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Samenvatting 

Op 18 februari 2009 verleende de gemeente Gemert-Bakel aan BILAN opdracht voor een inventariserend 

veldonderzoek d.m.v. proefsleuven van het plangebied Bolle Akker in Bakel in de gemeente Gemert-Bakel  

(provincie Noord-Brabant). 

 

Op basis van het vooronderzoek gold voor het plangebied een middelhoge tot hoge verwachting voor het  

aantreffen van vindplaatsen vanaf het Mesolithicum tot en met de Middeleeuwen. Specifiek diende 

rekening gehouden te worden met bewoningssporen uit de ijzertijd en resten van akkers uit de volle en 

late Middeleeuwen. Direct ten westen van het plangebied is in het plangebied Neerakker een nederzetting 

uit de Middeleeuwen aangetroffen. In het onderhavige plangebied werden sporen van deze nederzetting 

verwacht. 

 

Er werden totaal 245 sporen gedocumenteerd, bestaande uit 194 kuilen, 34 spitsporen, 16 greppels en een 

spoor dat na het couperen natuurlijk bleek te zijn. De greppels bevonden zich in het oostelijke deel van het 

plangebied, dat lager gelegen en natter was. Deze greppels zijn waarschijnlijk sporen van de percelering en 

zorgden voor de ontwatering van het gebied. In het hoger gelegen westelijke deel van het plangebied 

werden veel verspittingen en kuilen aangetroffen. Deze sporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het  

plangebied, waarbij de grond is omgespit, gewasbedden zijn aangelegd en zand is gewonnen. De sporen 

zijn waarschijnlijk ontstaan vanaf de vijftiende of zestiende eeuw, waarna het plangebied lange tijd in 

gebruik is geweest als akkergebied en door bemesting een humeuze bovengrond is ontstaan.      

 

Er werden geen bewoningssporen aangetroffen, alleen off-site patronen uit de Nieuwe Tijd. Direct ten 

westen van het plangebied is eerder een nederzetting aangetroffen uit de Middeleeuwen in het gebied 

met de naam Neerakker. Aan de hand van de resultaten uit het onderhavige onderzoek bleek dat deze 

nederzetting niet doorloopt in het plangebied Bolle Akker en dat de rand van de nederzetting in het  

gebied tussen beide plangebieden verwacht moet worden. Door de bodemingrepen in de Nieuwe Tijd, 

zoals de winning van zand en de aanleg van gewasbedden, is het archeologisch niveau voor een deel  

verstoord. Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen bewoningssporen werden aangetroffen 

worden deze ook niet meer verwacht. 

 

De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats is laag. De vindplaats is als niet behoudenswaardig 

gewaardeerd en geadviseerd wordt om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Dit selectieadvies dient, 

voordat bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, door de verantwoordelijke overheid te worden 

beoordeeld en onderschreven in een selectiebesluit. 
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1 Inleiding 

Op 18 februari 2009 verleende de gemeente Gemert-Bakel aan BILAN opdracht voor een inventariserend 

veldonderzoek d.m.v. proefsleuven van het plangebied Bolle Akker in Bakel in de gemeente Gemert-Bakel  

(provincie Noord-Brabant). De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging in verband 

met nieuwbouw op de locatie. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek1, uitgevoerd in 2008, is  

een waarderend inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven aanbevolen.  

 

De projectleiding was in handen van mw. M. Mostert. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 9 t/m 13 

en 17 maart 2009. Aan het onderzoek werkten mee: dhr. C. Verbeek, mw. M. Mostert, dhr. B van de 

Berkmortel en dhr. M. Blom onder de wetenschappelijke leiding van dhr. C. Verbeek (senior KNA-

archeoloog). De gemeente Gemert-Bakel trad op als verantwoordelijke overheid. 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.1), de 

richtlijnen van de provincie Noord-Brabant en het Programma van Eisen2 (Bijlage 2). 

