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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van dhr. E. Strijbos (via Staal- en Bouwkundig Adviesbureau Verwijst) heeft 
archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied 
aan de Bankenstraat 17 in Etten-Leur (gemeente Etten-Leur, Fig. 1.1). 
Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 
van een kassencomplex met bijbehorende waterbassins. De verstoringsdiepte van de bodem 
bedraagt in het algemeen 70-80 cm (voor locatie huis aan oostzijde ca. 100 cm –mv), waardoor 
het archeologisch niveau, dat vanaf 40 cm –mv wordt verwacht, zal worden verstoord. Eventueel 
aanwezige archeologische resten zullen daarbij verloren gaan. 
 

 
Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2014). 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (Fig. 1.2, Ellenkamp 2009) heeft het plangebied 
grotendeels een hoge archeologische verwachting (droge context), voor het noordwestelijke deel 
een lage archeologische verwachting (droge context) en voor de zuidwestelijke punt een hoge 
archeologische verwachting (natte context), wat inhoudt dat bij een bodemverstoring dieper dan 
0,40 m en respectievelijk groter dan 1.000 m2 (hoog, droog), 50.000 m2 (laag, droog) dan wel 
100 m² (hoog, nat) vroegtijdig archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Aangezien het 
plangebied ruim 10 hectare beslaat, dient het gehele gebied te worden onderzocht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3 (CCvD 2013).  
 
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd. 
 



3994268100 BO & IVO-V Bankenstraat 17 te Etten-Leur Archeodienst BV 
  

  

6 

 
Fig. 1.2: Het plangebied op de beleidskaart van de gemeente Etten-Leur (Ellenkamp 2009). 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, 
historische en archeologische waarden. 
 
Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 
door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen.  
 
Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 10 hectare groot en ligt aan de Bankenstraat 17 in Etten-Leur (Fig. 1.1). 
Het terrein wordt in het noordwesten begrensd door de turfvaart Laaksche Vaart, in het 
noordoosten door landbouwgrond en kassen, in het zuidoosten door de Bankenstraat en het 
zuidwesten door landbouwgrond. Het plangebied is in gebruik als landbouwgrond, waarbij in de 
zuidoosthoek twee tot drie stallen deels net binnen het plangebied liggen. De hoogte van het 
maaiveld (geraadpleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 0,5 tot 3,0 m +NAP (Normaal 
Amsterdams Peil). Het terrein loopt af van het zuidoosten naar het noordwesten richting de 
Laaksche Vaart. 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Binnen het plangebied (Fig. 1.3).  is een kassencomplex gepland (grote grijze vlak met rood 
raster). De kas heeft een oppervlak van 7,9 ha. Hier worden om de 5 m poeren tot een diepte van 
70-80 cm –mv geplaatst, die met een Avegaarboor met een diameter van 50 cm in het zand 
worden voorgeboord en daarna worden volgestort met beton. Voor de teelt wordt de grond niet 
geroerd, maar wordt er opdekfolie dan wel gronddoek gebruikt. In het noordwesten is een 
waterbassin gepland met ten zuidwesten ervan een kikkerpoel (blauwe arcering), die beiden tot 
maximaal 80 cm diep worden uitgegraven en respectievelijk een oppervlak hebben van ca. 3410 
en 2162 m2. Ook aan de zuidoostzijde is een waterbassin gepland (blauwe arcering), die tot 
maximaal 80 cm diep wordt uitgegraven en een oppervlak heeft  van ca. 990 m2. In het 
zuidoostelijke deel (rood raster) is een woonhuis met bijgebouw gepland (ingreepdiepte ca. 100 
cm en oppervlaktes van respectievelijk 200 en 120 m2), parkeren personeel en huisvesting 
arbeiders (omvang onbekend, maar waarschijnlijk wooncontainers met verwachte 
verstoringsdiepte voor de leidingen van ca. 80 cm). 
 

 
Fig. 1.3: Toekomstige situatie binnen het plangebied (bron: opdrachtgever).   
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 
archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 
kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.   
 
In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (AeroGRID 1m via ArcMap) 
• Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 
• Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis3) 
• Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis3) 
• Kadastrale minuutplan, verzamelminuut en oorspronkelijk aanwijzende tafels 1811 – 

1832 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 
• Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar (www.topotijdreis.nl) 
• Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis3) 
• Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via de 

database van Archis2 uit mei 2015) 
• Gemeentelijke archeologische beleidskaart (Ellenkamp 2009). 
• Bodemloket 
• Rijksmonumenten vanuit de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl) 
• Basisadministratie Adressen en Gebouwen (bagviewer.kadaster.nl) 
• Gegevens amateur archeologen,  Heemkundekring Jan Uten Houte. 

2.2 Fysische geografie 

2.2.1 Geomorfologie en geologie 

Het plangebied ligt in het Zuid-Nederlandse zandgebied, dat in de ijstijden nooit door het landijs 
bedekt is geweest. Het ligt in het westen van Noord-Brabant waar, oude afzettingen van de 
Formatie van Stramproy dicht aan het oppervlak (http:// www.nitg.tno.nl). Deze afzettingen zijn 
gevormd door kleine rivieren die vanuit België in noordelijke richting stroomden en dateren uit 
het Vroeg-Pleistoceen (ca. 1,8 tot 1,1 miljoen jaar geleden). Deze lokale rivierafzettingen zijn 
fijnkorrelig en bevatten soms klei- en veenlagen. Daarnaast komen dikke pakketten dekzand uit 
deze periode voor, die gevormd zijn onder koude omstandigheden. Beide typen afzettingen 
worden tot de Formatie van Stramproy gerekend (Berendsen 2004). In het zuidoostelijke deel 
van het plangebied liggen de oude rivierafzettingen dicht aan het oppervlak waardoor dit gebied 
op de geomorfologische kaart is gekarteerd als terrasafzettingewelvingen (Bijlage 4, code 3L12a). 
 
Vermoedelijk zijn de dalen die door dit gebied lopen relicten van het hiervoor genoemde lokale 
riviersysteem. Ter plaatse van de dalen liggen sneeuwsmeltwaterafzettingen, de zogenaamde 
fluvioperiglaciale afzettingen, dicht aan het oppervlak die zijn afgedekt met dekzand. Deze 
afzettingen zijn gevormd in de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden). 
Het plangebied ligt grotendeels binnen zo’n dalsysteem (Bijlage 4, code 2R4 en 3H11).  
 
In het Weichselien heeft het landijs zich sterk uitgebreid, maar heeft Nederland niet bereikt. Het 
klimaat is steeds kouder en droger geworden bij een dalende zeespiegel (Berendsen 2004). Tij-
dens het Pleniglaciaal (ca. 75.000 – 15.700 jaar geleden) is de bodem permanent bevroren ge-
weest. Hierdoor is het sneeuwsmelt- en regenwater gedwongen over het oppervlak af te stromen 
waarbij zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen zijn afgezet en dalen verder uitgesleten ((Bijlage 
4, code 2R4 en 3H11). Ze bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en 
plantenresten, en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. In dit gebied wordt ook de 
zogenaamde Brabantse Leem onderscheiden (Laagpakket van Liempde, Formatie van Boxtel). 
Deze afzettingen zijn voor een deel ingewaaid in voormalige ondiepe meren of gevormd door 
adhesie aan vochtige oppervlakken (Jongmans e.a. 2013). De moeilijk doorlatende leemlaag heeft 
grote invloed gehad op de waterhuishouding in het gebied. In deze periode zijn ook oude 

http://www.atlasleefomgeving.nl/
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dekzandpakketten afgezet waarbij het dekzand in de vlaktes onder de periglaciale omstandigheden 
is verspoeld.  
 
