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Locatiegegevens: 
 
Deelgebied A 
Toponiem : Heibloem 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 2,0 ha 
Landgebruik : woningen en tuin 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24626 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19058 
RD-coördinaten  : noordwest : 182.070; 391.585 
   noordoost : 182.175; 391.585 
   zuidoost : 182.170; 391.395 
   zuidwest : 182.065; 391.400 
 
Deelgebied B 
Toponiem : Kreijtenberg 3 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 5,6 ha 
Landgebruik : woning met erf en akkerland (aardappelen) 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24627 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19059 
RD-coördinaten  : noordwest : 181.390; 390.920 
   noordoost : 181.730; 390.890 
   zuidoost : 181.750; 390.715 
   zuidwest : 181.415; 390.775 
 
Deelgebied C 
Toponiem : Nachtegaal 7 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 1,3 ha 
Landgebruik : woning met bedrijf en akker (maïs) 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24628 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19061 
RD-coördinaten  : noordwest : 181.930; 390.865 
   noordoost : 182.045; 390.910 
   zuidoost : 182.060; 390.800 
   zuidwest : 181.970; 390.745 
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Deelgebied D 
Toponiem : Berken 12 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 1,1 ha 
Landgebruik : bedrijf met erf en grasland 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24629 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19062 
RD-coördinaten  : noordwest : 182.075; 391.020 
   noordoost : 182.190; 391.020 
   zuidoost : 182.185; 390.920 
   zuidwest : 182.060; 390.945 
 
Deelgebied E 
Toponiem : Berken 4 en 6 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 1,9 ha 
Landgebruik : bedrijf met erf 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24629 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19062 
RD-coördinaten  : noordwest : 182.190; 390.920 
   noordoost : 182.285; 390.920 
   zuidoost : 182.315; 390.735 
   zuidwest : 182.190; 390.775 
 
Deelgebied F 
Toponiem : Bocht 18 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 4,2 ha 
Landgebruik : bedrijf met erf en akkerland (maïs) 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24630 
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 19063 
RD-coördinaten  : noordwest : 182.575; 391.020 
   noordoost : 182.840; 390.860 
   zuidoost : 182.835; 390.765 
   zuidwest : 182.505; 390.780 
 
Deelgebied G 
Toponiem : Weijer 4 
Kaartblad : 52A 
Kadastrale gegevens : onbekend 
Oppervlakte : 2,9 ha 
Landgebruik : bedrijf met erf en grasland 
ARCHIS-Meldingsnummer : 24631 
ARCHIS-Onderzoeksnummer :19065 
RD-coördinaten  : noordwest : 182.935; 390.755 
   noordoost : 183.195; 390.745 
   zuidoost : 183.185; 390.635 
   zuidwest : 182.935; 390.655 
 
 



BAAC bv Milheeze-Noord, diverse locaties 
 

 3

Inhoudsopgave 
Administratieve gegevens 1 

Inhoudsopgave 3 

1 Inleiding 5 
1.1 Onderzoekskader 5 
1.2 Ligging van het gebied 5 

2 Bureauonderzoek 7 
2.1 Werkwijze 7 
2.2 Geologie, geomorfologie en bodem 7 
2.3 Bewoningsgeschiedenis 9 

2.3.1 Archeologie 9 
2.3.2 Historische ontwikkeling 11 

2.4 Archeologische verwachting 11 

3 Veldonderzoek 13 
3.1 Werkwijze 13 
3.2 Deellocatie B 13 

3.2.1 Veldwaarnemingen 13 
3.2.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 14 
3.2.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 14 

3.3 Deellocatie C 15 
3.3.1 Veldwaarnemingen 15 
3.3.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 15 
3.3.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 15 

3.4 Deellocatie D 15 
3.4.1 Veldwaarnemingen 15 
3.4.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 15 
3.4.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 16 

3.5 Deellocatie E 16 
3.5.1 Veldwaarnemingen 16 
3.5.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 16 
3.5.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 16 

3.6 Deellocatie F 17 
3.6.1 Veldwaarnemingen 17 
3.6.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 17 
3.6.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 17 

3.7 Deellocatie G 17 
3.7.1 Veldwaarnemingen 17 
3.7.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 17 
3.7.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 18 



BAAC bv Milheeze-Noord, diverse locaties 
 

 4

4 Conclusies, samenvatting en aanbevelingen 19 
4.1 Conclusie 19 
4.2 Aanbeveling 19 

4.2.1 .Planlocaties A, C, D, E en F 19 
4.2.2 Planlocatie B 19 
4.2.3 Planlocatie G 19 
4.2.4 Aanvullende opmerkingen 20 

Literatuur en kaarten 21 

Bijlagen 
Bijlage 1 – overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 
Bijlage 2 – hoogtekaart met ontgrondingen 
Bijlage 3 – uitsnede van IKAW met AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen 
Bijlage 4 – locatie- en boorpuntenkaarten 
  Deellocatie B 
  Deellocatie C 
  Deellocatie D 
  Deellocatie E 
  Deellocatie F 
  Deellocatie G 
Bijlage 5 – boorbeschrijvingen 
Bijlage 6 – aanbevelingenkaart 
  Deellocatie B 
  Deellocatie G 



BAAC bv Milheeze-Noord, diverse locaties 
 

 5

1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 
In opdracht van de Gemeente Gemert-Bakel heeft het onderzoeks- en adviesbureau 
voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een 
archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van 
boringen (karterende fase) uitgevoerd op een zevental terreinen ten noorden van de 
bebouwde kom van Milheeze (gemeente Gemert-Bakel).  
De plannen voor de planlocaties hebben betrekking op nieuwbouw. De minimale 
bodemverstoring bij de realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-
horizont van de dekzandafzettingen, waarbij dus een gerede kans bestaat dat 
eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. 
 
Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van 
bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van het 
verwachtingsmodel. Het inventariserend veldonderzoek gebeurt middels 
waarnemingen in het veld, waarbij de intactheid van het bodemprofiel wordt 
beoordeeld en (extra) informatie wordt verkregen over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Tijdens het verkennend 
booronderzoek is de intactheid van de bodem onderzocht. 

   
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak 
(Van Putten 2007) te worden beantwoord: 
• Hoe is de bodemopbouw van het gebied en is deze nog intact? 
• Zijn er binnen het plan-/onderzoeksgebied bekende archeologische waarden 

aanwezig? Zo ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan? 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?(indien mogelijk 
gespecificeerd naar aard, vindplaats(en) /periode(n))? 

• In hoeverre worden eventuele archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen diepte van bodemverstoring?  

• Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek en het verkennende 
veldonderzoek in beeld gebrachte specifieke archeologische verwachting te toetsen 
en zo ja, in welke vorm?  

 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
versie 3.1 (SIKB 2006) en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak (Van Putten, 
2007). 

1.2 Ligging van het gebied 
De plangebieden liggen direct ten noorden van de bebouwde kom van Milheeze, 
gemeente Gemert-Bakel. Alle plangebieden betreffen (de erven van) agrarische 
bedrijven met bebouwing in de vorm van woonhuis en schuren. Deellocaties B, C, F en 
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G bevatten eveneens percelen die agrarisch in gebruik zijn. De akker van deellocatie B 
is begroeid met aardappelen, terwijl de akkers van deellocaties C en F begroeid zijn 
met maïs. De agrarische percelen van deellocatie G zijn als grasland in gebruik. 
 
In figuur 1.1 is de ligging van de plangebieden weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1  Ligging van de onderzoeksgebieden 
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2 Bureauonderzoek 
2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied opgesteld. Bij de 
inventarisatie van archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het 
Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van 
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Hierbij is 
het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS-II) gebruikt. Tevens is de 
cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant geraadpleegd (Noord-
Brabant 2007). De geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het 
onderzoeksgebied zijn eveneens bestudeerd.  

2.2 Geologie, geomorfologie en bodem 
Het onderzoeksgebied is gelegen op de Peelhorst in het zuid-Nederlandse zandgebied 
waartoe grote delen van Noord-Brabant en Limburg behoren (Berendsen 2000). 
Het zandgebied is een relatief vlak gebied dat nooit door het landijs bedekt is geweest. 
Wel is het klimaat tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 - 10.000 jaar geleden) 
van invloed geweest op het huidige landschap. Gedurende de latere perioden van de 
ijstijd was het klimaat droger dan in voorgaande perioden. Deze droogte in combinatie 
met een schaars begroeid landschap zorgde ervoor dat de wind vrij spel had, 
waardoor er op grote schaal dekzand kon worden afgezet. Het dekzandreliëf bestaat 
voor het grootste gedeelte uit dekzandruggen en dekzandwelvingen. De ruggen zijn 
vaak duidelijk te zien en kunnen meer dan 1,5 meter boven hun omgeving uitsteken. 
De dekzandwelvingen zijn minder geaccidenteerd. Behalve deze reliëfrijke gebieden 
zijn er ook gebieden waar het dekzand in de vorm van vlakten is afgezet. Het dekzand 
is kalkloos, fijnkorrelig (150-210 µm) en arm aan grind. Het dekzandpakket wordt 
gerekend tot de Formatie van Boxtel (De Mulder et al. 2003). Het dekzand is soms in 
een tweetal verschillende fases onder te verdelen. Op de overgang tussen deze twee 
fases is op bepaalde plaatsen een dunne bodem gevormd. Deze laag staat bekend als 
de Laag van Usselo en vertegenwoordigt een oude begroeiingshorizont die zich 
ontwikkeld heeft op een voormalig landoppervlak of als een veenlaag, daterend in het 
Allerød-interstadiaal (Berendsen 1998).  
In het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden tot heden) werd gedurende een warmer en 
vochtiger wordend klimaat het dekzandreliëf door vegetatie vastgelegd. 
 
Het gebied tussen Bakel en Milheeze ligt op een west-oost georiënteerde, brede 
dekzandrug. Ten zuiden van de dekzandrug bevindt zich tevens een beekdal (Kolen, 
2004), terwijl ten noorden van de rug een heideontginning ligt. 
Op diverse plaatsen in het gebied heeft het dekzand slechts een geringe dikte en 
bevinden zich onder het dekzand grindrijke Maasafzettingen (Smit, 2007) 
 
Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (Stiboka/RGD 1988) ligt het 
onderzoeksgebied grotendeels in een zone met dekzandruggen, al dan niet met een 
oud-bouwlanddek (code 3K14 / 3L5). Kleine dekzandkoppen, mogelijk afgedekt met 
een esdek zijn op de hoogtekaart van het gebied (bijlage 2) zichtbaar in deellocaties B 
en G. 
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Deellocatie A ligt volgensde geomorfologische kaart in een andere zone, namelijk een 
plateauachtige horst (code 4F2). 
De bodemkaart van Nederland (Stiboka 1968) rekent de bodem in het 
onderzoeksgebied tot een zone met hoge zwarte enkeerdgronden met leemarm tot 
zwak lemig, fijn zand (zEZ21). Deellocatie A wijkt eveneens in bodemopbouw af van de 
andere deellocaties. Volgens de bodemkaart ligt deze deellocatie in een zone met 
veldpodzolgronden (Hn21).  
 