 

1.1 Administratieve gegevens project 

Provincie    Noord-Brabant 

Gemeente    Gemert-Bakel 

Plaats     Bakel 

Toponiem    Bolle Akker 

Straat     Bolle Akker, Hollevoort 

Hoekcoördinaten   x: 179.900 / y: 389.800  

     x: 179.860 / y: 389.680  

     x: 179.900 / y: 390.000 

     x: 180.030 / y: 389.900  

Oppervlakte plangebied   circa 4,2 ha 

Kaartblad    52A 

Opdrachtgever    Gemeente Gemert-Bakel 

Uitvoerder    BILAN 

Onderzoekmeldingnummer   33941 

KLIC meldingnummer   09G042326 

BILAN projectcode   B1645 

Verantwoordelijke overheid  Gemeente Gemert-Bakel 

KNA     Versie 3.1 

Beheer en plaats van documentatie BILAN3 

 

 

1  Van den Bos, P. , A. To l. 2008.  
2  Wieringa, E.  2008.  
3  Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk zal de onderzoeksdocumentatie, conform de eisen van het depot,  

worden overgedragen aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant.  
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1.2 Ligging en grondgebruik van het plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Bakel, in de gemeente Gemert-Bakel (Noord-

Brabant). Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de weg Hollevoort, aan de noordzijde door  

bestaande gebouwen langs de weg Het Overschot. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de 

Hilakker. Het gebied wordt van noord naar zuidwest doorsneden door een sloot die tevens gedeeltelijk de 

zuidgrens van het plangebied vormt.  

 

Het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als maïsakker, de gemeente Gemert-Bakel is 

voornemens in het plangebied een uitbreiding van het industrieterrein te realiseren conform de 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De verstoringsdiepte bij de graafwerkzaamheden voor de aanleg 

van het industrieterrein zal naar verwachting circa 1 m onder het maaiveld bedragen, eventueel aanwezige 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord raken4.  

 

Fig. 1:  Ligging van het p langebied in de regio . 

  

 

4  Wieringa, E.  2008.  
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2 Vooronderzoek 

In 2008 is door Archol5 een archeologisch vooronderzoek van het plangebied uitgevoerd, bestaande uit een 

archeologisch bureau- en een verkennend booronderzoek.  

 

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is voor het westelijk deel van het plangebied een hoge 

verwachting toegekend voor het aantreffen van vindplaatsen vanaf het Mesolithicum tot en met de 

Middeleeuwen. Er worden voornamelijk bewoningssporen uit de ijzertijd en resten van akkers uit de volle 

en late Middeleeuwen verwacht. Voor het oostelijk deel geldt een (bijgestelde) middelhoge verwachting 6 

voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en mogelijk ook oudere vindplaatsen. Het booronderzoek 

bevestigde de hoge verwachting voor het westelijke deel. In het zuidelijke en westelijke deel was sprake 

van een intact bodemprofiel, in het noordelijke deel was het dekzand oppervlakkig aangetast. Het  

oostelijke deel zou waarschijnlijk geëgaliseerd zijn, hetgeen lokaal tot verstoringen heeft geleid dieper dan 

de bouwvoor. In de oostelijke randzone was sprake van natte bodemomstandigheden. 

 

In 2007 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Neerakker, direct ten westen van 

het plangebied Bolle Akker. Dat onderzoek heeft aangetoond dat in dit gebied een goed bewaard, 

uitgestrekt nederzettingscomplex met sporen uit de Middeleeuwen aanwezig is. De sporen zijn op basis 

van het aardewerk gedateerd in de tweede helft van de elfde eeuw tot mogelijk de eerste helft van de 

veertiende eeuw. Naast de middeleeuwse bewoningssporen zijn ook sporen uit de midden- tot late ijzertijd 

aangetroffen, waarvan niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat de sporen antropogeen zijn. In het  

onderzoeksgebied zijn in totaal elf spoor-vondstconcentraties onderscheiden, bestaande uit  