In de koudste en droogste perioden van het Weichselien, met name in het Laat-Pleniglaciaal  
(ca. 26.000 –15.700 jaar geleden) en Laat-Glaciaal (ca. 15.700 – 11.755 jaar geleden), is de ve-
getatie vrijwel verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving is opgetreden (Berendsen 2004). 
Hierbij is dekzand over een groot deel van de fluvioperiglaciale afzettingen afgezet ( dit is het 
dekzand dat de terrasafzettingewelvingen bedekt, code 3L12a, Bijlage 4). Dit (soms lemige) zand 
is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en 
wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend (Berendsen 2004). 
Het reliëf van de dekzanden wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, 
afgewisseld met langgerekte ruggen. 
 
De geomorfologische opbouw (Bijlage 4) van het plangebied wordt weerspiegeld door het 
hoogtebeeld op de AHN-kaart (Fig. 2.1). In het westelijke deel van het plangebied is de laag 
gelegen beekdalbodem (code 2R4) weergegeven door een donkerblauwe tot blauwe kleur. In het 
midden van het plangebied is de glooiing van de beekdalzijde (code 3H11) aanwezig, 
weergegeven door de groenblauwe tot lichtgroene kleur, die in het zuidoostelijke deel van het 
plangebied overgaat in de hoger gelegen terrasafzettingswelvingen bedekt met dekzand (code 
3L12a), weergegeven door een lichtgroengele tot gele kleur. Het hoogteverschil binnen het 
plangebied tussen de terrasafzettingswelvingen in het zuidoosten en de beekdalbodem in het 
noordwesten bedraagt ca. 2,5 m. In het noordwestelijke deel van het plangebied is op het AHN-
kaartbeeld een rechthoekige structuur te zien, die mogelijk duidt op een ophoging van het terrein 
ten opzicht van het lager gelegen beekdal aan de noordwestzijde. 
 

 
Fig. 2.1: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl). 

In het Holoceen (de laatste ca. 11.750 jaar) is het klimaat warmer en vochtiger geworden. Door 
de toenemende vegetatie is het dekzand vastgelegd en hebben de beken zich ingesneden in de 
eerder gevormde dalen, waarbij beekdalen en een glooiing van de beekdalzijde zijn ontstaan 

http://www.ahn.nl/
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(Bijlage 4, code 2R4 en 3H11). Het plangebied ligt grotendeels binnen dit beekdal en binnen de 
beekdalbodem komt veen voor. De Laaksche Vaart (turfvaart) is binnen dit beekdal aangelegd. 
 
De grondwaterstijging in deze periode (als gevolg van een stijgende zeespiegel) in combinatie met 
stagnerende waterafvoer in de laagtes heeft tot veenvorming geleid. Het veen wordt tot het Laag-
pakket van Griendtsveen van de Formatie van Nieuwkoop gerekend. Vanuit de gebieden met een 
slechte afwatering heeft het veenmosveen zich in het Atlanticum (ca. 5.000 – 8.000 jaar geleden) 
lateraal kunnen uitbreiden over het dekzandlandschap. Uiteindelijk ontstond in Zuidwest-Bra-
bant en het aangrenzende Belgische gebied tot Antwerpen een uitgestrekt hoogveenlandschap dat 
één geheel vormde met het laagveenlandschap in Zeeland (Jongmans e.a. 2013). Door ontginning 
en turfwinning is het veen tegenwoordig vrijwel verdwenen (zie paragraaf 2.4). 

2.2.2 Bodem 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied voornamelijk laarpodzolgronden in 
leemarm tot zwak lemig fijn zand verwacht (Bijlage 5, code cHn21) en worden er in het 
noordwestelijke deel van het plangebied kalkarme leek-/woudeerdgronden in zavel op zand 
verwacht (code pMn52Cp), waarbij het pleistocene zand begint tussen 40-120 cm –mv. 
 
Op de zandgronden vindt het bodemvormende proces podzolering plaats. Bij podzolering worden 
kleine deeltjes, zoals ijzeroxiden, aluminiumoxiden en humus uitgespoeld door infiltrerend regen-
water. Dit proces wordt ook wel uitloging genoemd (De Bakker/ Schelling 1989). De deeltjes 
worden door het water naar beneden getransporteerd en spoelen daar in, zodat podzolgronden 
ontstaan (code Hn21). De podzolgrond bestaat uit een donkere humeuze bovengrond (A-
horizont), waaronder een lichtgrijze E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt 
de bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de natuurlijke ondergrond 
(C-horizont). Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-
horizont in meer of mindere mate intact. 
 
Wanneer de oorspronkelijke bodem is afgedekt met een humeuze bovengrond is de bodem ge-
classificeerd als een laarpodzolgrond (cHn21) of hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21). De laarpod-
zolgronden worden gekenmerkt door een humeuze bovengrond met een dikte van 30-50 cm en 
de hoge zwarte enkeerdgronden door een dek van meer dan 50 cm dik (De Bakker/ Schelling 
1989). De humeuze bovengrond betreft op de hogere zandgronden vaak een plaggendek, ook wel 
esdek genoemd. Plaggendekken zijn ontstaan, doordat in Zuid-Nederland vanaf ca. de 14e en 15e 
eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting is toegepast (Spek 2004). Plaggen worden 
met mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te 
maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. 
 
Wanneer de grondwaterstand te hoog staat, zoals in het plangebied het geval is, kan geen 
podzolering plaatsvinden en kunnen bij een ondergrond uit klei leek-/woudeerdgronden zich 
ontwikkelen in plaats van beekeerdgronden bij een zandige ondergrond. De donkere, humeuze 
bovengrond is ca. 15 - 30 cm dik. Het lutumrijke (kleihoudende) dek is soms meer dan 40 cm dik 
en bestaat overwegend uit zandige klei. De eerdlaag is onder natuurlijke omstandigheden 
ontstaan. Op deze laaggelegen gronden wordt veel organisch materiaal geproduceerd, maar is 
vanwege de hoge grondwaterstand de afbraak laag. Dit leidt tot het ontstaan van een humeuze 
eerdlaag (De Bakker en Schelling 1989). 
 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van zoge-
naamde grondwatertrappen (I t/m VII). De laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een 
diepe grondwaterstand (grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grond-
waterstand tussen 40-80 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm 
beneden maaiveld wordt aangetroffen. De leek-/woudeerdgronden worden gekenmerkt door een 
ondiepe grondwaterstand (grondwatertrap III*). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grond-
waterstand tussen 25-40 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 80-120 cm beneden 
maaiveld wordt aangetroffen. 
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2.3 Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten (AMK terreinen), waarnemingen of 
onderzoeksmeldingen aanwezig. In een straal van 500 m rondom is slechts 1 onderzoeksmelding 
bekend, waarvan het plangebied onderdeel uitmaakt (Bijlage 6). Het betreft een bureauonderzoek 
(2007) voor een cultuurhistorische verwachtings- en beleidsadvieskaart Noordrandmidden in 
opdracht van het Waterschap Brabantse Delta. Ook in de ruimere omgeving (straal 1000 m) zijn 
geen archeologische waarnemingen/ vindplaatsen bekend. 
 
Op de gemeentelijke verwachtingskaart voor jagers-verzamelaars hebben zowel de 
terrasafzettingswelvingen bedekt met dekzand (oranje kleur) als de glooiing van de beekdalzijde 
(lichtblauwe kleur) een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (Fig. 2.2). Daarnaast 
geldt voor de beekdalbodem (lichtgroen kleur) een lage verwachting voor vindplaatsen, maar 
gunstige conserveringsvoorwaarden (blauwe arcering) voor losse vondsten van jagers-
verzamelaars. 
 