Enkeerdgronden zijn gronden met een niet vergraven, humushoudende bovengrond 
die dikker is dan 50 cm. Deze bovengrond wordt bodemkundig ook wel een esdek 
genoemd. Een esdek is ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van potstalstrooisel 
op de akker. De vorming van een esdek kan teruggaan tot in de Late-Middeleeuwen. 
Bestond het stalstrooisel uit bosstrooisel of grasplaggen dan ontstond een bruin esdek. 
Bij gebruik van heideplaggen ontstond een zwart esdek. In gebieden met esdekken 
dient rekening gehouden te worden met een rijk bodemarchief. Aangezien het 
oorspronkelijke oppervlak mogelijk vanaf de Middeleeuwen is opgehoogd, zijn 
eventuele archeologische resten uit de perioden van vóór de Middeleeuwen door de 
beschermende functie van het dek meestal weinig verstoord en daardoor goed 
bewaard gebleven. Vaak werd het huisafval ook vermengd met de plaggen. Hierdoor 
wordt in esdekken vaak ‘mestaardewerk’ aangetroffen. Dit mestaardewerk is vaak van 
elders aangevoerd en heeft daarom meestal geen relatie met een vindplaats ter 
plekke. Tabel 2.1 geeft een karakteristiek profiel van een hoge zwarte enkeerdgrond 
weer.  
 

Tabel 2.1 Schematisch bodemprofiel van een hoge zwarte enkeerdgrond (naar Stiboka 1989) 
Diepte (cm) Horizont Lithologie Kleur Omschrijving 

0-25 Aap matig humeus, zwak lemig, 
fijn zand.  zwart Esdek 

25-75 Aa2 matig humeus, zwak lemig, 
fijn zand. zwart Esdek 

75-90 Apb zwak lemig, fijn zand. 
afgeloogde korrels grijs humeuze bovengrond van 

moedermateriaal (dekzand) 

90-115 Bs matig humusarm, zwak lemig, 
fijn zand. zwarte fibers donkerbruin  uitspoelingshorizont in 

moedermateriaal 

>115 BC zeer humusarm, leemarm, fijn 
zand 

donker 
geelbruin 

overgang naar horizont 
zonder bodemvorming 

 
Veldpodzolgronden zijn kalkloze zandgronden die onder natuurlijke omstandigheden 
een dunne humushoudende bovengrond (A-horizont van 15-30 cm) al dan niet in 
combinatie met een dunne uitspoelingslaag (E-horizont) hebben ontwikkeld. Deze 
grijszwart gekleurde E-horizont is gelegen op een dunne oranjebeige tot oranjegeel 
gekleurde laag (Bs-horizont), waarin humuszuren en vaak al enige ijzerverbindingen 
zijn ingespoeld tot het niveau waarop het grondwater wordt aangetroffen. Veldpodzolen 
zijn meestal gelegen in de lagere delen van het dekzandlandschap, waardoor het 
grondwater hoog staat en de uitgespoelde deeltjes met het grondwater worden 
afgevoerd. De ondergrond is daardoor meestal gereduceerd en grijswit tot geelwit van 
kleur (C-horizont). De textuur van de ondergrond is meestal fijn tot iets lemig dekzand 
en de bodemvruchtbaarheid van de gronden op deze kwartsrijke dekzanden is vaak 
matig tot laag. Archeologische vondsten kunnen in een veldpodzolgrond bij een intact 
bodemprofiel worden verwacht op of binnen 50 cm beneden maaiveld. 
Bewoningssporen kunnen worden verwacht vanaf de onderzijde van de Ah/Ap-horizont 
tot in de top van de C-horizont. 
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Een analyse van de hoogtekaart van het gebied met daarop de ontgrondingenkaart 
van de provincie geprojecteerd laat in enkele planlocaties zones zien die mogelijk 
afgegraven zijn (bijlage 2). Zo staan zones van deelgebieden F en G aangegeven op 
de ontgrondingenkaart, terwijl op basis van het AHN een zone in planlocatie B mogelijk 
is afgegraven. Ook laat het AHN een mogelijke ontgraving zien in planlocatie G, terwijl 
deze zone niet op de ontgrondingenkaart staat. Het oostelijke deel van deze 
planlocatie lijkt op basis van het AHN nog in tact, terwijl deze zone wel als ontgraven 
staat aangegeven op de ontgrondingenkaart. 
In gevallen van (mogelijke) afgraving is de ontgravingsdiepte echter onbekend. 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

 2.3.1 Archeologie 
Over de dekzandrug waarop Bakel en Milheeze gesitueerd zijn, liep lange tijd een 
belangrijke, doorgaande route door het Peelland. Vermoedelijk bestond deze route 
reeds in de prehistorie. De aanwezigheid van een beekdal direct ten zuiden van de rug 
maakte het gebied dan ook ideaal voor bewoning. Dit is reeds bevestigd door de vele 
vondsten die rond de twee dorpen zijn gedaan (Kolen 2004).  
In de deelgebieden zelf en de directe omgeving hiervan (straal van 500 m) bevinden 
zich geen archeologische monumenten. Binnen de deelgebieden zelf zijn geen 
archeologische waarden bekend, terwijl in de directe omgeving (straal van 500 m) wel 
archeologische waarnemingen geregistreerd staan in ARCHIS.  
Zo zijn tijdens een archeologisch booronderzoek in de bebouwde kom van Milheeze 
(ca. 200 m ten zuiden van deellocatie F) enkele fragmenten van pijpenkopjes uit de 
Nieuwe Tijd aangetroffen (waarneming 45280, ond.melding 11004) en zijn bij 
Masthoek (ca. 150 m ten noorden van deellocatie A) niet nader gespecificeerde 
vuurstenen artefacten aangetroffen. Van deze artefacten ontbreekt echter een 
datering. In de zomer van 1970 is door een particulier een natuurstenen vuistbijl 
gevonden in de nabijheid van de Bakelse plassen (waarneming 14263) met een 
datering in het Midden-Paleolithicum.  
 
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn tevens diverse archeologische 
onderzoeken uitgevoerd die geen archeologische vindplaatsen hebben opgeleverd. Zo 
heeft BAAC recentelijk een groot veldonderzoek uitgevoerd ten noorden van 
deellocatie B in het kader van de herinrichting van het gebied van de Bakelse Plassen 
(onderzoeksmeldingen 15284 en 21872). Tijdens het onderzoek (Smit, 2007) zijn geen 
archeologische resten aangetroffen die kunnen duiden op archeologische 
vindplaatsen. Derhalve is aan het gebied een lage archeologische verwachting 
toegekend. Ook is in de bebouwde kom van Milheeze een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd, waar echter geen archeologische resten zijn aangetroffen 
(onderzoeksmeldingen 11003 en 15882). 
 
Op zowel de landelijk dekkende Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
als de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van Noord-Brabant (Noord-Brabant, 
2007) is aan het overgrote deel van onderzoeksgebied een hoge indicatieve 
archeologische waarde toegekend (figuur 2.2). Dit houdt in dat de kans op het 
aantreffen van archeologische resten hoog is. Een uitzondering hierop is deellocatie A. 
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Deze deellocatie ligt in een zone met een lage indicatieve waarde, wat verband houdt 
met de ligging in een relatief natte zone met veldpodzolgronden. 
De amateur-archeoloog dhr. J. Timmers, waarmee tijdens onderhavig onderzoek 
contact is opgenomen, vermoedt dat de noordkant van Milheeze in de vroege en hoge 
middeleeuwen niet bewoond was. Wel zouden er sporen aangetroffen kunnen worden 
van ijzerproductie en houtskoolproductie, aangezien vermoed wordt dat Milheeze in de 
IJzertijd en Romeinse tijd een centrum van ijzerproductie was. Ook zouden ten 
noorden van het dorp eventueel oude vennen aanwezig zijn.  
 

 
Figuur 2.1 Uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart met daarbij de archeologische monumenten en 

indicatieve archeologische waarden. Met rode kleur is de ligging van de deellocaties weergegeven (bron: 
Noord-Brabant 2007). 
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 2.3.2 Historische ontwikkeling 
Milheeze is ontstaan in 1455. Door de eeuwen heen is het erg afhankelijk geweest van 
het nabijgelegen Bakel. Het betrof een gehucht met verspreid staande bebouwing. De 
ontginning van het gebied geschiedde in noordelijke richting, waarbij een aantal 
veedriften naar het noorden richting het peelgebied ontstonden. De datering van de 
ontginning en van die veedriften is echter onbekend.  
Tegenwoordig is er sprake van bebouwing aan weerszijden van het Kerkeind en in 
enkele zijstraten. Milheeze telt momenteel ruim 2000 inwoners (Gemert-Bakel, 2007) 
 
Ter plaatse van Heibloem 3 (deellocatie A) staat een boerderij uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Binnen de grenzen van deelgebied B bevindt zich een boerderij 
uit 1881. Beide boerderijen hebben een cultuurhistorische waarde en zijn als MIP-
object op de provinciale cultuurhistorische waardenkaart aangeduid (figuur 2.1). 

2.4 Archeologische verwachting 
Op basis van het bureauonderzoek kan het volgende archeologisch 
verwachtingsmodel worden opgesteld.  
 
Plangebied A 
Plangebied A ligt op een plateauachtige horst waar zich vanwege de relatief natte 
condities in de bodem een veldpodzolgrond heeft ontwikkeld Een dergelijke bodem is 
over het algemeen ongunstig voor bewoning. Eventuele archeologische resten 
bevinden zich hierbij in de top van de bodem (Ah-, E-, en B-horizont). Aangezien het 
plangebied voor een groot deel bebouwd is en het overige deel intensief in gebruik is 
als tuin, is de kans groot dat de top van de bodem in het plangebied verstoord is. In 
combinatie met de ongunstige landschappelijke ligging kan aan het plangebied een 
lage archeologische verwachting voor alle perioden worden toegekend. 
 
Plangebieden B - G 
Plangebieden B – G liggen allen in een zone met dekzandruggen en zijn afgedekt met 
een esdek. Dekzandruggen waren in het verleden interessante locaties voor bewoning 
en daarbij komt dat de aanwezigheid van een esdek de eventuele archeologische 
resten kan beschermen tegen ploegen en ander agrarisch gebruik. Derhalve worden 
aan deze plangebieden B-G een hoge archeologische verwachting toegekend. 
In de basis van het esdek en in de top van de dekzandafzettingen zijn resten (in de 
vorm van vondsten en/of sporen) van nederzettingen te verwachten uit de perioden 
van vóór de Late-Middeleeuwen.  
Deze hoge verwachting op basis van landschappelijke en bodemkundige 
karakteristieken kan mogelijk voor twee deelgebieden worden verlaagd naar een lage 
verwachting. Het betreft de centrale zone in deelgebied B, waar op basis van analyse 
van het AHN (bijlage 2) is gebleken dat deze zone is afgegraven. Daarnaast is in 
zones van deelgebieden F en G de bodem mogelijk ontgrond, zoals blijkt uit de 
ontgrondingenkaart van de provincie en het AHN. 
In alle gevallen is de ontgravingsdiepte echter onbekend. Het veldonderzoek zal hier 
uitsluitsel over moeten geven. 
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3 Veldonderzoek 
3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het 
bureauonderzoek. Hierbij is de tijdens het bureauonderzoek opgestelde archeologische 
verwachting in het veld getoetst. In de plangebieden waar op basis van het 
bureauonderzoek is geconcludeerd dat er een hoge kans op het aantreffen van 
archeologische resten bestaat (deellocaties B-G), is een veldonderzoek uitgevoerd. 
Het veldonderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek. Doel hiervan is nagaan 
of de bodem en met name het aanwezige esdek nog intact is. 
De boringen zijn geplaatst met een edelmanboor met diameter van 7 cm. De boringen 
zijn gezet in een wijdmazig driehoeksgrid (30 x 35 m) wat neer komt op een gemiddeld 
aantal van 16 boringen per hectare. Bij plangebieden van minimaal enkele hectares 
loopt het aantal boringen af naar 10 boringen per hectare. Tabel 3.1 geeft per 
planlocatie aan hoeveel boringen gepland waren. Door de aanwezigheid van 
bebouwing en verharding zijn in enkele planlocaties minder boringen uitgevoerd. Dit 
werkelijk uitgevoerde aantal boringen is eveneens in de tabel weergegeven. 
Aan planlocatie A is een lage archeologische verwachting toegekend, waarmee een 
inventariserend veldonderzoek niet nodig wordt geacht. 
 