gebouwstructuren, een waterput, kuilen en greppels. Deze sporen zijn allemaal in verband gebracht met  

bewoning en agrarische activiteiten. De meest duidelijke sporen lagen in het noordelijke en in het  

zuidelijke deel van het plangebied Neerakker. In het oostelijk deel werden diffuse resten uit de ijzertijd 

aangetroffen, bestaande uit aardewerk en enkele mogelijk antropogene sporen. In het noordwestelijke, 

meer natte deel, werden ontginningssporen aangetroffen. In het hele plangebied bevonden zich greppels  

en andere sporen, vermoedelijk erfafscheidingen, perceleringsgreppels, bijgebouwen en wegen. Mogelijk 

strekken de vindplaatsen zich uit buiten het plangebied Neerakker tot in het plangebied Bolle Akker.  

 

5  Van den Bos, P,  A. Tol. 2008, informatie uit dit  hoofdstuk uit  het PvE, E. Wieringa. 2008.  
6  Op de IKAW heeft dit gebied een lage archeologische verwachting die aan de hand van de resultaten van het  

bureauonderzoek is b ijgesteld tot een middelhoge verwachting. 
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Inventariserend veldonderzoek 

2.1 Onderzoeksvragen 

Gezien de resultaten van het vooronderzoek bleef voor het plangebied een (middel) hoge verwachting 

bestaan voor het aantreffen van archeologische waarden en is een inventariserend veldonderzoek in de 

vorm van proefsleuven aanbevolen. Door middel van proefsleuven dient inzicht verkregen te worden in de 

aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de 

archeologische waarden binnen het plangebied. Het inventariserende veldonderzoek dient antwoord te 

geven op de volgende, in het Programma van Eisen7 gestelde vragen: 

 

Algemeen: 

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld 

alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: 

aantoonbare afwezigheid van bewoning en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden? 

 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 

1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten of 

waar zijn ze te verwachten? 

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 

 

Perioden en sites: 

1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte sites 

onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?  

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van de sites en 

wat is de onderlinge samenhang?  

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

d. aard /complextype / functie 

e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen 

en mobilia) 

f. de vondst- en spoordichtheid 

g. de stratigrafie 

h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie 

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, akkers, 

grondstofwinning, vennen, etc? 

5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt dat en welke 

kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 aan te geven? 
 

7  Wieringa, E.  2008. 
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6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend? 

7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt? 

8. Is er een directe (of indirecte) relatie te leggen met de ‘vindplaats’ Neerakker? Zo ja, welke? 

 

Landschap en bodem: 

1. Wat is de fysieklandschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, geomorfologie, afstand tot 

water, reliëf)? 

2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving locaties die voor 

pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?  

3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het esdek een uitspraak worden gedaan over de 

ouderdom en/of de vorming van dit esdek? 

3. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan? 

4. Wat is de invloed van het gevormde esdek op de archeologische niveaus? Dekt het esdek alle sporen af 

of zijn er ook sporen gegraven vanuit of door het esdek? 

 

2.2 Onderzoeksmethode 

Het veldwerk en de uitwerking werden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA 3.1), de richtlijnen van de Provincie Noord-Brabant en het Programma van Eisen8 voor dit project. 

 

Het onderzoeksgebied werd in het onderhavige onderzoek representatief gewaardeerd door middel van 

vierentwintig proefsleuven. In het oostelijk deel was het onderzoek in eerste instantie karterend van aard. 

In het westelijk deel werden waarderende proefsleuven aangelegd.  

 

In het oostelijke deel was het proefsleuvenonderzoek karterend van aard met de optie hier waarderend 

onderzoek te doen bij aantreffen van een vindplaats. Doel was inzicht te krijgen in het landschap, de 

bodemgesteldheid en de aanwezigheid van een mogelijke vindplaats. De proefsleuven waren 4 bij 100 

(zuid) en 4 x 125 meter (noord), een dekkingspercentage van ca. 4,5%. Het karterend onderzoek is niet 

omgezet naar een waarderend vervolgonderzoek. 