 
Fig. 2.2: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart jagers-verzamelaars van de gemeente Etten-Leur 
(Ellenkamp 2009). 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart voor landbouwers hebben zowel de 
terrasafzettingswelvingen bedekt met dekzand alsmede het bovenste deel van de glooiing van de 
beekdalzijde (gele kleur) een middelhoge archeologische verwachting voor nederzettingen (Fig. 
2.3). Voor het onderste deel van de glooiing van de beekdalzijde en de beekdalbodem 
(lichtgroene kleur) geldt een lage archeologische verwachting voor nederzettingen, maar gunstige 
conserveringsvoorwaarden (blauwe arcering) voor losse vondsten van landbouwers. 
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Fig. 2.3: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart landbouwers van de gemeente Etten-Leur (Ellenkamp 
2009). 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart voor natte gebiedsdelen heeft de zuidwestelijke punt van 
het plangebied een archeologische verwachting op beekovergangen en resten gerelateerd aan de 
turfoverslag (Fig. 2.4). Daarnaast wordt het plangebied aan de noordwestzijde begrensd door de 
historische turfvaart de Laaksche Vaart en aan de zuidoostzijde door de historische weg, die nu 
Bankenstraat heet. 
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Fig. 2.4: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart natte gebiedsdelen van de gemeente Etten-Leur 
(Ellenkamp 2009). 

Uit de gegevens van de Atlas Leefomgeving blijkt dat binnen het plangebied geen bekende 
 (ondergrondse) bouwhistorische resten aanwezig zijn. 
 
De heemkundekring Jan Uten Houte is op donderdag 7 april per e-mail benaderd voor 
aanvullende informatie uit (de directe omgeving van) het plangebied. De heer Jos Buijs 
(secretaris) heeft op dinsdag 12 april gereageerd en aangegeven dat bij hun niet bekend is dat er 
op de locatie (pre)historische bebouwing heeft gestaan en heeft verder geen aanvullende 
informatie. 
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2.4 Historische geografie  

In de Middeleeuwen was het plangebied onderdeel van een uitgestrekt veengebied (zie paragraaf 
2.2). De turfwinning in West-Brabant startte in de 13e eeuw en was rond 1750 vrijwel afgelopen 
omdat al het veen was verdwenen. Het merendeel van de turf ging in het begin van de vervening 
naar de grote Vlaamse steden, later ook naar West-Nederland (Jongmans e.a. 2013). In een akte 
van 10 juni 1261, waarin de abdis van Thorn de inkomsten van een aantal West- en Midden-
Brabantse pastoors en kerken regelt komt de naam Etten voor het eerst voor. Reeds toen was 
Etten een flink dorp. Omstreeks deze tijd moet het dorp een schepenbank gekregen hebben. 
Bestuurlijk centrum van deze schepenbank werd het dorp Leur. De heren Uten of Van den 
Houte verkregen rond 1300 de rechtsmacht over Etten. In 1450 kochten de heren van Breda dit 
over. Tot 1795 bleef het gebied van Etten, waartoe ook een deel van Sprundel behoorde, in 
handen van de Nassau's. In 1375 schonk Jan uten Houte Etten een vernieuwd rechtsreglement 
zodat het bestuur en de rechtspraak verbeterd werden. 
In de laatste decennia van de 13e eeuw begon de grootschalige turfwinning in Etten-Leur. Deze 
heeft veel betekend voor Leur. Begin 1450 wordt de Leurse haven voor het eerst genoemd. 
Omdat Leur op een kruispunt van land- en waterwegen lag, ontwikkelde dit dorp zich tot een 
handelscentrum. Na de turf werden vooral landbouwproducten verhandeld. Tevens ontstonden 
hier ambachtelijke bedrijven zoals leerlooierijen en pottenbakkerijen. Deze bloei duurde, met 
enige kleine onderbrekingen, tot aan het midden van de 19e eeuw. De economische teruggang die 
toen inzette werd enigszins gecompenseerd door de suikerfabriek op Zwartenberg, die van 1869 
tot 1919 in bedrijf geweest is. Daarna werd het economische verval steeds groter. 
 
Het plangebied ligt ca. 900 m ten noordwesten van de historische kern van Etten-Leur. Het 
westelijke deel van het plangebied (ten westen van de paarsestippellijn) heeft onderdeel 
uitgemaakt van het veengebied en het oostelijke deel waarschijnlijk niet (ten oosten van de paarse 
stippellijn, Fig. 2.5). 
 

 
Fig. 2.5: Verbreiding van het veen en turfwinningslocaties op basis van historische en landschappelijke informatie (bron: 
http://gisgeoloket.provant.be). 
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Het plangebied zelf maakt onderdeel uit van een agrarische ontginning (Groot Blok, groen 
aangegeven op Fig. 2.5) en niet van een veen- en turfwinningsgebied. Groot Blok is ontgonnen na 
1268 (http://gis.provincieantwerpen.be/Turfdatabank/LSCH8b.pdf) en opgedeeld in 29 
hoevestroken van ieder 20 korte roeden breed en 540 korte roeden lang. Langs de noordwestzijde 
liep een vaart. Het blok van 29 hoeven werd aanvankelijk voor landbouw benut en werd op de 
koppen van de stroken gewoond. Over de eerste gebruikswijze van deze grond zijn weinig 
gegevens beschikbaar. De uitgifte Monnikenmoer Etten ten zuiden van het plangebied betreft een 
veen- en turfontginninggebied. De turfwinning vond plaats van 1297 tot 1473 en werd afgevoerd 
via de turfvaart Monnikenriool, die ten noordwesten van het plangebied ligt en nu Laaksche vaart 
heet. 
 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Zowel op het 
minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (Fig. 2.6) als op de kaart uit ca. 1870 (Fig. 2.7) is het 
plangebied onbebouwd en grotendeels in gebruik als akker. Enkele percelen zijn in gebruik als 
bos en in de zone direct grenzend aan de Laaksche Vaart zijn de percelen in gebruik als grasland. 
Ten zuidoossten van het plangebied, aan de Banken- en Goorstraat is wel bebouwing aanwezig. 
Deze lijkt te zijn gekoppeld aan de wat hogere ligging van deze straten. De verwachting is dat de 
oude bebouwing vooral aan deze straten heeft gelegen en niet in het plangebied dat richting het 
westen afhelt. Mogelijk dat in de zuidoostelijk punt van het plangebied, dat dicht aan de straat 
grenst, oude bebouwingsresten nog aanwezig kunnen zijn. Zowel op het minuutplan als op de 
kaart uit 1870 staat ten westen van het plangebied een brug aangegeven, die de Laakse Vaart 
kruist, waarschijnlijk is deze brug op deze plek pas na de aanleg van de turfvaart (gelegen tussen 
twee hoger ligggende dijken met wegen) aangelegd. 
 

 
Fig. 2.6: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
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Fig. 2.7: Het plangebied op de kaart uit 1870, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

2.5 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen, saneringen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties 
en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn gegaan 
(www.bodemloket.nl).  

2.6 Specifieke archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde 
archeologische verwachting per landschappelijke zone (beekdal met veen, glooiing beekdalzijde en 
terrasafzettingswelvingen) opgesteld (Tab. 2.1,  Tab. 2.2 en Tab. 2.3). 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen  

Laat-Paleolithicum - 
Mesolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 
vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder de klei en of 
het veen in de top 

van de zandige 
beekafzettingen Hoog Offsite sporen: Rituele depositie, jacht- en 

visattributen 

Neolithicum – Vroege-
Middeleeuwen 

Laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder de klei in en 
onder het veen tot 

in de zandige 
beekafzettingen Hoog Offsitesporen: Rituele depositie, jacht- en 

visattributen, voorden en bruggen 

Late-Middeleeuwen – 
Nieuwe tijd 

Laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Vanaf maaiveld 
Hoog Offsitesporen: Bruggen, gebruik als turfvaart, 

ontginningsgreppels 

Tab. 2.1 Archeologische verwachting per periode voor de beekdalbodem in het plangebied. 