Tabel 3.1  Aantal geplande en uitgevoerde boringen per planlocatie 
Planlocatie  A B C D E F G 
Oppervlakte (ha)  2,0 5,6 1,2 1,1 1,9 4,2 2,9 
Boringen Gepland 0 68 20 16 29 54 39 
 Uitgevoerd 0 68 15 10 19 53 32 

 
De locaties van de boringen zijn ingemeten met GPS. De hoogteligging ten opzichte 
van NAP is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald. 
Om inzicht te krijgen in de bodemkundige en lithologische gesteldheid van de 
ondergrond, zijn de boringen lithologisch (volgens de NEN 5104) en bodemkundig 
beschreven (volgens De Bakker & Schelling 1989). Eveneens is gekeken naar de mate 
van intactheid van het bodemprofiel. Een nog intact bodemprofiel kan betekenen dat 
een eventueel aanwezige vindplaats nog gaaf en goed geconserveerd is.  
Aangezien het maaiveld begroeid was, heeft geen oppervlaktekartering kunnen plaats 
vinden.  
 
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 4 tot en met 9 oktober 
2007. De locaties van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (bijlage 
4). De boorbeschrijvingen bevinden zich in bijlage 5. De resultaten van het 
veldonderzoek zijn in onderstaande paragrafen per deellocatie beschreven. 

3.2 Deellocatie B 

3.2.1 Veldwaarnemingen 
Planlocatie B bestaat grotendeels uit een akker die begroeid is met aardappels. Langs 
de Kreijtenberg staat een woonboerderij (bouwjaar 1881) met erf en diverse schuren. 
In het veld zijn diverse reliëfverschillen zichtbaar. Zo loopt de zuidelijke rand van de 
planlocatie sterk op en ligt ook het westelijke deel van de planlocatie hoger dan het 
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centrale en oostelijke deel. Langs de noordgrens van de planlocatie ligt een 
grotendeels droogstaande sloot. 
Vanwege de aanwezigheid van begroeiing kon geen oppervlaktekartering 
plaatsvinden. 

3.2.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
De bodemopbouw in de planlocatie is onder te verdelen in een viertal typen, elk 
gelegen in een eigen zone. 
Zone I betreftt het relatief laag gelegen centrale en zuidoostelijke deel van de 
planlocatie (bijlage 4B). Op basis van het AHN lijkt deze zone ontgrond te zijn. Hier 
bestaat de bodem uit een laag matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand met een dikte 
van circa 30 cm. Deze laag ligt scherp begrensd op een pakket bestaande uit zwak 
siltig, matig fijn zand. Dit kan worden geïnterpreteerd als respectievelijk bouwvoor en 
C-horizont. In een enkele boring had de bouwvoor gele vlekken, wat wijst op recentelijk 
aanploegen van de C-horizont. In de meeste boringen bevindt zich gemiddeld vanaf 
een halve meter beneden maaiveld de top van grofzandige afzettingen die tot 
Maasafzettingen kunnen worden gerekend. In deze afzettingen zijn geen begraven 
bodemhorizonten aangetroffen. 
 
Zone II betreft het westelijke deel van de planlocatie en ligt circa 30 cm hoger dan 
zone I. In diverse boringen verspreid over deze zone is onder de bouwvoor (matig 
humeus, zwak siltig, matig fijn zand) een esdek aangetroffen met een dikte van 
gemiddeld 30 cm. Hieronder bevindt zich de top van het dekzand, waarbij in de meeste 
boringen alleen de C-horizont aanwezig is. In de noordwesthoek (boring 1) is een 
intact podzol EBC-profiel aangetroffen, terwijl in een tweetal boringen (nrs. 3 en 7) 
onder de bouwvoor een oudere Ah-horizont is aangetroffen. Ten slotte bleek de bodem 
in boring 5 verstoord. 
 
In de oostelijke zone (Zone III) bestaat de bodem uit eenzelfde bouwvoor als in zone I 
met daaronder dekzand. In de top van het dekzand is in veel gevallen een BC-profiel 
aangetroffen waarbij naast een Bs-horizont af en toe een Bh-horizont aanwezig was. 
Net als in zone I zijn hier grofzandige Maasafzettingen aangetroffen. 
 
De zuidelijke randzone (Zone IV) loopt in zuidelijke richting sterk op. In deze zone 
bevindt zich onder de bouwvoor een esdek bestaande uit matig humeus, zwak siltig 
zand. De dikte bedraagt minimaal 40 cm en loopt op tot ruim 100 cm. Onder het esdek 
is in drie van de vijf boringen een BC-profiel aangetroffen en in twee boringen alleen 
een C-horizont. De overgang tussen het esdek en het onderliggende zand is 
geleidelijk. 

3.2.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vanwege de 
aanwezigheid van een nog intact esdek en een podzolprofiel in zone IV is de kans op 
het aantreffen van archeologische resten groot. In zones II en III waar een gedeeltelijk 
podzolprofiel is aangetroffen, bestaat een redelijke kans op eventuele intacte 
archeologische vindplaatsen. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
in zone A is klein te noemen, vanwege het feit dat in de dekzandafzettingen alleen een 
aangeploegde C-horizont is aangetroffen die scherp begrensd wordt door de 
bouwvoor.  



BAAC bv Milheeze-Noord, diverse locaties 
 

 15

 

3.3 Deellocatie C 

3.3.1 Veldwaarnemingen 
In het centrale deel van planlocatie C bevindt zich een recent woonhuis met diverse 
schuren. Het bijbehorende erf is grotendeels verhard met asfalt. De hier geplande 
boringen zijn dan ook niet uitgevoerd (nrs. 5, 8, 9, 10 en 14). Het noordelijke en 
oostelijke deel van de planlocatie is begroeid met maïs, terwijl de westelijke rand als 
grasland in gebruik is. Vanwege de bebouwing, verharding dan wel begroeiing waren 
geen reliëfverschillen zichtbaar en kon geen oppervlaktekartering plaatsvinden. 

3.3.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
Aan het maaiveld ligt een pakket matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand met een 
gemiddelde dikte van 30 cm. Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als de bouwvoor. 
Deze laag ligt scherp begrensd op het onderliggende lichtgeelwitte pakket dat bestaat 
uit zwak siltig zand (C-horizont van dekzand). Afwijkend van deze algemene opbouw is 
in een viertal boringen (nrs 15, 18, 19, 20) een dikker humeus dek aangetroffen. In drie 
gevallen bleek het een opgevulde greppel te zijn (nrs. 18-20), terwijl het in boring 15 
een esdek betrof met een dikte van circa 30 cm. Er is echter sprake van een scherpe 
overgang tussen het esdek en de C-horizont van het onderliggende dekzand. In een 
enkele boring zijn onder het dekzand grofzandige Maasafzettingen aangetroffen.  
In een aantal boringen verspreid over de planlocatie (nrs. 1, 3, 13, 16, 18, 19 en 20) 
bleek het bodemprofiel verstoord tot een diepte variërend van 50 tot 120 cm beneden 
maaiveld, getuige het recente puin dat in de boringen werd aangetroffen, dan wel 
vlekkerige karakter van de bodem. 

3.3.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vanwege het feit dat 
in de dekzandafzettingen alleen een C-horizont is aangetroffen die scherp begrensd 
wordt door de bouwvoor en de grote mate van verstoring, is de kans op de 
aanwezigheid van archeologische resten of een nog intacte archeologische vindplaats 
klein.  

3.4 Deellocatie D 

3.4.1 Veldwaarnemingen 
In deellocatie D bevindt zich een grote schuur. Het omliggende terrein is geasfalteerd. 
Derhalve konden slechts boringen plaatsvinden in een groenstrook langs de 
perceelsgrens alsmede een stuk grasland in het westelijke deel van het plangebied. Dit 
grasland lag iets hoger dan het omliggende terrein.  

3.4.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
Aan het maaiveld ligt een pakket matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand met een 
gemiddelde dikte van 40 cm. Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als de bouwvoor. 
In enkele boringen is in deze laag puin aangetroffen. Deze laag ligt scherp begrensd 
op het onderliggende lichtgeelwitte pakket dat bestaat uit zwak siltig zand (C-horizont 
van dekzand). In de noordoostelijke punt van de planlocatie is nog een BC-horizont 
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aangetroffen (boring 13). Dit betekent echter dat een groot deel van de originele 
podzol (E-, Bh en Bs-horizont) reeds verstoord is. 
In een aantal boringen is tussen de bouwvoor en de C-horizont nog een 
overgangslaag aangetroffen. Deze bestaat uit matig humeus zand met veel gele 
vlekken. In feite is dit een gemengde laag van zowel de bouwvoor als de C-horizont. 
Dit duidt op bodemverstoring als gevolg van grondbewerkingen als diepploegen. 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

3.4.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vanwege het feit dat 
in de dekzandafzettingen onder de bouwvoor nagenoeg alleen een C-horizont is 
aangetroffen die scherp begrensd wordt door de bouwvoor en vanwege de 
aangetroffen verstoringen, is de kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
of een intacte archeologische vindplaats klein.  

3.5 Deellocatie E 

3.5.1 Veldwaarnemingen 
In deellocatie E bevinden zich een woonhuis, diverse schuren, een nertsenfokkerij en 
zijn delen van het terrein verhard. Hierdoor konden diverse boringen (nrs. 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 11, 12, 13 en 17) niet worden uitgevoerd. Door de aanwezigheid van bebouwing, 
begroeiing en verharding was het uitvoeren van een oppervlaktekartering niet mogelijk. 

3.5.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
De bouwvoor in de onderzoekslocatie heeft een gemiddelde dikte van 30 cm en 
bestaat over het algemeen uit matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand. Hieronder 
bevindt zich een overgangslaag met een vlekkerig karakter waarbij vlekken in de vorm 
van lichtgeel zand zichtbaar waren. Dit duidt op een bodemverstoring als gevolg van 
grondbewerkingen. Deze overgangslaag ligt scherp begrensd op de C-horizont van het 
dekzand en bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand en heeft over het algemeen een 
lichtgele kleur. In één boring (nr. 16) is een restant van een podzolprofiel aangetroffen 
in de vorm van een BC-horizont. In een drietal boringen, verspreid over de planlocatie 
(nrs. 20, 23, 29), is geen overgangslaag aangetroffen en werd de C-horizont direct 
onder de bouwvoor aangetroffen.  
In een enkele boring zijn onder het dekzand grofzandige Maasafzettingen 
aangetroffen, echter zonder tussenliggende begraven bodem. 