 

Het westelijke deel van het plangebied werd onderzocht door middel van 22 proefsleuven van maximaal 4 

bij 20 meter. De afstand tussen de rijen proefsleuven bedroeg zoveel mogelijk 20 m. De onderlinge afstand 

tussen de proefsleuven binnen dezelfde rij bedroeg eveneens 20 m. Het dekkingspercentage van het  

westelijke perceel bedroeg ca. 8%.  

 

Omdat er aanwijzingen zijn dat het smalle perceel in het noordwestelijke deel van het plangebied is 

ontgrond (er is door de provincie een ontgrondingsvergunning verleend), zouden de geplande vier meter 

brede sleuven in eerste instantie als twee meter brede sleuven worden aangelegd. Mocht de bodem intact 

zijn, dan zou worden vastgehouden aan het voorgeschreven puttenplan. Tijdens het veldonderzoek bleek 

echter dat ter hoogte van deze drie sleuven een houtwal aanwezig was, waardoor de geplande sleuven 

niet konden worden aangelegd. In overleg met de senior KNA-archeoloog9, de gemeente Gemert-Bakel 10 

 

8  Wieringa, E.  2008. 
9  Dhr. C. Verbeek. 
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en de SRE11 werd besloten om een aantal kijkgaatjes te graven om te zien of deze ontgrondinge n 

inderdaad hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk werden drie kijkgaten (werkput 25 t/m 27)  gegraven.  

 

Het maximaal te onderzoeken proefsleuvenoppervlak bedroeg: 3450 m2 (oostelijk, westelijk deel incl. 750 

m² optioneel aan te leggen). Uiteindelijk werd de optionele 750 m² niet aangelegd en werd in totaal circa 

2800 m² proefsleuf aangelegd (fig. 2).  

 

De proefsleuven werden aangelegd met een graafmachine met gladde bak. Er werd één opgravingsvlak 

aangelegd op het relevante spoorniveau. Bij de aanleg van de vlakken werd laagsgewijs verdiept. Bij het 

verdiepen naar het definitieve opgravingsvlak werd het vlak afgezocht op aanlegvondsten en werden deze 

verzameld in vakken van 5 x 4 m. Sporen werden alleen gecoupeerd voor zover dat noodzakelijk was voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen en de waardering van de vindplaats. De meetpunten werden 

met behulp van een meetsysteem gekoppeld aan het landelijke coördinatennet. 

 

Het opgravingsvlak werd waar nodig geschaafd, gefotografeerd, ingekrast en getekend op schaal 1:50. Het  

vlak en het maaiveld werden gewaterpast. Er werden foto’s gemaakt van de algemene situatie, de vlakken 

en de profielen.  

 

Per sleuf werd van het lengteprofiel om de twintig meter een profielsegment van één meter 

gedocumenteerd (tekening, beschrijving en foto) en geïnterpreteerd. Het profiel diende gedocumenteerd 

te worden tot minimaal 0,5 m onder het niveau waarop sporen zichtbaar waren. 

 

10  Mw. V. Jolink. 
11  Mw. R. Berkvens.  
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Fig. 2:  Ligging van de werkputten  binnen het  plangeb ied.  
 



BILANRAPPORT 2009/099 

Gemert-Bakel (NB) –Bakel,Bolle Akker. Inventariserend vooronderzoek d.m.v. proefsleuven, p. 16 

2.3 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

2.3.1  Stratigrafie 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd per sleuf van een lengteprofiel om de twintig meter een 

profielsegment van één meter gedocumenteerd12. Het profiel diende gedocumenteerd te worden tot  

minimaal 0,5 m onder het niveau waarop sporen zichtbaar waren.  

 

De bodem bleek te bestaan uit een AC-profiel met op sommige plaatsen13 een restant van een 

podzolprofiel.  