 
 

http://www.bodemloket.nl/
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen  

Laat-Paleolithicum - 
Mesolithicum Hoog Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het 
plaggendek vanaf 

de top van de 
podzolbodem 

Neolithicum – Vroege-
Middeleeuwen Laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder het 
plaggendek vanaf 

de top van de 
podzolbodem 

Late-Middeleeuwen – 
Nieuwe tijd 

Laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen Vanaf maaiveld 

Hoog Ontginningssporen: greppels 

Tab. 2.2 Archeologische verwachting per periode voor de glooiing van de beekdalzijde  in het plangebied. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging 
sporen  

Laat-Paleolithicum - 
Mesolithicum Hoog Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het 
plaggendek vanaf 

de top van de 
podzolbodem 

Neolithicum – Vroege-
Middeleeuwen Hoog 

Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder het 
plaggendek vanaf 

de top van de 
podzolbodem 

Late-Middeleeuwen – 
Nieuwe tijd Middelhoog Vanaf maaiveld 

Tab. 2.3 Archeologische verwachting per periode voor de terrasafzettingswelvingen  in het plangebied. 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de 
keuze voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt van west naar oost gaand op een 
terrasafzettingswelving, glooing van beekdalzijde en beekdalbodem. Gezien de ouderdom van de 
te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Laat-
Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. In de loop van het Mesolithicum raakte het plangebied 
grotendeels overgroeid met veen, waardoor het gebied ongeschikt werd voor bewoning, met 
uitzondering van het zuidoostelijke deel van het plangebied dat op de terrasafzettingswelving ligt 
en waarschijnlijk nooit met veen is overgroeid. Veengebieden zijn door hun vaak lage en natte 
ligging niet geschikt als woonplaats. Pas na de ontginning van het gebied in de Late-
Middeleeuwen worden de gronden in gebruik genomen. 
 
Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en 
verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de 
buurt van open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. 
Nabij water heerst er ook een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van 
plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een 
vuursteenspreiding aan het oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. 
De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In 
situ vondsten en sporen kunnen onder het aanwezige plaggendek worden aangetroffen vanaf de 
top van een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is 
verploegd. Gezien de gunstige landschappelijke ligging, wat betreft de hogere ligging van de 
terraswelving en de glooiing van de beekdalzijde en water in de buurt (Laaksche Vaart, 
voormalige beekloop), wordt aan deze delen van het plangebied een hoge verwachting toegekend 
om vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum aan te treffen. Gezien 
de ongunstige landschappelijke ligging, wat betreft de  laag gelegen beekdalbodem, wordt aan 
deze zone een lage verwachting toegekend om vindplaatsen aan te treffen. Wat betreft de 
conservatie van rituele deposities, losse vondsten, jacht- en visattributen wordt aan de 
beekdalbodem een hoge verwachting toegekend. Vondsten worden verwacht vanaf de onderzijde 
van het veen tot in de top van de zandige beekafzettingen. 
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Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt 
worden door sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men akkerbouw met het 
jagen en verzamelen, maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en veeteelt. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de grond 
gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en nabij de 
nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen diep in de 
bodem reiken. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn 
opgeploegd. In situ vondsten en sporen kunnen onder het aanwezige plaggendek worden 
aangetroffen vanaf de top van een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor 
zover deze niet is verploegd. In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-
Middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de 
nabijheid van water. Aangezien de laag gelegen beekdalbodem en de glooiing van de beekdalzijde 
uit veen bestond en vrij nat zijn, worden aan deze zones een lage verwachting toegekend voor 
nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen. Voor de niet met 
veen begroeide zone van de terraswelving geldt een hoge verwachting voor nederzettingsresten 
vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen. Wat betreft de conservatie van 
rituele deposities, losse vondsten, jacht- en visattributen en de aanwezigheid van voorden en 
resten van bruggen wordt aan de beekdalbodem een hoge verwachting toegekend. Vondsten 
worden verwacht vanaf de top van het veen tot in de top van de zandige beekafzettingen. 
 
Vanaf de Late-Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in 
dorpen, steden en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat 
voor de voedselvoorziening van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied 
niet meer doorslaggevend voor de locatiekeuze. Het plangebied is vanaf ca. 1248 ontgonnen voor 
landbouwkundig gebruik en bewoning vond vooral plaats op de uiteinden van de percelen (vaak 
de wat hogere delen). Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied onbebouwd is 
geweest en dat de historische bebouwing vooral direct aan de straatzijde van de Bankenstraat is te 
verwachten. Mogelijk dat deze zich nog deels tot in het zuidoostelijke deel van het plangebied 
uitstrekte. Wat betreft de beekdalbodem en de glooiing van de beekdalzijde wordt  er een lage 
verwachting toegekend om hier bebouwingsresten te verwachten uit de Late-Middeleeuwen tot 
en met de Nieuwe tijd. Mogelijk dat in het zuidoostelijke deel van het plangebied, binnen de 
terrasafzettingswelvingen nog bebouwingsresten aanwezig kunnen zijn, waardoor voor deze zone 
een middelhoge verwachting geldt op het aantreffen van historische bebouwingsresten uit de Late 
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. 
Wat betreft de beekdalbodem geldt voor deze zone een hoge verwachting op het aantreffen van 
resten van bruggen, resten die samenhangen met de turfvaart en sporen van ontginningsgreppels. 
Deze hoge verwachting met betrekking tot ontginningsgreppels geldt ook voor de zone met de 
glooiing van de beekdalzijde. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld verwacht tot in de 
zandige ondergrond. 
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3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Volgens de richtlijnen van de gemeente Etten-Leur is een verkennend booronderzoek uitgevoerd 
om het specifieke archeologische verwachtingsmodel te toetsen en is voor het volgende Plan van 
Aanpak (PvA) gekozen. Uitgaande van 5 boringen per hectare zijn in het plangebied van ruim 10 
hectare in totaal zijn 55 boringen geplaatst met een Edelmanboor met een boordiameter van 
7 cm. De boringen zijn doorgezet tot minimaal 20 cm in de C-horizont.  
Er is een boorgrid van 40 x 50 m gebruikt, waarbij de afstand tussen de raaien 40 m en de afstand 
tussen de boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het 
beginpunt van een raai 25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zijn 
uitgezet met een handheld GPS toestel. 
Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen en aardewerk. De boringen zijn beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989).  

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 7, de boorbeschrijvingen zijn te 
vinden in Bijlage 8.  
In het terrein was duidelijk te zien dat het plangebied vanaf de Bankenstraat richting de Laaksche 
Vaart afliep. Daarnaast liep het terrein ook vanaf het zuidoosten richting het zuidwesten af en lag 
het noordwestelijke deel hoger, waarbij een kleine steilrand op de overgang van het lage naar het 
hoge deel te zien was. De westelijke randzone (in het beekdal) was het laagst gelegen. Aan het 
oppervlak is vrij veel baksteenpuin waargenomen. 