3.5.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vanwege het feit dat 
in de dekzandafzettingen onder de bouwvoor nagenoeg alleen een C-horizont is 
aangetroffen die scherp begrensd wordt door de bouwvoor en vanwege de 
aangetroffen verstoringen, is de kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
of een intacte archeologische vindplaats klein.  
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3.6 Deellocatie F 

3.6.1 Veldwaarnemingen 
Op het noordelijke deel van de planlocatie staat een woonhuis met diverse schuren en 
is een deel van het terrein ingericht als wormenkwekerij. Het oostelijke deel van het 
zuidelijke terrein is mogelijk ontgrond, zoals blijkt uit de ontgrondingenkaart (bijlage 2). 
Het zuidelijke terrein is in zijn geheel in gebruik als akkerland waar ten tijde van het 
veldonderzoek maïs stond. Vanwege de begroeiing was een oppervlaktekartering niet 
mogelijk en waren evenmin reliëfverschillen te zien. 

3.6.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
De bodem bestaat uit een bouwvoor met een dikte van 20 à 40 cm matig humeus, 
zwak siltig, matig fijn zand met een donkergrijze kleur. Hieronder bevindt zich over het 
algemeen een laag met een gemiddelde dikte van 50 cm die eveneens bestaat uit 
matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand. Deze laag bevat echter veel vlekken die uit 
lichtgeel zand bestaan. De ondergrens van deze laag is zeer scherp, wat in combinatie 
met de vlekken duidt op het diepploegen van de bodem. De onderliggende laag 
bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand en is lichtgeelwit van kleur. Deze laag kan 
worden geïnterpreteerd als de C-horizont van het dekzandpakket. 

3.6.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vanwege het feit dat 
de bodem in bijna de gehele planlocatie verstoord is tot in de C-horizont van de 
dekzandafzettingen, is de kans op de aanwezigheid van archeologische resten of een 
intacte vindplaats zeer klein. 

3.7 Deellocatie G 

3.7.1 Veldwaarnemingen 
In deellocatie G bevinden zich drie woonhuizen, diverse schuren en zijn delen van het 
terrein verhard. Hierdoor konden diverse boringen (nrs. 1, 2, 5, 10, 13, 18 en 19) niet 
worden uitgevoerd. De noordelijke en oostelijke grens tussen het erf en het grasland 
worden gevormd door een steilrand met een hoogte van maximaal 2 meter. In het 
oostelijk gelegen perceel is een uitgesproken bolling van het maaiveld zichtbaar. 
Door de aanwezigheid van bebouwing, verharding en begroeiing was het uitvoeren 
van een oppervlaktekartering niet mogelijk. 

3.7.2 Bodemopbouw, lithologie en bodemverstoringen 
De bodemopbouw in de planlocatie is onder te verdelen in een tweetal typen, elk 
gelegen in een eigen zone. 
Zone I is het gebied ten zuiden en westen van een steilrand. Deze steilrand lijkt op het 
AHN de grens te vormen van een ontgrond gedeelte ten zuidwesten van de steilrand. 
In deze relatief laaggelegen zone ligt aan het oppervlak een pakket matig humeus, 
zwak siltig zand. Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als de bouwvoor en heeft een 
dikte van 20 à 30 cm. Onder de bouwvoor ligt in een aantal boringen een laag met een 
dikte van ca. 15 à 30 cm die eveneens bestaat uit matig humeus, zwak siltig zand. In 
enkele boringen zijn in deze laag vlekken aangetroffen, bestaande uit lichtgeel zand. 
Dit pakket is hoogstwaarschijnlijk het resultaat van diepploegen of ontgronden van het 
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terrein. Incidenteel bleek de bodem dieper verstoord. Zo is in boring 14 de bodem tot 
een diepte van 130 cm beneden maaiveld verstoord, getuige het sterk vlekkerige 
karakter van de bodem.  
In een enkele boring zijn onder het dekzand grofzandige Maasafzettingen 
aangetroffen, echter zonder dat daarin een begraven bodem is ontwikkeld. 
 
Zone II wordt gevormd door het gebied ten noorden en oosten van de steilrand en ligt 
in het geheel hoger dan zone I. In deze zone bevindt zich grotendeels een intact esdek 
en is in het dekzand een (deel van een) intact podzolprofiel aangetroffen.  
De dikte van het esdek (inclusief de huidige bouwvoor), die over het algemeen bestaat 
uit matig humeus, zwak siltig zand, bedraagt ca. 90 cm. In het westelijke deel van deze 
zone is het esdek dikker dan in het oostelijke deel. In het zuidoostelijke deel van zone 
II heeft het esdek slechts een zwak humeus karakter. Op basis van de boorgegevens 
zou dit eventueel ook kunnen duiden op een oude Ah-horizont. In het onder het esdek 
aanwezige dekzand (zwak siltig, matig fijn zand) is in de meeste boringen een 
grotendeels intact podzolprofiel  aanwezig.  
Bij één boring in de noordoosthoek van de planlocatie ontbreekt het esdek en heeft de 
bodem een vlekkerig karakter, wat wijst op bodemverstoring. In boring 8 is de bodem 
verstoord tot 120 cm beneden maaiveld, maar hieronder is de onderkant van het esdek 
nog intact. 

3.7.3 Archeologische indicatoren en interpretatie 
Aan de laaggelegen zone I kan door het ontbreken van een esdek en de aanwezigheid 
van een AC-profiel en aanwijzingen voor verstoringen een lage archeologische 
verwachting op in-situ archeologische resten worden toegekend. Daarentegen heeft 
zone II een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. Het 
dekzand met daarin een grotendeels intact begraven podzolprofiel is hier door een 
beschermende laag (esdek) van ca. 0,9 m dik afgedekt. Van afgravingen zoals staat 
aangegeven op de provinciale ontgrondingenkaart is in zone II geen sprake.  
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4 Conclusies, samenvatting en aanbevelingen 
4.1 Conclusie 

Tijdens het veldonderzoek is aangetoond dat de bodem in de meeste plangebieden is 
verstoord tot in de C-horizont van de dekzandafzettingen, dan wel dat in het dekzand 
alleen een AC-profiel is aangetroffen. Archeologische indicatoren werden daarbij niet 
aangetroffen. 
De uitzonderingen hierop betreffen zones II, III en IV in planlocatie B en zone II in 
planlocatie G. Ter plaatse van deze zones is een gedeelte van een begraven 
podzolprofiel aangetroffen en/of is de bodem afgedekt met een esdek, waarmee de 
kans groot is dat onder het esdek eventueel aanwezige archeologische resten goed 
beschermd zijn. 
 

4.2 Aanbeveling 

4.2.1 .Planlocaties A, C, D, E en F 
Op basis van het onderzoek kan aan planlocaties A, C, D, E en F een lage 
archeologische verwachting voor alle perioden worden toegekend. Er is immers 
gebleken dat deze planlocaties een ongunstige landschappelijke ligging hebben 
(deellocatie A), dan wel dat de bodem grotendeels verstoord is (deellocaties C, D, E en 
F). Voor deze planlocaties wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

4.2.2 Planlocatie B  
In planlocatie B hebben zones II, III en IV een middelhoge dan wel hoge verwachting 
vanwege de landschappelijke ligging, de aanwezigheid van een intact esdek en/of een 
podzolprofiel in het onderliggende dekzand. In deze zones (respectievelijk 9900, 6750 
en 3185 m2) dient te worden afgezien van bodemingrepen dieper dan de huidige 
bouwvoor. Indien toekomstige plannen tot een diepere bodemverstoring leiden, dan 
dient voorafgaand aan de uitvoering een archeologisch vervolgonderzoek plaats te 
vinden in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. Doel van een dergelijk vervolgonderzoek is het opsporen van 
archeologische resten die zich in de top van de podzol in de dekzandafzettingen 
kunnen bevinden. Archeologische resten kunnen verwacht worden in de vorm van 
nederzettingsterreinen uit de Bronstijd tot Late Middeleeuwen of andere 
archeologische complexen als grafvelden of jachtkampen. 
Voor zone I in planlocatie B wordt vanwege de lage archeologische verwachting geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. De bodem in deze zone bestaat uit een AC-
profiel en is afgegraven, zoals reeds bleek uit de hoogtekaart. 

4.2.3 Planlocatie G 
In planlocatie G heeft zone II een hoge archeologische verwachting vanwege de 
aanwezigheid van een esdek en een podzolprofiel in de dekzandafzettingen. In de 
gehele zone (met een oppervlakte van 1,37 ha) dient te worden afgezien van 
bodemingrepen dieper dan de huidige bouwvoor. Indien toekomstige plannen tot een 
diepere bodemverstoring leiden, dan dient voorafgaand aan de uitvoering een 
archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden in de vorm van een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven. Doel van een dergelijk 
vervolgonderzoek is het opsporen van archeologische resten die zich in de top van de 
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dekzandafzettingen kunnen bevinden. Archeologische resten kunnen verwacht worden 
in de vorm van nederzettingsterreinen uit de Bronstijd tot Late Middeleeuwen of andere 
archeologische complexen als grafvelden of jachtkampen. 
 
Voor zone I in planlocatie G wordt vanwege de lage archeologische verwachting geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. De bodem in deze zone bestaat uit een AC-
profiel en is deels al verstoord. Bovendien duiden de steilrand en de lagere ligging op 
het AHN er op dat de bodem in een groot deel van deze zone is afgegraven. 

4.2.4 Aanvullende opmerkingen 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds 
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende 
activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door het 
bevoegd gezag en leidt tot een selectiebesluit.  
 
Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of 
resten in het deel waar geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen echter nooit volledig 
worden uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij bodemverstorende 
activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden. Bij het 
aantreffen van deze waarden dient hiervan melding te maken conform artikel 53 van de 
Monumentenwet 1988. 