 

De bovenste laag van de A-horizont, de bouwvoor, was tussen 15 en 50 cm dik en bestond uit  

donkerbruingrijs, matig humeus, matig siltig, matig fijn zand. In een deel van de profielen14 bestond de 

humeuze bovengrond alleen uit deze bouwvoor, in de overige profielen15 bestond de A-horizont uit  

meerdere lagen. Onder de bouwvoor varieerde de dikte van de A-horizont tussen 8 en 70 cm, met een 

gemiddelde dikte van circa 40 cm. De A-horizont werd naar onderen toe lichter van kleur; bruingrijs, grijs 

en lichtgrijs. In het zuidwestelijke deel van het plangebied (fig. 3) voldeed de A-horizont aan de kenmerken 

van een esdek en was er 50 cm of dikker en gelaagd.  

 

Onder de A-horizont werd in het zuidoostelijke deel van het plangebied (restanten van) een podzolprofiel 

aangetroffen (fig. 4). De podzolprofielen bestonden (voor een deel) uit een lichtgrijswitte E-horizont met  

daaronder een bruine B-horizont die daaronder overging in een lichtbruine BC-horizont. De (restanten van) 

podzolprofielen bevonden zich in het zuidelijke deel van het plangebied, dat op de geomorfologische 

kaart richting een dalvormige laagte loopt. In deze profielen werden ook veel roestvlekken en 

ijzerconcreties waargenomen, aanwijzingen voor nattere omstandigheden. Door de lagere ligging lag het  

podzolprofiel dieper, redenen waarom deze bodemprofielen niet of in geringe mate werden afgetopt en 

de bodem dus beter geconserveerd is.  

 

In een deel van de profielen werden aanwijzingen gevonden voor verstoringen of verrommeling (fig. 5). De 

A-horizont was in sommige gevallen licht verrommeld16, waarbij geel zand uit de onderliggende C-horizont  

in de A-horizont was opgenomen. In andere gevallen was de overgang tussen de A- en de C-horizont  

verstoord17, waardoor materiaal uit beide horizonten vermengd was geraakt (A/C-horizont). In enkel e 

gevallen was er een laag aanwezig die geheel verrommeld of verspit was en waar brokken materiaal uit 

verschillende horizonten gemengd voorkwamen18. De profielen met sporen van verstoring en verpitting 

bevonden zich voornamelijk in het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied.  

 

De C-horizont bestond uit geel, wit of witgeel of geelwit zand. Het zand was voornamelijk sterk siltig en 

werd naar onderen toe siltiger, bestaande uit uiterst siltige en zandige leem. In een aantal profielen waren 

bruine verticale en horizontale bandjes aanwezig, zogenaamde humusfibers. Deze laagjes ontstaan door  

 

12  Profielen opgenomen  in bijlage 3. 
13  (Restanten) van  een  podzolprofiel in de werkputten : 2,  3,  4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22.  
14  Profielen in de werkputten 1, 2, 3, 4,  6,  14, 15, 16.    
15  Profielen in de werkputten 5, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  
16  Profielen in de werkputten 5, 8, 24.  
17  Profielen in de werkputten 1, 2, 5, 6,  7,  14, 15, 16, 23.    
18  Profielen in de werkputten 1, 16, 24.   
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humusinspoeling vanuit de bovenliggende horizonten. In de C-horizont komen verder roestvlekken en 

concreties voor.   