3.2.1 Sediment 

De natuurlijke ondergrond bestaat in de meeste boringen uit zwak siltig zeer fijn tot matig grof 
zand dat goed is gesorteerd, maar scherp aanvoelt. Het onderscheid tussen dekzand en fluviatiel 
zand is lithologisch gezien niet goed te maken, omdat het dekzand is opgewaaid uit het locale 
fluviatiele zand, waardoor deze er praktisch hetzelfde uitziet. Aannemelijk is dat de bovenste 20-
80 cm van de het zand als dekzand kan worden beschouwd, wat gerekend wordt tot het 
Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel (de Mulder et al. 2003). Ook het 
onderscheid tussen rivierzand van de Formatie van Stramproy, fluvioperiglaciaal zand en 
beekzand kan lithologisch gezien niet goed gemaakt worden, omdat de ene het zand van de 
andere heeft hergebruikt. In de boringen 13, 24, 32-36, 41, 43-45 en boring 51 bestaat de 
ondergrond uit zwak tot sterk zandige leem. Deze leem wordt beschouwd als Brabantse Leem 
behorend tot de Formatie van Boxtel (de Mulder et al. 2003). De leem is meestal afgedekt met 
zwak siltig zeer fijn zand dat waarschijnlijk als dekzand kan worden geïnterpreteerd. In de 
boringen 12, 18 en 26 is het leem in verstoorde context aangetroffen tussen de 
bouwvoor/opgebracht zanddek en de onderliggende natuurlijke ondergrond. 

3.2.2 Bodem 

Volgens de bodemkaart zouden in een groot deel van het plangebied laarpodzolen voorkomen. 
De enige boringen waar dit vrijwel zeker is zijn de boringen 42, 46 en 49, die in het hoger gelegen 
zuidoostelijke deel van het plangebied zijn aangetroffen. Daarnaast wordt getwijfeld of in de 
boringen 11, 14, 17 en 25 wel echt sprake is van een podzolbodem. Gezien de dikte van de 
humeuze bovenlaag zijn de boring 8, 17, 22 en 23 geïnterpreteerd als een enkeerdgrond. Het 
vreemde is wel dat deze zijn aangetroffen in het lager gelegen deel van het plangebied. De meeste 
boringen bestaan uit een Ap-horizont (bouwvoor), die al dan niet via een menglaag van de Ap- en 
C-horizont (door verploeging) overgaat in de C-horizont. Deze bodems komen van hoog tot laag 
voor.  In de boringen 1-5 zijn leek-/woudeerdgronden aangetroffen. Hier is onder een zandige 
bouwvoor dan wel verstoord/opgebracht pakket grond sterk siltige, zwak tot matig humeuze klei 
aangetroffen met een gevlekt uiterlijk al dan niet vermengd met veen of zand. Het lijkt op een 
verstoord pakket, maar mogelijk hangt dit samen met de ontginning van het plangebied vanaf de 
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Late-Middeleeuwen, waardoor beekafzettingen een vrij vuil karakter kunnen hebben. In boring 
40 is een typische opbouw voor een beekeerdgrond aangetroffen. Boring 40 is vrij hoog gelegen, 
waardoor je daar geen beekeerdgrond zou verwachten. In de boringen 12, 15, 19, 28, 29, 31, 32, 
36, 43-45, 50, 51 en 55 is een verstoorde bodemopbouw aangetroffen, waarbij de diepte van de 
verstoring grote variatie vertoond, Voor boring 31 kan met zekerheid worden gesteld dat deze op 
de plek van een voormalige sloot ligt. Waarschijnlijk geldt dit voor meerdere boringen waar de 
verstoring vrij diep reikt (tot 80 cm). Er zijn geen resten van de voormalige veenbedekking 
aangetroffen, behalve in verspoelde vorm binnen de beekdalbodem in het noordwesten van het 
plangebied. 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Het verkennende 
booronderzoek had dan ook niet specifiek tot doel om deze op te sporen, waardoor het ontbeken 
van indicatoren geen aanwijzing vormen over het al dan niet aanwezig zijn van een archeologische 
vindplaats. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Het aangetroffen beeld van de bodemopbouw is gevarieerd en komt vaak niet overeen met wat op 
grond van de hoogteligging van de verschillende terreindelen mag worden verwacht. De 
laarpodzolgronden zullen waarschijnlijk niet zo wijd verbreid zijn geweest als de bodemkaart 
aangeeft. Deze zullen waarschijnlijk alleen aanwezig zijn geweest in het hoger gelegen 
zuidoostelijke deel van het plangebied, waar in een drietalboringen een podzolgrond is 
aangetroffen. Dit betekent dat de meeste podzolgronden zullen zijn verploegd , waardoor 
vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars niet meer aanwezig zullen zijn. In de rest van het 
plangebied zullen eerder leek- en woudeerdgronden (beekdalbodem) en beek- dan wel 
gooreerdgronden (glooiing beekdalzijde) zijn voorgekomen. Alleen bij de boringen 1-5 is 
inderdaad sprake van een beekdalbodem met leek-/woudeerdgronden. Waarschijnlijk is het lagere 
deel van het plangebied (glooiing beekdalzijde en de beekdalbodem) opgehoogd met een humeus 
zandig dek, zodat de grond voor landbouwkundige doeleinden geschikt kon worden gemaakt. 
Daardoor lijken deze gronden deels geschikt om vindplaatsen van jagers-verzamelaars aan te 
treffen, maar zijn deze dat in feit niet. Vindplaatsen van jagers-verzamelaars worden op grond van 
de veldresultaten verwacht in het zuidoostelijke deel van het plangebied binnen de 
terrasafzettingswelvingen en de eerste aanzet tot de glooiing van de beekdalzijde.  
 
Verwachting beekdalbodem 
Op grond van de veldresultaten kan de lage verwachting voor vindplaatsen en nederzettingen van 
respectievelijk jagers-verzamelaars en landbouwers binnen de beekdalbodem worden 
gehandhaafd. Alleen in de boringen 1-5 binnen  de beekdalbodem is een goed conserverende 
kleilaag aangetroffen, waardoor de hoge verwachting in dit deel van de beekdalbodem wordt 
gehandhaafd en in de rest van de beekdalbodem wordt bijgesteld naar laag. 
 
Verwachting glooiing beekdalzijde 
Op grond van de veldresultaten kan de hoge verwachting voor vindplaatsen van jagers-
verzamelaars worden bijgesteld naar laag en kan de lage verwachting voor nederzettingen en de 
hoge verwachting voor ontginningssporen van landbouwers binnen de glooiing van de 
beekdalzijde worden gehandhaafd. 
 
Verwachting terrasafzettingswelvingen 
Op grond van de veldresultaten kan de hoge verwachting voor vindplaatsen van jagers-
verzamelaars worden bijgesteld naar laag en kan de hoge verwachting voor nederzettingen van 
landbouwers uit het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen en de middelhoge 
verwachting uit de Late-Middeleeuwen tot en met Nieuw tijd worden gehandhaafd. 
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4 Conclusie  

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 
was om deze verwachting te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 4.3  
wordt een advies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek. 