BAAC bv Milheeze-Noord, diverse locaties 
 

 21

 Literatuur en kaarten 
 

Literatuur 

Bakker, H. de & J. Schelling 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, 
Staring Centrum, Wageningen 
Berendsen, H.J.A., 1998. De vorming van het land. Van Gorcum, Assen 
Berendsen, H.J.A., 2000. Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen 
Gemert-Bakel, 2007. www.gemert-bakel.nl. Gemeentelijke website 
Kolen, J., 2004. De biografie van Peelland. De cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) 
van Peelland. Toelichting bij de kaart. 
Kuijl, E.E.A. (ed.), 2006. Ontgronding en ontwikkeling van de Bakelse Plassen te 
Bakkel en Milheeze. Gemeente Gemert-Bakel. Bureaustudie en Inventariserend 
Veldonderzoek fase 1. Projectnr. 175042. Synthegra, Zelhem 
Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhof, T.E. Wong, 2003. De 
ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen 
Putten, M.J. van, 2007. Plan van Aanpak archeologisch inventariserend onderzoek 
diverse plangebieden Milheeze-Noord. BAAC, Deventer 
Smit, L., 2007. Gemeente Gemert-Bakel, Bakelse plassen. Inventariserend 
veldonderzoek, karterende fase. BAAC-rapport V07.0039, BAAC, Deventer 
 
Geraadpleegde kaarten 

ANWB, 2004. Topografische atlas Noord-Brabant (1:25.000), ANWB, Den Haag 
Archeologische Monumentenkaart, provincie Noord-Brabant/ Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Online geraadpleegd via ARCHIS II. 
Noord-Brabant, 2007. Ontgrondingsvergunningenkaart 
Noord-Brabant, 2007. Cultuurhistorische waardenkaart. Online geraadpleegd via 
chw.brabant.nl 
Stiboka, 1968. Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 Blad 52 West Venlo. 
Wageningen. 
Wat was waar, 2007. Kadastrale minuutplan 1832. Online geraadpleegd via 
www.watwaswaar.nl 
Wolters-Noordhoff, 1992. Historische atlas, Zuid-Nederland,1838-1857 (1:25.000). 
Wolters-Noordhoff, Groningen 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 
 
Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken
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Uitsnede van IKAW met AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen
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Locatie- en boorpuntenkaarten 
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Boorstaten deellocatie B 



1

boring: 7355B-1
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.397, Y: 390.915, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,87, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

45 cm -Mv / 23,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,07 m +NAP

boring: 7355B-2
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.410, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,18, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

55 cm -Mv / 23,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,38 m +NAP

boring: 7355B-3
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.410, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 23,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

40 cm -Mv / 23,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,32 m +NAP

boring: 7355B-4
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.410, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,86, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 23,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,16 m +NAP
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boring: 7355B-5
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.417, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,98, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,18 m +NAP

boring: 7355B-6
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.440, Y: 390.910, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 23,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,30 m +NAP

boring: 7355B-7
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.440, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont

70 cm -Mv / 23,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: natuurlijk

100 cm -Mv / 23,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,10 m +NAP

boring: 7355B-8
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.440, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,18, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,58 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,28 m +NAP
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boring: 7355B-9
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.440, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,28, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,48 m +NAP

boring: 7355B-10
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.440, Y: 390.776, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,12, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,32 m +NAP

boring: 7355B-11
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.470, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,32, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,32 m +NAP

boring: 7355B-12
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.470, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

70 cm -Mv / 23,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

100 cm -Mv / 23,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

 Einde boring op 120 cm -Mv / 22,90 m +NAP
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boring: 7355B-13
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.470, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,56 m +NAP

boring: 7355B-14
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.470, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,50 m +NAP

boring: 7355B-15
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.470, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,26, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

60 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

80 cm -Mv / 23,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,06 m +NAP

boring: 7355B-16
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.500, Y: 390.906, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,36 m +NAP
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boring: 7355B-17
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.500, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 23,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,97 m +NAP

boring: 7355B-18
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.500, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 23,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,90 m +NAP

boring: 7355B-19
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.500, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,78, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,98 m +NAP

boring: 7355B-20
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.500, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

65 cm -Mv / 23,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,16 m +NAP
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boring: 7355B-21
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.530, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,17, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 23,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,37 m +NAP

boring: 7355B-22
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.530, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,66, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,86 m +NAP

boring: 7355B-23
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.530, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

1 cm -Mv / 23,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv / 23,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,90 m +NAP

boring: 7355B-24
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.530, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

35 cm -Mv / 23,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,07 m +NAP
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boring: 7355B-25
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.530, Y: 390.774, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,95, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 23,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,15 m +NAP

boring: 7355B-26
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.560, Y: 390.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,96, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,26 m +NAP

boring: 7355B-27
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.560, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

50 cm -Mv / 23,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,02 m +NAP

boring: 7355B-28
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.560, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,63, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

50 cm -Mv / 23,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 22,93 m +NAP
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boring: 7355B-29
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.560, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,39 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,09 m +NAP

boring: 7355B-30
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.560, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,88, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 23,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,08 m +NAP

boring: 7355B-31
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.568, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,62, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

40 cm -Mv / 24,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,62 m +NAP

boring: 7355B-32
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,93, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 23,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,13 m +NAP
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boring: 7355B-33
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,75, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

70 cm -Mv / 23,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C3-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 22,75 m +NAP

boring: 7355B-34
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,68, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 23,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,88 m +NAP

boring: 7355B-35
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 23,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,97 m +NAP

boring: 7355B-36
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.758, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,20 m +NAP
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boring: 7355B-37
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.590, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,51, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 23,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 23,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,51 m +NAP

boring: 7355B-38
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.895, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,91, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

40 cm -Mv / 23,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,11 m +NAP

boring: 7355B-39
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 23,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,92 m +NAP

boring: 7355B-40
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Cg-horizont, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 23,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,97 m +NAP
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boring: 7355B-41
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,74, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 23,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

50 cm -Mv / 23,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,94 m +NAP

boring: 7355B-42
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,88, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

50 cm -Mv / 23,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,08 m +NAP

boring: 7355B-43
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,96, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,06 m +NAP
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boring: 7355B-44
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.620, Y: 390.715, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

80 cm -Mv / 24,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

110 cm -Mv / 23,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

120 cm -Mv / 23,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont

130 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 23,65 m +NAP

boring: 7355B-45
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.892, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,93, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, zwart, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 23,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,03 m +NAP

boring: 7355B-46
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,84, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

60 cm -Mv / 23,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,04 m +NAP
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boring: 7355B-47
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,76, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

40 cm -Mv / 23,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en 
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 22,96 m +NAP

boring: 7355B-48
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,88, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

50 cm -Mv / 23,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, enkele leemlagen, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind 
[leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,08 m +NAP

boring: 7355B-49
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.758, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,82, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 23,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, enkele leemlagen, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind 
[leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,02 m +NAP

boring: 7355B-50
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.650, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,69, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 24,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 23,89 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,69 m +NAP
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boring: 7355B-51
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.680, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

60 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C3-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,60 m +NAP

boring: 7355B-52
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.680, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont

60 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C3-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,36 m +NAP

boring: 7355B-53
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.680, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,88, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

55 cm -Mv / 23,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,08 m +NAP
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boring: 7355B-54
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.680, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,30 m +NAP

boring: 7355B-55
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.680, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,91, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

35 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,21 m +NAP

boring: 7355B-56
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.680, Y: 390.715, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,69, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: huttenleem

60 cm -Mv / 24,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 23,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 23,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 23,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,39 m +NAP
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boring: 7355B-57
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.710, Y: 390.887, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,07, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 23,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 23,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,07 m +NAP

boring: 7355B-58
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.710, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 23,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 23,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 22,82 m +NAP

boring: 7355B-59
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.711, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 23,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,17 m +NAP
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boring: 7355B-60
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.711, Y: 390.798, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,12, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 23,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,32 m +NAP

boring: 7355B-61
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.710, Y: 390.758, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,14, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 23,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 23,44 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, 
gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,14 m +NAP

boring: 7355B-62
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.710, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,34, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 24,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,74 m +NAP

boring: 7355B-63
beschrijver: EB, datum: 4-10-2007, X: 181.726, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Boorstaten deellocatie C
 



1

boring: 7355C-1
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.933, Y: 390.866, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,32 m +NAP

boring: 7355C-2
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.950, Y: 390.873, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,03, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,43 m +NAP

boring: 7355C-3
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.950, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,16 m +NAP

boring: 7355C-4
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.950, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 23,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

60 cm -Mv / 23,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,26 m +NAP



2

boring: 7355C-6
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.980, Y: 390.882, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,45 m +NAP

boring: 7355C-7
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 181.980, Y: 390.862, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,74 m +NAP

boring: 7355C-11
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.010, Y: 390.891, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,42 m +NAP

boring: 7355C-12
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.010, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,98, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 23,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,08 m +NAP

boring: 7355C-13
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.010, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,35, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont

20 cm -Mv / 24,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: sp bk

100 cm -Mv / 23,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,15 m +NAP



3

boring: 7355C-15
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.010, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont

20 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont

50 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,56 m +NAP

boring: 7355C-16
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.040, Y: 390.897, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin&bk

 Einde boring op 40 cm -Mv / 23,62 m +NAP

boring: 7355C-17
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.040, Y: 390.862, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 23,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,46 m +NAP

boring: 7355C-18
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.040, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,02, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont

20 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont

50 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 23,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,12 m +NAP
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boring: 7355C-19
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.040, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont

20 cm -Mv / 23,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont

50 cm -Mv / 23,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 23,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,15 m +NAP

boring: 7355C-20
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.053, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,86, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-
Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont

20 cm -Mv / 23,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont
Opmerking: sp bk

100 cm -Mv / 22,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 120 cm -Mv / 22,66 m +NAP



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Boorstaten deellocatie D 



1

boring: 7355D-1
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.070, Y: 390.985, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,39, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 23,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Bs?

100 cm -Mv / 23,39 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,19 m +NAP

boring: 7355D-2
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.070, Y: 390.950, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,46, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont

85 cm -Mv / 23,61 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,26 m +NAP

boring: 7355D-3
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.100, Y: 391.002, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,63, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 24,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,73 m +NAP



2

boring: 7355D-4
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.100, Y: 390.968, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,68, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,48 m +NAP

boring: 7355D-6
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.130, Y: 391.016, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 23,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,61 m +NAP

boring: 7355D-7
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.130, Y: 390.985, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,81 m +NAP

boring: 7355D-13
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.185, Y: 391.017, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 23,82, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 23,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 23,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

70 cm -Mv / 23,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 22,82 m +NAP



3

boring: 7355D-14
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.185, Y: 390.985, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,35, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 23,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv / 23,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,35 m +NAP

boring: 7355D-15
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.185, Y: 390.950, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,54, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: puin

20 cm -Mv / 24,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, interpretatie: bouwvoor

 Einde boring op 40 cm -Mv / 24,14 m +NAP

boring: 7355D-16
beschrijver: EB, datum: 5-10-2007, X: 182.185, Y: 390.922, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: puin

30 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, wit, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,26 m +NAP



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Boorstaten deellocatie E 



1

boring: 7355E-4
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.194, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 24,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,80 m +NAP

boring: 7355E-5
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.194, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,42, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont

90 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgroen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,12 m +NAP

boring: 7355E-9
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.220, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,70 m +NAP

boring: 7355E-10
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.220, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,41, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,61 m +NAP



2

boring: 7355E-14
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.250, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,40, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 24,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

65 cm -Mv / 23,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,50 m +NAP

boring: 7355E-15
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.250, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 23,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,43 m +NAP

boring: 7355E-16
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.250, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 24,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,81 m +NAP

boring: 7355E-18
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.917, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,50 m +NAP



3

boring: 7355E-19
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,68, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,68 m +NAP

boring: 7355E-20
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 23,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,60 m +NAP

boring: 7355E-21
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.827, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 23,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,53 m +NAP

boring: 7355E-22
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.792, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 23,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

95 cm -Mv / 23,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,27 m +NAP



4

boring: 7355E-23
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.757, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,39, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,59 m +NAP

boring: 7355E-24
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.280, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,70 m +NAP

boring: 7355E-25
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.293, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,16 m +NAP

boring: 7355E-26
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.298, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,75, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinhoudend

40 cm -Mv / 24,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 24,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,85 m +NAP
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boring: 7355E-27
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.304, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,37, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,17 m +NAP

boring: 7355E-28
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.310, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,32, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 23,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 23,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 23,37 m +NAP

boring: 7355E-29
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.310, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,42, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 24,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,72 m +NAP



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Boorstaten deellocatie F 
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boring: 7355F-1
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.510, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bk recent

 Einde boring op 50 cm -Mv / 24,14 m +NAP

boring: 7355F-2
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.522, Y: 390.915, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,28, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

40 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,58 m +NAP

boring: 7355F-3
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.520, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,28, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

30 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,58 m +NAP

boring: 7355F-4
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.520, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 23,88 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,63 m +NAP
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boring: 7355F-5
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.520, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,48, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bk recent