 

In het uiterste westelijke deel van het plangebied werden in totaal drie proefputjes gegraven. Voor dit deel 

van het gebied is in het verleden een ontgrondingsvergunning verleend, maar tijdens het vooronderzoek 

zijn geen duidelijke aanwijzingen waargenomen dat deze ontgrondingen daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden. De eerste twee proefputjes (werkput 25, 26) werden in het oostelijke deel van de houtwal  

aangelegd en een derde (werkput 27) halverwege. In de profielen in werkput 25 en 26 was onder de circa 

30 cm dikke bouwvoor een 50 tot 60 cm dikke verrommelde A-horizont aanwezig, waarin geel zand uit de 

C-horizont werd aangetroffen. Onder de A-horizont bevond zich in werkput 26 een lichtgeelbruine C-

horizont gevolgd door een gele, matig siltige C-horizont die zich ook in werkput 25 bevond. In deze 

profielen waren wel sporen van recente bodemingrepen aanwezig, maar voor diepe ontgrondingen 

werden geen aanwijzingen gevonden. In werkput 27 was een esdek aanwezig; de circa 1 m dikke A-

horizont bestond uit een donkerbruingrijze bouwvoor, gevolgd door bruingrijze, grijze en lichtgrijsbruin 

gevlekte lagen. Onder de A-horizont bevond zich de witgeel gevlekte C-horizont. In dit profiel werden 

geen aanwijzingen gevonden van verstoringen of ontgrondingen. Aan de hand van de profielen kan 

worden geconcludeerd dat in het plangebied geen ontgrondingen hebben plaatsgevonden. In de profielen 

waren wel sporen van verstoring of verspitting aanwezig.  

 

Op de geomorfologische kaart worden drie gebieden onderscheiden, een dekzandrug (4K14), een gebied 

met dekzandruggen (3L5) en een dalvormig laagte zonder veen (2R2)19. De dekzandrug in het westelijke 

deel van het plangebied heeft een hogere landschappelijke ligging en was daarom een aantrekkelijke 

plaats voor bewoning en grondgebruik. In dit deel van het plangebied was een esdek aanwezig die door  

jarenlange bemesting is ontstaan. Het gebied met dekzandruggen, in het oostelijke deel van het 

plangebied, bestaat uit dekzandruggen en lager gelegen delen in het landschap. Op deze plaats komen de 

meeste verstoringen en verspittingen voor. In het meest oostelijke deel van het plangebied waren de 

omstandigheden relatief nat en werden perceelsgreppels aangetroffen die waarschijnlijk ook voor de 

afwatering van het gebied zorgden. In de zuidelijk gelegen dalvormige laagte komen podzolprofielen voor 

die in een nattere en lagere delen van het terrein zijn ontwikkeld. In het plangebied is onderscheid te 

maken tussen de hoger gelegen zone’s waarop zich een esdek heeft ontwikkeld, de lager gelegen 

terreinen waar de bodem voor een deel is verspit en de laag gelegen gebieden waarin een podzolprofiel 

aanwezig is. De hoger gelegen delen zijn de meest aantrekkelijke plaats geweest voor bewoning, agrarisch 

gebruik en zandwinning. Op deze locatie werden ook de meeste sporen aangetroffen. In het lager gelegen 

nattere delen bestonden de sporen voornamelijk uit greppels en in het lage deel in het zuidwesten was te 

nat voor bewoning of grondgebruik en werden geen sporen aangetroffen.  . 

 

19  Geomorfologische kaart van Nederland.   
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Fig. 3: Locatie van profielen met een esdek.   
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Fig. 4:  Locatie van prof ielen met een (restant van een) podzolprofiel.   
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Fig. 5:  Locatie van prof ielen met sporen van verspitting en verstoringen.   
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3.3.2  Sporen en structuren 

Er werden totaal 245 sporen gedocumenteerd, bestaande uit 194 kuilen, 34 spitsporen, 16 greppels en een 

spoor dat na het couperen natuurlijk bleek te zijn20 (fig. 8).  

 

 

Fig. 6:  Zandwinningskuilen.   
 