4.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
De natuurlijke ondergrond bestaat in de meeste boringen uit zwak siltig zeer fijn tot matig grof 
zand dat goed is gesorteerd, maar scherp aanvoelt. Het onderscheid tussen dekzand en fluviatiel 
zand is lithologisch gezien niet goed te maken, omdat het dekzand is opgewaaid uit het locale 
fluviatiele zand, waardoor deze er praktisch hetzelfde uitziet. Aannemelijk is dat de bovenste 20-
80 cm van de het zand als dekzand kan worden beschouwd. Ook het onderscheid tussen 
rivierzand van de Formatie van Stramproy, fluvioperiglaciaal zand en beekzand kan 
lithologisch gezien niet goed gemaakt worden, omdat de ene het zand van de andere heeft 
hergebruikt. In de boringen 13, 24, 32-36, 41, 43-45 en boring 51 bestaat de ondergrond uit 
zwak tot sterk zandige leem. Deze leem wordt beschouwd als Brabantse Leem. De leem is meestal 
afgedekt met zwak siltig zeer fijn zand dat waarschijnlijk als dekzand kan worden 
geïnterpreteerd. In de boringen 12, 18 en 26 is het leem in verstoorde context aangetroffen tussen 
de bouwvoor/opgebracht zanddek en de onderliggende natuurlijke ondergrond. 
Volgens de bodemkaart zouden in een groot deel van het plangebied laarpodzolen voorkomen. De 
enige boringen waar dit vrijwel zeker is zijn de boringen 42, 46 en 49, die in het hoger gelegen 
zuidoostelijke deel van het plangebied zijn aangetroffen. Daarnaast wordt getwijfeld of in de 
boringen 11, 14, 17 en 25 wel echt sprake is van een podzolbodem. Gezien de dikte van de 
humeuze bovenlaag zijn de boring 8, 17, 22 en 23 geïnterpreteerd als een enkeerdgrond. Het 
vreemde is wel dat deze zijn aangetroffen in het lager gelegen deel van het plangebied. De meeste 
boringen bestaan uit een Ap-horizont (bouwvoor), die al dan niet via een menglaag van de Ap- 
en C-horizont (door verploeging) overgaat in de C-horizont. Deze bodems komen van hoog tot 
laag voor.  In de boringen 1-5 zijn leek-/woudeerdgronden aangetroffen. Hier is onder een 
zandige bouwvoor dan wel verstoord/opgebracht pakket grond sterk siltige, zwak tot matig 
humeuze klei aangetroffen met een gevlekt uiterlijk al dan niet vermengd met veen of zand. Het 
lijkt op een verstoord pakket, maar mogelijk hangt dit samen met de ontginning van het 
plangebied vanaf de Late-Middeleeuwen, waardoor beekafzettingen een vrij vuil karakter 
kunnen hebben. In boring 40 is een typische opbouw voor een beekeerdgrond aangetroffen. Boring 
40 is vrij hoog gelegen, waardoor je daar geen beekeerdgrond zou verwachten. In de boringen 12, 
15, 19, 28, 29, 31, 32, 36, 43-45, 50, 51 en 55 is een verstoorde bodemopbouw aangetroffen, 
waarbij de diepte van de verstoring grote variatie vertoond, Voor boring 31 kan met zekerheid 
worden gesteld dat deze op de plek van een voormalige sloot ligt. Waarschijnlijk geldt dit voor 
meerdere boringen waar de verstoring vrij diep reikt (tot 80 cm). Er zijn geen resten van de 
voormalige veenbedekking aangetroffen, behalve in verspoelde vorm binnen de beekdalbodem in 
het noordwesten van het plangebied. 

 
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 
Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor offsite sporen 
binnen de beekdalbodem opgesteld voor zowel jagers-verzamelaars als landbouwers. Deze blijft op 
grond van de veldresultaten gehandhaafd voor de omgeving van de boringen 1-5 binnen de 
beekdalbodem voor de rest van de beekdalbodem zijn deze naar laag bijgesteld. Op basis van het 
bureauonderzoek was een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen van jagers-
verzamelaars en nederzettingen van landbouwers voor de beekdalbodem opgesteld, die op grond 
van de veldresultaten kan worden gehandhaafd. 
Op grond van de veldresultaten kan de hoge verwachting uit het bureauonderzoek voor de 
glooiing van de beekdalzijde voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars worden bijgesteld naar 
laag en kan de lage verwachting voor nederzettingen en de hoge verwachting voor 
ontginningssporen van landbouwers binnen de glooiing van de beekdalzijde worden gehandhaafd. 
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Op grond van de veldresultaten kan de hoge verwachting voor vindplaatsen van jagers-
verzamelaars voor de terrasafzettingswelvingen worden bijgesteld naar laag en kan de hoge 
verwachting voor nederzettingen van landbouwers uit het Neolithicum tot en met de Vroege-
Middeleeuwen en de middelhoge verwachting uit de Late-Middeleeuwen tot en met Nieuw tijd 
voor de terrasafzettingswelvingen worden gehandhaafd. 

 
• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 
De voorgenomen graafwerkzaamheden vormen vooral een bedreiging voor de eventueel 
aanwezige archeologische resten  binnen de terrasafzettingswelvingen en de aanzet tot de glooiing 
van de beekdalzijde. Daarnaast worden eventueel aanwezige resten bedreigd die zich binnen de 
zone van de beekdalbodem bevinden waar goede conserveringscondities aanwezig zijn (boring 1-
5).  

4.3 Advies 

Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV een archeologisch 
vervolgonderzoek binnen bepaalde landschappelijke zones noodzakelijk (Bijlage 9, advieskaart). 
Voor de terrasafzettingswelvingen en de aanzet tot de glooiing van de beekdalzijde (Bijlage 9, 
oranje kleur) worden proefsleuven aanbevolen en voor het gedeelte van de beekdalbodem met 
goede conserveringsvoorwaarden (paarse kleur) wordt een begeleiding van de aanleg van het 
bassin en de kikkerpoel aanbevolen. Voor de rest van het plangebied (grijze kleur) wordt geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. 
 
Archeodienst BV adviseert een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek voor 
de terrasafzettingswelvingen en de aanzet tot de glooiing van de beekdalzijde (Bijlage 9, oranje 
kleur) om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke 
waardering hieraan gegeven kan worden. Archeodienst BV adviseert een vervolgonderzoek in de 
vorm van een archeologische begeleiding voor het gedeelte van de beekdalbodem waar de aanleg 
van een bassin en kikkerpoel is gepland, omdat daar losse vondstcomplexen worden verwacht, die 
met een proefsleuvenonderzoek niet goed zijn op te sporen. Voor zowel het 
proefsleuvenonderzoek als de begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is 
goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden 
van het proefsleuvenonderzoek en de begeleiding vastgelegd. Zonder een goedgekeurd PvE kan 
niet met de uitvoering van het werk worden begonnen. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop 
dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop 
voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen 
namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Etten-Leur), die 
vervolgens een selectiebesluit neemt.  
 
Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen 
dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te 
verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter, op 
basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden 
niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 
worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 
gemeld te worden. In de praktijk verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten. 
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Bijlage 1: Periodentabel 
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 

 
  



3994268100 BO & IVO-V Bankenstraat 17 te Etten-Leur Archeodienst BV 
  

  

Bijlage 3: Afkortingenlijst 

 