50 cm -Mv / 23,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,78 m +NAP

boring: 7355F-6
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.520, Y: 390.777, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bk recent

40 cm -Mv / 24,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,80 m +NAP

boring: 7355F-7
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.960, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,58, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

120 cm -Mv / 23,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 23,18 m +NAP

boring: 7355F-8
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.933, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,81 m +NAP
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boring: 7355F-9
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,67, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

40 cm -Mv / 24,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,97 m +NAP

boring: 7355F-10
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,46, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 24,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,76 m +NAP

boring: 7355F-11
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,48, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 24,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,78 m +NAP

boring: 7355F-12
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.550, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

60 cm -Mv / 24,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,74 m +NAP
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boring: 7355F-13
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 391.017, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,39, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja,
 veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,29 m +NAP

boring: 7355F-14
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.985, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: plastic

20 cm -Mv / 24,59 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 23,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,49 m +NAP

boring: 7355F-16
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.915, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,87, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 24,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 24,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,87 m +NAP
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boring: 7355F-17
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.880, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 24,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

40 cm -Mv / 24,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,94 m +NAP

boring: 7355F-18
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

40 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,86 m +NAP

boring: 7355F-19
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,52, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 23,92 m +NAP

boring: 7355F-20
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.580, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,31, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,61 m +NAP
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boring: 7355F-21
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 391.002, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 24,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja,
 veen])
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,67 m +NAP

boring: 7355F-22
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 390.968, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,49 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 23,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C2-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,69 m +NAP

boring: 7355F-23
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 390.933, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 24,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,90 m +NAP

boring: 7355F-24
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.606, Y: 390.898, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,68, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

45 cm -Mv / 24,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,98 m +NAP
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boring: 7355F-25
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 390.862, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,93, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

35 cm -Mv / 24,58 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 24,23 m +NAP

boring: 7355F-26
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,74, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

30 cm -Mv / 24,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 24,04 m +NAP

boring: 7355F-27
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.610, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,54, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,84 m +NAP

boring: 7355F-28
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.640, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeel, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,51 m +NAP
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boring: 7355F-29
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.640, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 24,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,70 m +NAP

boring: 7355F-30
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.640, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,54, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 23,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,64 m +NAP

boring: 7355F-31
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.670, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,66, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,56 m +NAP

boring: 7355F-32
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.670, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,69, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,29 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 23,79 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, wit, zeer grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 23,59 m +NAP
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boring: 7355F-33
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.670, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,75, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 24,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,75 m +NAP

boring: 7355F-34
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.700, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, wit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,42 m +NAP

boring: 7355F-35
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.700, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,71, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos

100 cm -Mv / 23,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,51 m +NAP

boring: 7355F-36
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.700, Y: 390.774, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,69, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 24,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,79 m +NAP
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boring: 7355F-37
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.730, Y: 390.863, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,83, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,83 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

70 cm -Mv / 24,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,83 m +NAP

boring: 7355F-38
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.730, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,72 m +NAP

boring: 7355F-39
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.730, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,79 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 24,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,79 m +NAP

boring: 7355F-40
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.730, Y: 390.768, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,80 m +NAP
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boring: 7355F-41
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.760, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,86, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,56 m +NAP

boring: 7355F-42
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.760, Y: 390.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,86, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,86 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 23,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,56 m +NAP

boring: 7355F-43
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.760, Y: 390.775, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,91, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 24,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 23,71 m +NAP

boring: 7355F-44
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.790, Y: 390.858, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,04, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 24,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 24,04 m +NAP
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boring: 7355F-45
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.790, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,94, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 24,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 23,94 m +NAP

boring: 7355F-46
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.790, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,95, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 24,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 23,95 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,65 m +NAP

boring: 7355F-47
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.790, Y: 390.764, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,15, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,75 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 24,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 24,05 m +NAP

boring: 7355F-48
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.820, Y: 390.845, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,09, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,79 m +NAP
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boring: 7355F-49
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.820, Y: 390.811, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,95, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,65 m +NAP

boring: 7355F-50
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.820, Y: 390.774, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,09, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

110 cm -Mv / 23,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,79 m +NAP

boring: 7355F-51
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.836, Y: 390.857, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,34, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

120 cm -Mv / 24,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 24,04 m +NAP
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boring: 7355F-52
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.835, Y: 390.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 24,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,86 m +NAP

boring: 7355F-53
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.832, Y: 390.793, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,21, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 24,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

120 cm -Mv / 24,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 23,91 m +NAP

boring: 7355F-54
beschrijver: EB, datum: 8-10-2007, X: 182.832, Y: 390.765, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,33, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: 40 ot 50 vlekken

50 cm -Mv / 24,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 24,53 m +NAP



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boorstaten deellocatie G
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boring: 7355G-3
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.940, Y: 390.670, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,61, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont

50 cm -Mv / 24,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 23,91 m +NAP

boring: 7355G-4
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.970, Y: 390.757, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,18, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 24,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 24,58 m +NAP

boring: 7355G-6
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.970, Y: 390.688, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,32, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 25,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: cement

100 cm -Mv / 24,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 24,12 m +NAP

boring: 7355G-7
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 182.970, Y: 390.658, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,84, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont

35 cm -Mv / 24,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 24,24 m +NAP
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boring: 7355G-8
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.000, Y: 390.765, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,04, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 24,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 24,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

120 cm -Mv / 23,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

130 cm -Mv / 23,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 23,44 m +NAP

boring: 7355G-9
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.000, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,29, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 25,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

60 cm -Mv / 24,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sp bk

120 cm -Mv / 24,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

170 cm -Mv / 23,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 23,29 m +NAP

boring: 7355G-11
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.000, Y: 390.670, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont

55 cm -Mv / 24,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 24,17 m +NAP



3

boring: 7355G-12
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.030, Y: 390.757, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 26,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 25,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

150 cm -Mv / 25,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: vlekerig

170 cm -Mv / 25,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 24,72 m +NAP

boring: 7355G-14
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.030, Y: 390.688, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,41, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

130 cm -Mv / 24,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 23,81 m +NAP

boring: 7355G-15
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.030, Y: 390.652, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,04, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

55 cm -Mv / 24,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, 
veen])
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 24,24 m +NAP
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boring: 7355G-16
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.060, Y: 390.771, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,63, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 26,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: esdek

100 cm -Mv / 25,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa2-horizont, interpretatie: esdek

140 cm -Mv / 25,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: vlekerig

180 cm -Mv / 24,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 24,63 m +NAP

boring: 7355G-17
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.060, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

120 cm -Mv / 24,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos

160 cm -Mv / 23,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 23,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 23,30 m +NAP

boring: 7355G-20
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.060, Y: 390.648, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 24,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 24,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos

10 cm -Mv / 24,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ah-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 24,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 24,27 m +NAP
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boring: 7355G-21
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.090, Y: 390.757, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 26,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 25,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos

120 cm -Mv / 25,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 25,10 m +NAP

boring: 7355G-22
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.090, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,44 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

120 cm -Mv / 24,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 24,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 23,84 m +NAP

boring: 7355G-23
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.090, Y: 390.688, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,36, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek
Opmerking: gr sublaag

90 cm -Mv / 24,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

110 cm -Mv / 24,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 24,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 24,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 23,86 m +NAP
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boring: 7355G-24
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.090, Y: 390.652, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,58, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: akkerlaag?

50 cm -Mv / 25,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 24,68 m +NAP

boring: 7355G-25
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.120, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,84, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 26,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 25,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: vlekkerig

130 cm -Mv / 25,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 25,44 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 25,24 m +NAP

boring: 7355G-26
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.120, Y: 390.705, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,63, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 26,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek
Opmerking: ondergrens: gr&robr laag; micropodzol

60 cm -Mv / 26,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

130 cm -Mv / 25,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 25,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 24,93 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 24,63 m +NAP



7

boring: 7355G-27
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.120, Y: 390.670, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,97, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: akkerlaag

70 cm -Mv / 25,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 24,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 24,67 m +NAP

boring: 7355G-28
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.120, Y: 390.647, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,64, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: akkerlaag

50 cm -Mv / 25,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Cg-horizont

70 cm -Mv / 24,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 24,74 m +NAP

boring: 7355G-29
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.150, Y: 390.748, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,63, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 26,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

70 cm -Mv / 25,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 25,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 25,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 25,33 m +NAP
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boring: 7355G-30
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.150, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,88, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 26,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

55 cm -Mv / 26,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 26,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 26,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 25,88 m +NAP

boring: 7355G-31
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.150, Y: 390.688, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 26,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

90 cm -Mv / 25,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

110 cm -Mv / 25,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 25,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 24,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 24,60 m +NAP

boring: 7355G-32
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.150, Y: 390.652, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,98, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: akkerlaag?

120 cm -Mv / 24,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 24,58 m +NAP
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boring: 7355G-33
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.180, Y: 390.740, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,19, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 25,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 25,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

120 cm -Mv / 24,99 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 24,79 m +NAP

boring: 7355G-34
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.180, Y: 390.705, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,24, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 25,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: E-horizont

35 cm -Mv / 25,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos

50 cm -Mv / 25,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 25,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 25,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 25,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 24,84 m +NAP

boring: 7355G-35
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.180, Y: 390.670, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,95, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 25,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 25,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 24,75 m +NAP
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boring: 7355G-36
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.180, Y: 390.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,29, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: akkerlaag

45 cm -Mv / 24,84 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 24,59 m +NAP

boring: 7355G-37
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.190, Y: 390.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 26,06, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 26,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

50 cm -Mv / 25,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 25,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

75 cm -Mv / 25,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 24,86 m +NAP

boring: 7355G-38
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.189, Y: 390.688, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,94, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,94 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 25,69 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek

55 cm -Mv / 25,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bh-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 25,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: Bs-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 25,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 24,74 m +NAP
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boring: 7355G-39
beschrijver: EB, datum: 9-10-2007, X: 183.187, Y: 390.652, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 52A, hoogte: 25,46, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, 
provincie: Noord-Brabant, gemeente: Gemert-Bakel, plaatsnaam: Milheeze, opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 25,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Aa-horizont, interpretatie: esdek
Opmerking: akkerlaag

50 cm -Mv / 24,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos

70 cm -Mv / 24,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 24,56 m +NAP
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1 Inleiding 

 

De grote overstromingen in de jaren ’90 en de naderende klimatologische veranderingen hebben het besef 

doen ontstaan dat we op een andere manier met ons kostbare water moeten omgaan. De toename van het 

bebouwde en verharde oppervlak in Nederland en daarmee de snelle afvoer van regenwater leidt o.a. tot: 

- een te hoge belasting van ons rioolstelsel 

- een te snelle waterafvoer naar de rivieren waardoor de kans op overstromingen toeneemt 

- een te hoge belasting van de RWZI’s 

- verdroging door grondwaterstandsverlaging 

 

Door ervoor te zorgen dat het regenwater niet meer via onze rioleringen wordt afgevoerd maar nuttig wordt 

aangewend of in de bodem wordt geïnfiltreerd, zullen de negatieve gevolgen voor de waterhuishouding 

worden verminderd of te niet gedaan. Dit besef leidt ertoe dat bij vrijwel alle nieuwe bouwprojecten 

infiltratievoorzieningen worden aangelegd. Bij het ontwerpen van infiltratievoorzieningen is kennis omtrent 

de doorlatendheid van de bodem echter van groot belang. 

