoals waterputten en dergelijke.
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In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Voor locatie C geldt dat bij graafwerkzaamheden
onder de huidige bouwvoor archeologische waarden worden bedreigd. In de andere
locaties worden geen archeologische resten meer verwacht en dus ook niet bedreigd.
Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? Voor de
locaties A. B en D wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
Bij graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm –mv ter plaatse van de akkers rondom
locatie C wordt aanbevolen om een archeologisch vervolg onderzoek uit te voeren
door middel van proefsleuven.

Aanbeveling
Voor de plangebieden A, B en D wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek
uit te voeren.
Voor plangebied C wordt aanbevolen om voor het adviesgebied middelhoge archeologische
verwachting ingrepen dieper dan 35 cm zoveel mogelijk te voorkomen. Indien toch ingrepen
dieper dan 35 cm-mv voorzien zijn, wordt aanbevolen om ter plaatse van de
verstoringsgebieden, voorafgaand aan de verstoringen een proefsleuven onderzoek uit
voeren.
Een proefsleuvenonderzoek is een beproefde methode om na te gaan of onder de bouwvoor
nog archeologische grondsporen aanwezig zijn. Het ontbreken van een zuivere vondstlaag (de
oude bouwvoor kan gemengd zijn met opgebrachte plaggen) of vindplaatsen met weinig
archeologische indicatoren (zoals grafvelden), maken dat een booronderzoek ongeschikt is
voor een archeologische kartering op deze locatie.
Afhankelijk van de omvang van de voorziene bodemverstoringen is het misschien mogelijk om
de proefsleuven ter plaatse van de voorziene bodemverstoringen aan te leggen. Het doel
hiervan is dat na een eventueel proefsleufonderzoek de voorziene ontwikkeling doorgang kan
vinden. Gravend archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door
het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens
graafwerkzaamheden, buiten het hier aangegeven adviesgebied voor vervolgonderzoek,
alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Oisterwijk.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Oisterwijk. Deze zal op basis van dit onderzoek een selectie besluit nemen over of
en welke type vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht.
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Bijlage 1 boorstaten

Coördinaten van de boorpunten in Rijks-Driehoek stelsel.
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boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 1 (80cm)

datum: 12-06-2014

(1:50)
30

50cm
80

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; scherpe
ondergrens; C horizont dekzand .

--

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (80cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)
30

50cm
80

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (100cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
100
dekzand .

--

30

50cm

100cm

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (75cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan zeer fijn; C horizont
75 dekzand .
25

50cm

--

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 5 (75cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
75 dekzand .
25

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (75cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Oranje-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley matig. zandmediaan matig fijn;
75 C horizont dekzand .
25

50cm

--

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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Boring 9 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
55 matig fijn; scherpe ondergrens; humeuze
vlekken; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .
100

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (90cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C.

--

50cm

90

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 11 (100cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)
25

50cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (100cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Oranje-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley matig. zandmediaan matig fijn;
C horizont dekzand .

--

50cm

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 13 (70cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Oranje-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan zeer fijn; C
70 horizont .

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
45
Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens; Bs horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak.

----

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 15 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
60 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .
80
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont dekzand veldpodzol; .
120 Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

-----

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 16 (80cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
45 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht geel; geroerd; .
80 Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

---

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.193

blad
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 17 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
35 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont;
dekzand .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 18 (170cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)

50cm

90

100cm

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken
licht geel; geroerd; .

--

45

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
.
Zand, matig siltig, zwak humeus. Zwart-bruin.
zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens;
150
slibachtig; slootbodem; .
170 Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .

--

120 geroerd;

150cm

---

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 19 (120cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; vlekken licht geel;
geroerd; .

50cm

100cm

95
105 Zand,

zwak siltig. Donkerbruin. zandmediaan
fijn; scherpe ondergrens; slib vlekken;
slootbodem; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

120 matig

150cm

--

---

Boormeester: LC Nijdam

Boring 20 (100cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. scherpe
ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
45 zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
50
bouwvoor .
75 Zand, zwak siltig. Bruin. zandmediaan matig
fijn; geleidelijke ondergrens; Bs horizont
dekzand .
100
Zand, zwak siltig. Donkergeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; BC horizont dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .
25

50cm

100cm

------

Boormeester: LC Nijdam
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 21 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 22 (120cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)
30

50cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
.

--

90

100cm

120 dekzand

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 23 (80cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

--

80

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 24 (80cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)
30

50cm
80

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Oranje-lichtgeel.
IJzer/Oer/Gley zwak. zandmediaan matig fijn;
C horizont .

--

--

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 25 (80cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 ondergrens .
50 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Oranje-bruin.
IJzer/Oer/Gley zwak. scherpe ondergrens;
humeuze brokken; geroerde B horizont ; .
80
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 26 (90cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Geel-lichtgrijs. zandmediaan matig fijn;
60 humeuze vlekken ; scherpe ondergrens;
geroerd.
Zand, zwak siltig. Bruin. humeuze vlekken;
90 wortelgangen ? C horizont dekzand .
20

50cm

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 27 (100cm)

datum: 19-06-2014

(1:50)

50cm

45
50

Zand, zwak siltig. Zwart-donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; geleidelijke
ondergrens; Bh horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
100 matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; C horizont dekzand .
65

100cm

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 28 (120cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
45 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
vlekken licht bruin; geroerd; .
Zand, zwak siltig, sterk humeus.
90 Zwart-donkerbruin. moerig, beekeergrond
depressie.
120 Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

---

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.193 Sparrendreef en Hoevense Weg Oisterwijk

Boring 29 (100cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
60 zandmediaan matig fijn; humeuze vlekken
65
geroerd; .
Zand, zwak siltig. Oranje-bruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; Bs horizont
100
dekzand .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; C horizont .

--

30

50cm

100cm

----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 30 (100cm)
(1:50)

50cm

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 bouwvoor .
50 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Zwart-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
Ab horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
100 matig fijn; C horizont dekzand .

----

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 31 (110cm)
(1:50)

datum: 19-06-2014

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
bouwvoor .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
60 zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont
dekzand .

--

30

50cm

100cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs.

--

--

110

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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locatieadres

Sparrendreef en Hoevense Weg

locatie

Oisterwijkse Hoeven
opdrachtgever

Agel Adviseurs
bureau

postcode / plaats

Oisterwijk
land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2 Inrichtingsschetsen plangebieden A, C en D + omtrek van
plangebied B.

ArGeoBoor rapport 1301: Bijlage 2 Inrichtingsschetsen.
Opdrachtgever: Agel adviseurs