afkorting betekenis afkorting betekenis
…1 zwak Ks1 klei zwak siltige
…2 matig Ks2 klei matig siltige
…3 sterk Ks3 klei sterk siltige
…4 uiterst Ks4 klei uiterst siltige
…g1 zwak grindig KWARTS Kwartsiet
…g2 matig grindig Kz1 klei zwak zandig
…g3 sterk grindig Kz2 klei matig zandig
…h1 zwak humeus Kz3 klei sterk zandig
…h2 matig humeus L leem
…h3 sterk humeus l licht
AD Anno Domini (datering na Christus) LBK Lineaire bandkeramiek
afb. afbeelding LEE Leer
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland LIN Lineair
AMK Archeologische Monumenten Kaart Lz1 leem zwak zandig
AMS directe C14-meting Lz3 leem sterk zandig
AMZ Archeologische Monumenten Zorg m meter
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem m² vierkante meter
art. artikel MA Master of Arts
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving MC14 monster voor C14-datering
AW Aardewerkconcentratie MFE ijzermonster
AWG gedraaid MFOS fosfaatmonster
AWH handgevormd mg matig gesorteerd
BC Before Christ (datering voor Christus) MHK houtskoolmonster
BE Beige MHT houtmonster
bijv. bijvoorbeeld MICRO micromorfologisch onderzoek
BL Blauw MLIT lithologisch monster
blz bladzijde mm millimeter
BOT Bot Mn mangaan
BP Before Present (datering t.o.v. 'heden', zijnde 1950) MP pollenmonster
BR Bruin mp meetpunt
BS Baksteen MPF botanisch monster
BTO Onverbrand bot MSc Master of Science
BTV Verbrand bot MTL metaal
BV Bouwvoor mv maaiveld (het landoppervlak)
C14 Koolstofdatering MZF zoölogisch monster, 0,25 mmm
CA kalk n nee
ca. circa N noord
CAA Centraal Archeologisch Archief NAP Normaal Amsterdams Peil
CAD Computer-aided Drafting (of Design) NEN Nederlandse Norm
CCvD Centraal College van Deskundigen nr. nummer
Chr. Christus NV Natuurlijke verstoring
CHW Cultuur-Historische Waardenkaart O oost
CIS Centraal Informatie Systeem o.a. onder andere
cm centimeter OD ouder dan
CMA Centraal Monumenten Archief OR Oranje
con concreties ORG Organisch
CRI Crinoiden kalk OX oxidatie
CvAK College PA Paars
d donker pag. pagina
DAO Defintief Archeologisch Onderzoek plr plantenresten
drs. doctorandus pu puin
e.d. en dergelijke PvA Plan van Aanpak
e.v. en verder PvE Programma van Eisen
et al. et alii (en anderen) RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
etc. etcetera RD Rijksdriehoek systeem 
FE Ijzer/oer (landelijk coördinatensysteem)
FeO2 roest (ijzeroxide) REC Recente verstoring
FF Fosfaat RI riet
FG Fysisch Geograaf/ Fysische Geografie RO Rood
Fig. Figuur RZ Roze
G Grind S silt
GE Geel s spoor
gem. gemiddeld sch schelpenresten
gew. gewicht sg slecht gesorteerd
GEWICHT gewicht SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodembeheer
gg goed gesorteerd SLK (produktie-) slakken
GIS Geografisch Informatie Systeem sph sphagnum
GLS Glas Stiboka Stichting voor Bodemkartering
GN Groen STN natuursteen
GPS Global Positioning System tab. tabel
GR Grijs tel. telefoon
GW grondwater temp temperatuur
Gs grind siltig TEX Textiel
Gz1 grind zwak zandig TOU Touw
Gz2 grind matig zandig V Veen
Gz3 grind sterk zandig v vondst
Gz4 grind uiterst zandig Vk1 veen zwak kleiig
h humeus Vk3 veen sterk kleiig
ho hout VKL Huttenleem/verbrande leem
h1 zwak humeus Vm veen mineraalarm
h2 matig humeus vnr vondstnummer
h3 sterk humeus VST Vuursteen
ha hectare Vz1 veen zwak zandig
HK Houtskool Vz3 veen sterk zandig
HL Hutteleem W west
HT Hout WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
HU Humus WI Wit
id identiek aan WRO Wet Ruimtelijke Ordening
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden wo wordtelrest
INDET Ondetermineerbaar X(XX) onbekend
ing. ingenieur Z zand
IVO Inventariserend Veldonderzoek Z zuid
IVO-K Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Z1 zand uiterst fijn
IVO-O Inventariserend Veldonderzoek Overig Z2 zand zeer fijn
IVO-P Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven Z3 zand matig fijn
IVO-V Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Z4 zand matig grof
J ja Z5 zand zeer grof
JD jonger dan Z6 zand uiterst grof
K klei zg zegge
k kolom Zk zand kleiig
KBW Bouwkeramiek Zs1 zand zwak siltig
KER keramiek Zs2 zand matig siltig
Kl Kiezel Zs3 zand sterk siltig
km kilometer Zs4 zand uiterst siltig
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie ZW Zwart
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Bijlage 4: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 5: Bodemkaart  
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Bijlage 6: Archeologische informatie 
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Boorbeschrijvingen
Project Etten-Leur Datum 05-04-2016

Type grond zand Beschrijver ES en EK

Bijzonderheden Methode Edelman 7 cm

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

1 30 Z3s3 h2 zwgr Ap

grasland 75 Ks3 h1 drgr/brgr ba1 X/C gevlekt, opgebracht?

0,58 m +NAP 100 Z3s1 gr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

2 90 Ks3 h2 dbrgr/dgr ba1 X/C gevlekt, opgebracht?

grasland 100 Ks3 lbrgr C

0,41 m +NAP 120 Z3s1/Lz3 gr plr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

3 45 Z3s2 h2 zwgr Ap/X gevlekt, opgebracht

grasland 70 Ks3 h2 dgr/dbrgr ba1 X/C gevlekt, opgebracht?

0,53 m +NAP 85 Ks3/Z3s2 lbrgr/zwgr h X/C verstoord?

110 Z3s1 gr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

4 45 Z3s2 h2 zwgr Ap/X gevlekt, opgebracht

grasland 65 Ks3 h2 dgr/dbrgr X/C gevlekt, opgebracht?

0,50 m +NAP 90 Ks3/Vk1 h2 zwgr/dbrgr h X/C verstoord?

110 Z3s1/Lz3 gr GW op 100 cm C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

5 35 Z3s3 h2 zwgr Ap/X gevlekt, opgebracht

grasland 65 Ks2/Vk3 h1 brgr/dgr/zwgrba1 X/C beekklei?

0,47 m +NAP 90 Ks3/Z2s2 h2 gr h C beekafzetting

110 Z3s1 gr GW op 100 cm, plr, h C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

6 40 Z2s2 h3 zwgr Ap

grasland 65 Z2s1 h1 zwgr/gr Ap/C verploegd

1,21 m +NAP 80 Z2s1 lbrgr C relatief scherp zand 

100 Z2s1 lgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

7 40 Z2s2 h3 dbrgr Ap

grasland 50 Z3s1 h1 dbrgr/gr Ap/C verploegd

1,09 m +NAP 90 Z3s1 h1 gr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

8 45 Z2s2 h3 zwgr Aap

grasland 60 Z2s3 h3 zwgr Aap
0,80 m +NAP 75 Z2s1 h1 zwgr/gr Aap/C verploegd

100 Z2s1 lbrgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

9 30 Z3s3 h3 zwgr Ap

grasland 40 Z3s1 h1 zwgr/lbrgr Ap/C verploegd

0,75 m +NAP 100 Z3s1 lbrgr C relatief scherp zand 



Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

10 35 Z3s3 h3 zwgr Ap

grasland 40 Z3s1 h1 zwgr/lbrgr Ap/C verploegd

0,53 m +NAP 70 Z3s1 lbrgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

11 30 Z3s3 h3 zwgr Ap

grasland 45 Z3s1 orbr Bs? podzol?

0, 68 m +NAP 55 Z3s1 lorgr BC? podzol?

80 Z3s1 gegr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

12 35 Z2s2 h3 zwgr Ap scherpe grens

grasland 65 Z2s1 orbr h X gevlekt, opgebracht

0,66 m +NAP 110 Z2s2/Lz3 h2 zwgr/blgr X verstoord, opgebracht

130 Z2s1 gr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

13 35 Z2s2 h3 dbrgr Ap scherpe grens

grasland 60 Lz3 lbrgr C

1,43 m +NAP 90 Lz3 lgr C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

14 40 Z2s2 h3 dbrgr Ap

grasland 50 Z2s1 h1 brge Bhs? podzol?

1,15 m +NAP 60 Z2s1 lbrge BC? podzol?

90 Z3s1g1 gegr C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

15 50 Z2s2 h3 dbrgr Ap

grasland 85 Z2s1/Kz1 h2 dgr/gr X verstoord/opgebracht

1,05 m +NAP 90 Z2s1 lbrgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

16 30 Z2s3 h3 dbrgr Ap

grasland 35 Z2s1 h1 gr C inspoeling

0,77 m +NAP 80 Z3s1 lgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

17 50 Z3s2 h3 dbrgr Aap

grasland 75 Z3s1 h1 brgr Aa/Bhs? podzol?