 

Dit rapport geeft een beschrijving van de bepaling van de doorlatendheid van de bodem op een locatie waar 

de opdrachtgever in de toekomst mogelijkerwijs een infiltratievoorziening wil aanleggen.  

In hoofdstuk 2 worden de relevante kadastrale, geologische en overige gegevens van de initiatieflocatie 

weergegeven. Het derde hoofdstuk beschrijft de achtergrond van de proef waarmee de doorlatendheid van 

de bodem wordt bepaald. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in het vierde hoofdstuk 

waarna in het laatste hoofdstuk de conclusies worden gepresenteerd. 



 19-december-2007   

rapportnummer: 0329R249 

 

 

Archimil BV         Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

2

 

 
 

 



 19-december-2007   

rapportnummer: 0329R249 

 

 

Archimil BV         Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

3

2 Locatiegegevens 

 

2.1 Geografische gegevens 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:  

Gemeente Gemert-Bakel 

Projectlocatie Milheeze Noord 

 

In bijlage 2 is een tekening van de initiatieflocatie opgenomen. 

 

2.2 Huidige en toekomstige situatie 

In het gebied ten noorden van de kern van Milheeze liggen voornamelijk akkers en veehouderijen. Hier zal 

een reconstructie plaatsvinden waarbij landbouwbedrijven worden aangekocht door de gemeente Gemert-

Bakel. In het gebied zijn het merendeel van de gronden onverhard en onbebouwd.  

 

Ten tijde van het onderzoek werden in het projectgebied een aantal verkennende bodemonderzoeken 

uitgevoerd ten behoeve van de aankopen in het gebied.   

 

Bij herontwikkelingen en bestemmingsplanwijzigingen dient een waterparagraaf te worden opgenomen, 

hierbij is het van belang om de infiltratiecapaciteit van de bodem te kennen.  

 

Ten zuiden van de projectlocatie ligt de kern van Milheeze, aan de noordzijde ligt het natuurgebied De 

Stippelberg. Oostelijk en westelijk van de projectlocatie liggen landbouwgronden.  

 

2.3 Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente Gemert/Bakel maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. Binnen deze kaart 

valt de locatie in de zone buitengebied (agrarische bestemming). In deze zone kunnen minerale olie, koper, 

PAK’s en EOX in verhoogde gehalten voorkomen in de bovengrond (95-percentiel waarde). In de ondergrond 

zou minerale olie in een verhoogd gehalte voor kunnen komen. Het gemiddelde gehalte aan minerale olie in 

de zone buitengebied overschrijdt de streefwaarde in de boven- en ondergrond. 

 

Van de regio zuid-oost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen in 

het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen van 

zinkassen en depositie van zware metalen door het productieproces van deze zinkassen in de fabriek in 

Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer dit het geval is op een locatie zal de stof zink 

overheersen bij de verontreinigingen. Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het 

grondwater zijn de de chemische processen die optreden wanneer anaëroob grondwater opkwelt. Doordat 

in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in het 

grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn arseen en nikkel overheersende componenten wanneer 

deze situatie zich voordoet.
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2.4 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie 

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 23,5 m + N.A.P. De opbouw van de 

ondergrond is schematisch weergegeven in tabel A. 

 

Tabel A: opbouw ondergrond. 

Globale diepte 

(m-mv) 
Geohydrologische eenheid Lithostratigrafische eenheid Lithologische samenstelling 

0-4 

 

4-58 

 

58-  

Deklaag 

 

1e watervoerende pakket 

 

slecht doorlatende basis 

Nuenengroep Holoceen 

 

Formatie van 

Veghel/Sterksel 

Formatie van Breda 

Matig fijn tot uiterst fijn zand 

 

Matig grof tot uiterst grof zand, 

grindhoudend 

Matig grof tot uiterst fijn zand en 

schelpenresten, slibhoudend 

 

De projectlocatie ligt in de nabijheid van de Peelrandbreuk op een afstand van circa 1 kilometer oostelijk 

hiervan. De dikte van de deklaag is zeer beperkt en wisseld afgaande op de bodemonderzoeken tussen 0 en 

1,5 meter.  Direct nabij de peelrandbreuk is in zijn geheel geen deklaag aanwezig. Vanaf circa 150 cm-mv 

wordt matig grof zand aangetroffen.  

 

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 100-200 cm-mv. De stromingsrichting van het 

grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal westelijk gericht. In het geval van Milheeze (zeer 

dunne deklaag) is het freatisch grondwater tevens het grondwater in het eerste watervoerende pakket.  

 

Figuur 1 isohypsen wvp 1 
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Lokaal kan de stromingsrichting sterk afwijken van de globale richting onder invloed van drainerende of 

infiltrerende watergangen zoals sloten of beken.  

 

Op de locatie is sprake van een intermediair gebied waarbij zowel kwel als infiltratie plaats kan vinden. 

Noordelijk van de locatie (Stippelberg) vindt infiltratie plaats. Lokale kwel wordt veroorzaakt door de 

oostelijk gelegen peelrandbreuk die in de ondergrond werkt als een hydrologische barriere. Van oost naar 

west stromend grondwater wordt tegen deze barriere omhooggestuwd waarna het oostelijk van de breuk 

weer zal infiltreren (zoals in het centrum van Bakel).  

 

Figuur 2 gebieden met 

spanningswater
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3 Beschrijving en beleidsuitgangspunten van hemelwaterinfiltratie 

 

3.1 Algemeen 

Indien hemelwater op de bodem valt zal een deel van dit water de bodem intrekken (infiltreren) en zich 

vervolgens verspreiden. De doorlatendheid van de grond voor water wordt omschreven als de dikte van de 

schijf water die per tijdseenheid uittreedt in de richting van de stroming onder invloed van vrij verval. De 

eenheid van doorlatendheid is m/dag of mm/uur.  

 

De ondergrond bestaat uit een onverzadigde en een verzadigde zone. De doorlatendheid van beide zones 

wordt gekarakteriseerd door de hydraulische geleidbaarheid K. Daar waar in de verzadigde zones de 

hydraulische geleidbaarheid een constante is, is dit in de onverzadigde zone niet het geval. In de 

onverzadigde zone speelt de zuigcapaciteit van de bodem een belangrijke rol en is de hydraulische 

geleidbaarheid een functie van die zuigcapaciteit die op haar beurt weer een functie is van het 

watergehalte van de bodem. De infiltratiesnelheid zal afnemen naarmate het watergehalte in de bodem 

stijgt, totdat de bodem verzadigd raakt en de infiltratiesnelheid een constante waarde benaderd. 

Bij de dimensionering van een hemelwaterinfiltratievoorziening is het raadzaam uit te gaan van de 

constante infiltratiesnelheid in verzadigde toestand.  

 

3.2 Het meten van de infiltratiesnelheid 

Het meten van de infiltratiesnelheid in verzadigde toestand gebeurd door de bodem gedurende een half uur 

te verzadigen met water. Vervolgens wordt bepaald hoe snel de waterspiegel daalt in een vastgesteld 

infiltratiepunt.  

 

Om de verticale  snelheid waarmee water in de bodem infiltreert te bepalen dienen de andere dan verticale 

dimensies te worden geëlimineerd. Deze situatie kan benaderd worden door de zogenaamde dubbele 

ringinfiltratie test. Het principe van deze test is als volgt: 

Het water infiltreert vanuit de buitenste ring in drie dimensies in de bodem. Het water in de binnenste ring 

kan hierdoor hoofdzakelijk verticaal de grond in zakken. Hoe groter de buitenste ring is des te nauwkeurig 

de bepaling van de verticale infiltratie is. 
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3.2.1 Veiligheidsfactoren 

Afhankelijk van de te voorziene infiltratieoppervlakte is het noodzakelijk om meerdere infiltratietesten uit te 

voeren om rekening te houden met de ruimtelijke variabiliteit van de infiltratiecapaciteit. 

 

Naast de ruimtelijke variabiliteit is er ook een tijdsafhanklijke variatie. Voorts kan de infiltratietest het 

beste uitgevoerd worden op het niveau van het bodempeil van de geplande infiltratievoorziening. 

 

Uit studies (o.a. Bedwany en Schumacher, 1979) is gebleken dat bij een dubbeleringinfiltratietest een 

veiligheidsfactor van maximaal 10 moet worden aangehouden. 

 

3.2.2 Praktijk richtwaarden 

   

De infiltratiecapaciteit van de ondergrond hangt nauw samen met het soort ondergrond.  

 

Tabel: Infiltratiecapaciteit (C) voor verschillende grondsoorten 

Grondsoort waarop de infiltratievoorziening Infiltratiecapaciteit in mm/h (C) 

wordt geplaatst       

Grof zand     500     

Fijn zand   20    

Leemachtig fijn zand  11    

Lichte zwavel  10    

Löss   6    

Veen   2,2    

Leem   2,1    

Lichte klei   1,5    

Matig zware klei  0,5    

Kleiige leem   0,4     

 

3.3 Beleidsuitgangspunten 

3.3.1 Hydrologisch neutraal 

Nieuwe bouwplannen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de 

hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelijke situatie. Door middel van 

hydrologisch neutraal bouwen wordt voorkomen dat na het realiseren van bouwwerken en 

terreinverhardingen er sneller regenwater uit een gebied wordt afgevoerd dan dit momenteel het geval is. 

3.3.2 Opvang van T25 regenbui 

In het beheersgebied van waterschap de Aa/Dommel dient hydrologisch neutraal gebouwd te worden voor 

een bui die 1 x per 25 jaar voorkomt (T25). Een T25 regenbui is gekarakteriseerd als een bui waarin in het 

eerste uur 32,6 mm regen valt en vervolgens binnen de volgende drie uur nog eens 10,3 mm. Totaal 42,9 

mm. 
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3.3.3 Voorkeursvolgorde afvoeren regenwater 

Bij realisatie van vrijstaande bebouwing verdiend het de aanbeveling om regenwater afkomstig van de 

dakvlakken te hergebruiken of te infiltreren. Indien deze mogelijkheden niet aanwezig zijn, mag via een 

buffer geloosd worden op een watergang van het waterschap. Indien ook deze tweede mogelijkheid 

onuitvoerbaar is mag gekozen worden voor lozing op een riool (bij voorkeur een gescheiden stelsel). 

 

3.3.4 Scheiding van vuil water en (schoon) hemelwater 

Bij alle bouwplannen dient gestreeft te worden naar een scheiding van vuil water en (schoon) hemelwater. 

Het schone en vuile water wordt gescheiden aangeboden aan de riolering. 

 

3.4 GHG en GLG 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand en de gemiddeld laagste grondwaterstand kunnen worden bepaald 

aan de hand van meetreeksen van TNO-NITG en anderen. Binnen het projectgebied Milheeze-Noord ligt één 

meetbuis, op circa 60 meter ten noorden van de WT1 aan de Kreytenburg. Van dit peilpunt zijn slechts zeer 

oude gegevens (periode 1963-1968) bekend. Waar de Hof overgaat in de Schutsboomstraat ten zuiden van 

de projectlocatie zijn wel langere meetreeksen bekend. Er is een duidelijk negatieve trent zichtbaar. 
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De grondwaterstand laat een schommeling zien van ca. 21,95 m+NAP tot 22,6 m+NAP en kent derhalve 

een verloop van circa 65 cm. De GHG en GLG zijn bepaald door het nemen van de drie laagste resp hoogste 

grondwaterstanden per hydrologisch jaar en het middelen van deze grondwaterstanden over de laatste 8 

jaar. Hieruit volgt een GHG van 202 cm-mv (22,65 m+NAP) en een GLG van 268 cm-mv (22,0 m+NAP).  

 

Dit geldt dus voor het peilpunt in het centrum van Milheeze. Vanuit de bodemkaarten van Milheeze en de 

reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de grondwaterstanden in het projectgebied ietwat hoger zijn. De 

gemiddelde grondwaterstand in november bedraagt ter plaatse van het peilpunt ongeveer 263 cm-mv, 

nagenoeg gelijk aan de GLG. Dit  zal eveneens gelden voor de grondwaterstanden in het plangebied. De GLG 

ligt dus ongeveer rond de gemeten grondwaterstanden van circa 2 m-mv, de GHG circa 65 cm hoger op 

135 cm-mv. Uitgaande van de maaiveldhoogte ter plaatse van het oude peilpunt aan de Kreytenburg (24,5 

m+NAP) zou de GHG in het plangebied rond de 2 m-mv moeten bedragen, de GLG rond de 2,5 m-mv.  

 

Hieruit volgt voor het plangebied een grondwatertrap VII, de GLG is dieper dan 120 cm-mv en de GHG is 

dieper dan 80 cm-mv.  
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4 Veldonderzoek 

4.1 Methodiek 

Ten behoeve van het bepalen van de infiltratiesnelheid wordt gebruik gemaakt van een dubbele 

ringinfiltrometer. De binnenring heeft een diameter van 28 cm en de buitenring heeft een diameter van 53 

cm. In de binnenring is een vlotter aangebracht waarmee de waterhoogte kan worden afgelezen. 

 

Op de locatie wordt ter plaatse van de voorgenomen positie van een infiltratievoorziening de dubbele 

ringinfiltrometer ongeveer 5 cm de grond ingedrukt en waterpas gezet. Gedurende een half uur wordt 

ervoor gezorgd dat de ring gevuld is met water. Het doel hiervan is de grond waar de infiltratietest wordt 

uitgevoerd te verzadigen met water. 

 

Na een halfuur worden de binnen en buitenring maximaal gevuld. Vervolgens is als functie van de tijd de 

waterstandsdaling bepaald. De meting stopt indien de binnenste ring volledig droog is komen te staan of na 

een periode van 4 uur. 

 

4.2 Grondwaterstand en bodemopbouw  

Binnen de projectlocatie zijn zes plaatsen gekozen waar een infiltratieonderzoek is uitgevoerd. Ten behoeve 

van het bepalen van de bodemopbouw zijn tijdens de verkennende bodemonderzoeken reeds diepe boringen 

geplaatst, boorbeschrijvingen hiervan inclusief de grondwaterstanden in de open boorgaten zijn bijgevoegd 

in bijlage 3.   

 

Zoals gesteld in paragraaf 2.4 kent het gebied een dunne deklaag met hieronder grindig zand, dit blijkt ook 

uit de boorprofielen die zijn opgenomen in bijlage 3. Plaatselijk is de bovengrond reeds grindhoudend.  

 

Aangezien de boringen in het najaar zijn geplaatst is de grondwaterstand laag, rond de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (zie ook paragraaf 3.4).  

 

4.3 Infiltratiesnelheid 

De bepaling van de infiltratiesnelheid per locatie is opgenomen in de volgende paragrafen.  
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dubbele ring  (wt 1) 
 verticale infiltratie op 25 cm-mv 

gw: 180 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
11.50 0 217,3   
12.05 0 217,3   
12.20 15 217,5 8
12.35 30 217,8 12
12.50 45 218,2 16
13.05 60 218,4 8
13.20 75 218,5 4
13.35 90 218,9 16
13.50 105 219,2 12
14.05 120 219,5 12

    gemiddeld 11 

 

 

4.3.1 Kreytenburg wt1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 09-11-2007 is de infiltratiesnelheid 

bepaald ter hoogte van de vaste bodem (de 

eerste 25 cm waren recent geploegd) . In de 

periode voorafgaand aan de bepaling had het 

sterk geregend. De infiltratiesnelheid is 

relatief constant op 11 mm/h ofwel 0,26 

m/dg.  
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dubbele ring  (wt 2) 
verticale infiltratie op 10 cm-mv 

gw: 175 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
9.30 0 218,0   
10.00 0 218,0   
10.15 15 218,2 8
10.30 30 218,5 12
10.45 45 218,8 12
11.00 60 219,0 8
11.15 75 219,3 12
11.30 90 219,6 12
11.45 105 219,8 8
12.00 120 220,0 8
12.15 135 220,2 8
12.30 150 220,5 12

    gemiddeld 10,0 

 

 

4.3.2 Heibloem wt2 

 

 

Op 21-11-2007 is de infiltratiesnelheid 

bepaald ter hoogte van de vaste bodem (de 

eerste 10 cm waren rul, in augustus was 

geploegd). De infiltratiesnelheid is relatief 

constant op 10 mm/h ofwel 0,24 m/dg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterspiegel WT 2
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dubbele ring  (wt 3) 
verticale infiltratie op 15 cm-mv 

gw: 200 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
13.00 0 218,1   
13.30 0 218,1   
13.45 15 220,4 92
14.00 30 223,1 108
14.15 45 226,0 116
14.30 60 227,4 56
14.45 75 228,9 60
15.00 90 230,7 72
15.03 93 231,0 60

    gemiddeld 80,6 

 

 

4.3.3 Bocht – wt3 

 

 

Op 21-11-2007 is de infiltratiesnelheid bepaald 

ter hoogte van de vaste bodem (de eerste 10 cm 

gras en zoden in de wei zijn verwijderd alvorens 

de proef uit te voeren). De infiltratiesnelheid is 

met name in het begin hoog. Ervan uitgaande 

dat wellicht de voorverzadiging niet afdoende is 

geweest zou de infiltratiesnelheid circa 62 

mm/h (ofwel circa 1,48 m/d) bedragen, nog 

steeds significant hoger dan bij de toetsen aan 

de Kreytenburg en de Heibloem. Wat hiervan de 

oorzaak is, is niet direct duidelijk. De 

bodemopbouw laat geen significante verschillen 

zien vergeleken met de andere locaties. 
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dubbele ring  (wt 4) 
verticale infiltratie op 15 cm-mv 

gw: 180 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
9.25 0 218,5   
9.45 0 218,5   
10.00 15 218,55 2
10.15 30 218,6 2
10.30 45 218,65 2
10.45 60 218,7 2
11.00 75 218,75 2
11.15 90 218,8 2
11.30 105 218,9 4
11.45 120 218,95 2
12.00 135 219,0 2
12.15 150 219,05 2

    gemiddeld 2 

 

 

4.3.4 Berken – wt4 

 

 

Op 23-11-2007 is de infiltratiesnelheid bepaald 

ter hoogte van de vaste bodem (de eerste 15 cm 

van de rulle akker zijn verwijderd alvorens de 

proef uit te voeren). De locatie kent een relatief 

lage infiltratiesnelheid van 2 mm/h, ofwel 0,048 

m/d. Wat hiervan de oorzaak is, is niet direct 

duidelijk. De bodemopbouw laat geen 

significante verschillen zien vergeleken met de 

andere locaties. 
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dubbele ring  (wt 5) 
verticale infiltratie op 20 cm-mv 

gw: 280 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
13.05 0 218,5   
13.35 0 218,5   
13.50 15 220,1 64 
14.05 30 221,8 68 
14.20 45 223,5 68 
14.35 60 225,1 64 
14.50 75 226,5 56 
15.05 90 227,8 52 
15.13 98 228,4 45 

    gemiddeld 59,6 

 

 

4.3.5 Weijer – wt5 

 

 

Op 23-11-2007 is de infiltratiesnelheid bepaald 

ter hoogte van de vaste bodem (de eerste 20 cm 

van de maisakker zijn verwijderd alvorens de proef 

uit te voeren). De locatie kent een 

infiltratiesnelheid van 60 mm/h, ofwel 1,44 m/d. 

Wat hiervan de oorzaak is, is niet direct duidelijk. 

De bodemopbouw laat geen significante 

verschillen zien vergeleken met de andere locaties. 
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dubbele ring  (wt 6) 
verticale infiltratie op 25 cm-mv 

gw: 220 cm-mv 
      

tijd minuten waterspiegel infiltratiesnelheid 
  cum. cm mm/h 
10.00 0 217,6   
10.30 0 217,6   
10.45 15 221,2 144
11.00 30 224,6 136
11.15 45 227,6 120
11.30 90 230,3 36
11.35 95 231,0 84

    gemiddeld 104,0 

 

 

4.3.6 Peeldijk – wt6 

 

 

Op 28-11-2007 is de infiltratiesnelheid bepaald 

ter hoogte van de vaste bodem (de eerste 25 cm 

van het weiland zijn verwijderd alvorens de proef 

uit te voeren). De locatie kent een relatief hoge 

infiltratiesnelheid van 104 mm/h, ofwel 2,5 m/d.  
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4.4 Interpretatie van de resultaten 

Binnen het gebied bestaan grote verschillen tussen de infiltratiesnelheid en daarmee wisselt de 

infiltratiecapaciteit. Met name aan de Berken (wt4) lijkt de infiltratiecapaciteit uitzonderlijk laag te zijn. 

Behoudens deze meting ligt de infiltratiesnelheid aan de noordwestzijde op circa 10 mm/h (wt1 en wt2), in 

het centrale deel circa 60 mm/h (wt5 en wt3) en aan de westzijde circa 104 mm/h (wt6). Deze waarden 

komen overeen met de in paragraaf 3.2.2 gegeven richtwaarden maar lijken gezien de zintuiglijke 

waarnemingen bij het boren aan de lage kant.  

 

 

WT2 
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5 Conclusies 

Voor het projectgebied Milheeze Noord is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

Op de locatie is met name sprake van infiltratie, plaatselijk kan het projectgebied als intermediair worden 

beschouwd.  De GHG ligt rond de 200 cm-mv, de GLG rond de 135 cm-mv.  

 

Binnen het gebied bestaan grote verschillen tussen de infiltratiesnelheid en daarmee wisselt de 

infiltratiecapaciteit. Met name aan de Berken (wt4) lijkt de infiltratiecapaciteit uitzonderlijk laag te zijn. 

Behoudens deze meting ligt de infiltratiesnelheid aan de noordwestzijde op circa 10 mm/h (wt1 en wt2), in 

het centrale deel circa 60 mm/h (wt5 en wt3) en aan de westzijde circa 104 mm/h (wt6). Deze waarden 

komen overeen met de in paragraaf 3.2.2 gegeven richtwaarden maar lijken gezien de zintuiglijke 

waarnemingen bij het boren aan de lage kant. 

 

 

 

 

Opmerking: De met de dubbele ringinfiltrometermethode bepaalde infiltratiesnelheid  is slechts een indicatie 

voor de werkelijke infiltratiesnelheid. De werkelijke infiltratie snelheid van een infiltratievoorziening kan 

maximaal een factor 10 lager zijn. Voorts dient bij het ontwerp van een infiltratievoorziening rekening 

gehouden te worden met het dichtslibben van het horizontale vlak van de infiltratievoorziening zodat alleen 

nog infiltratie via de wanden plaats vindt.  
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