0,91 m +NAP 80 Z3s1 lbrgr BC? podzol?

100 Z3s1 lgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

18 65 Z3s2/s3 h3 zwgr Aap

grasland 75 Z3s3/Lz3 h1 zwgr/blgr Aap/C verploegd

1,00 m +NAP 80 Z3s1 lbrgr C

100 Z3s1 lgr C relatief scherp zand 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

19 30 Z3s2 h3 zwgr Aap

grasland 40 Z2s1/Lz3 lbrgr X verploegd

1,0 m +NAP 60 Z2s1/Lz3 gr X verploegd

80 Z4s1 lgr C relatief scherp zand 



Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

20 35 Z2s2 h3 zwgr Ap

grasland 55 Z2s1 h1 lbrgr A/C
verploegd, relatief 
scherp zand

1,72 m +NAP 80 Z2s1 gr C relatief scherp zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

21 30 Z2s2 h3 zwgr Ap

grasland 55 Z2s1 h1 lbrgr A/C
verploegd, relatief 
scherp zand

1,51 m +NAP 80 Z2s1 gr C
iets lemig, relatief 
scherp zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

22 35 Z2s2 h3 zwgr Aap

grasland 65 Z2s1 h2 dbrgr Aa relatief scherp zand

1,25 m +NAP 90 Z2s1 lbrgr C relatief scherp zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

23 55 Z2s2 h3 zwgr Aap

grasland 65 Z2s1 h1 gr C inspoeling

1,00 m +NAP 90 Z2s1 lgr C scherp zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

24 35 Z2s2 h3 zwgr Ap

grasland 45 Z2s1 zwgr/lgr A/C
verploegd, relatief 
scherp

0,82 m +NAP 55 Z2s1 lgr C relatief scherp

70 Lz3 gr Fe2 C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

25 45 Z2s2 h3 zwgr Ap scherpe grens

grasland 55 Z2s1 brgr Bs?/C podzol?

1,17 m +NAP 80 Z2s1 lgr C relatief scherp zand

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

26 30 Z2s2 h3 dbrgr Ap scherpegrens

grasland 50 Z2s1/Lz3 brgr X verstoord/opgebracht?

1,20 m +NAP 90 Z3s1 lgr C relatief scherp zand

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

27 20 Z2s1 h3 zwgr Ah

1,91 m +NAP 30 Z2s1 h1 lbr A/C

80 Z3s1 lbrgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

28 40 Z2s1 h3 zwgr Ap

1,57 m +NAP 50 Z2s1 h1 zwgr/lbrgr X verrommeld 

70 Z3s1 lbrgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

29 40 Z2s1 h3 zwgr Ap

1,31 m +NAP 50 Z2s1 h2 zwgr/lbrgr X verrommeld 

60 Z2s1 h1 lbrgr/zwgr X/C

80 Z3s1 lbrgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

30 20 Z2s1 h3 zwgr Ap

1,09 m +NAP 80 Z3s1 lbrgr C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

31 20 Z2s1 h3 zwgr Ap

nabij sloot 60 Z3s1 h2 br X slootvulling 

1,34 m +NAP 100 Z3s1-s4 h1 gr/zw X slootvulling 

150 Z3s1 h2 br/gr X slootvulling 

180 slap zandig materiaal, kwam niet omhoog 

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

32 40 Z2s1 h3 brgr Ap
1,35 m +NAP 60 Z4s1 gr/ge X

80 Z4s1 lbrgr C

100 Lz3 blgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

33 50 Z2s1 h3 brgr ba1 Ap

1,37 m +NAP 70 Z4s1 brge AC

110 Z4s1 lbrgr C

120 Lz3/Z4s1 blgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

34 25 Z2s1 h3 brgr Ap

2,20 m +NAP 60 Z3s1 grwi C

65 Lz3 blgr C

70 Z3s1 lbrgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

35 25 Z2s1 h3 brgr Ap
1,97 m +NAP 30 Lz1 blgr fe1 C

40 Z3s1 lbrgr fe1 C

60 Lz1 blgr fe2 C

80 Lz3 lbrgr fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

36 35 Z2s1 h3 brgr ba1 Ap

aardappelveld 50 Z3s1 h1 grwi X

1,63 m +NAP 80 Z3s1 h1 br X sloot?

100 Z3s1 lbrgr fe1 C

120 Z3s1/Lz3 lbrgr fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

37 35 Z2s1 h3 brgr Ap

1,37 m +NAP 60 Z3s1 h1 gr A/C/X? iets gevlekt
80 Z3s1 lbrgr fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

38 35 Z2s1 h3 brgr Ap

2,39 m +NAP 50 Z2s1 h1 grbr AC
60 Z2s1 lgrbr fe1 C

80 Z2s1 lgrge fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

39 35 Z2s1 h3 brgr Ap

2,28 m +NAP 50 Z2s1 h1 grbr AC

60 Z2s1 lgrbr fe1 C

80 Z2s1 lgrge fe1 C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

40 35 Z2s1 h3 brgr Ap

2,00 m +NAP 50 Z2s1 gr fe2 C
schoolvoorbeeld 
beekeerdgrond!

80 Z2s1 lgrbr fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

41 35 Z2s1 h3 brgr Ap
1,73 m +NAP 45 Z2s1 h2 brgr/gr X

60 Z2s1 gr fe2 C

80 Lz3 lgrbr fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

42 70 Z2s1 h3 grbr Aah?
2,57 m +NAP 80 Z2s1 h2 dbr Bhs?

100 Z2s1 brgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

43 30 Z2s1 h3 brgr Ap
2,40 m +NAP 70 Z2s1 h1 grbr/ge X

80 Z2s1 h1 zwgr/ge X

100 Lz3 brgr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

44 30 Z2s1 h3 brgr Ap
2,25 m +NAP 40 Z2s1 h1 br X gevlekt

50 Z2s1 lgrge fe2 C

80 Lz1 blgr fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

45 40 Z2s1 h3 brgr Ap
1,82 m +NAP 50 Z2s1 h1 br X gevlekt

70 Lz1 blgr fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

46 85 Z2s1 h3 brgr Aap?
2,67 m +NAP 100 Z2s1 h1 dbr Bh

120 Z2s1 gebr fe1 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

47 35 Z2s1 h3 brgr Ap

2,47 m +NAP 100 Z4s1 brge C scherp zand

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

48 35 Z2s1 h3 brgr Ap
2,28 m +NAP 50 Z2s1 h1 dgr A/C

100 Z3s1 grwi fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

49 30 Z2s1 h3 brgr Ap
2,95 m +NAP 40 Z2s1 h2 dbr Bh

50 Z2s1 h1 brge Bs
100 Z2s1 grwi C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

50 30 Z2s1 h3 brgr Ap
2,76 m +NAP 50 Z2s1 h1 gr/br X

80 Z2s1 h2 br/gr X
100 Z2s1 grge C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

51 40 Z2s1 h3 brgr Ap
2,51 m +NAP 60 Z2s1 h1 gr/br X

70 Z2s1 brge fe2 C
80 Lz1 blgr fe2 C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

52 90 Z2s1 h3 brgr Aap sloot nabij

2,34 m +NAP 120 Z2s1 gr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

53 20 Z2s1 h3 brgr Ap
3,16 m +NAP 60 Z2s1 gr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

54 30 Z2s1 h3 brgr/gr X
2,67 m +NAP 60 Z2s1 gr C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

55 30 Z2s1 h3 brgr Ap
2,90 m +NAP 90 Z2s1 h2 brgr/gebr X

110 Z2s1 gr C
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