De grootste categorie sporen werd gevormd door de kuilen. Deze sporen werden aangetroffen in het  

(noord)westelijk deel van het plangebied21. De kuilen zijn vanuit de humeuze A-horizont gegraven en 

waarschijnlijk ontstaan door zandwinning (fig. 6 ), als grondverbetering en de aanleg van gewasbedden. De 

langgerekte kuilen waren voornamelijk noord-zuid en oost-west georiënteerd en varieerden sterk in vorm 

en afmeting, maar waren hoofdzakelijk rechthoekig en langgerekt, 1 tot 10 m lang en 50 tot 150 cm breed. 

Een deel van de sporen werd gecoupeerd, bij de overige sporen werd met een guts de diepte bepaald die 

varieerde van 2 tot circa 60 cm, gemiddeld tussen 4 en 30 cm. De vulling was donkergrijs, donkergrijs geel 

gevlekt en bruingrjis gevlekt met insluitsels van baksteenfragmenten en in een enkel geval werd aardewerk 

aangetroffen uit de Nieuwe Tijd, vanaf de zestiende eeuw.   

 

In werkput 3 werd een kuil aangetroffen (spoor 1 ) met een diepte van 36 cm. Het spoor bevatte veel 

houtskool, maar geen ander vondstmateriaal dat duidelijkheid zou kunnen verschaffen over de functie van 

deze kuil. In werkput 7 en 14 werden kuilen aangetroffen die mogelijk een recente datering hebben. De 

 

20  Vlaktekeningen in bijlage 4, coupes in b ijlage 5 en de sporenlijst in  bijlage 6.  
21  In de werkputten 1, 2, 5, 8,  9,  13, 14, 16, 17, 18, 23, 24.  
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kuil in werkput 7 (spoor 4) werd gecoupeerd en bleek uit een 70 cm diepe, licht gekleurde gebrokte vulling 

te bestaan. De functie van deze kuil is niet bekend. 

 

 

Fig. 7:  Esgreppels?  

 

De spitsporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het plangebied als agrarisch gebied. Hierbij is de 

bodem omgespit en is na jarenlang bemesten van de akkers een esdek of humeuze bovengrond ontstaan. 

De bodem was op deze plaatsen tussen 2 en 73 cm, maar gemiddeld tussen 2 en 30 cm, onder het vlak 

verstoord of verspit. Hierdoor was een gebrokte, bruingrijs gele vulling ontstaan met insluitsels van 

baksteen en aardewerkfragmenten. Het aardewerk is gedateerd22 in de periode 1600-1900 (vondstnr. 6). I n 

één van de spitsporen ( spoor 1, werkput 12) werd ouder materiaal aangetroffen: een vuurstenen afslag en 

aardewerk uit de periode tussen 900-1225. Waarschijnlijk zijn deze vondsten bij het omspitten van de 

bodem in het spoor terechtgekomen en zijn zij indicatoren van (verstoorde) vindplaatsen uit deze perioden 

in of in de directe nabijheid van het plangebied.     

 

De greppels werden voornamelijk aangetroffen in het oostelijke deel van het plangebied, in de werkputten 

1 en 2. Dit deel ligt landschappelijk lager dan het westelijke deel en was daarom ook natter. In het 

westelijke deel werd slechts een greppeltje aangetroffen (werkput 14, spoor 10). De greppels in de 

werkputten 1 en 2 waren noord-zuid en noordoost-zuidwest georiënteerd en tussen 4 tot 78 cm diep 

 

22  Aardewerk gedetermineerd door mw. A. van de Venne van BAAC, het fragment vuursteen door dhr. C. Verbeek van  
Bilan.  
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geconserveerd. De greppels zijn waarschijnlijk sporen van percelering waarbij greppels de grens tussen 

verschillende percelen vormden en een rol speelden bij de afwatering van dit lager gelegen gebied.  

 

Fig. 8:  Alle sporenkaart.  
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2.3.2  Vondstmateriaal 

Er werden in totaal slechts 17 vondsten aangetroffen, bestaande uit 10 fragmenten aardewerk, 6  

fragmenten bouwmateriaal, een vuurstenen artefact en houtskool.  

 

Er werd een vuurstenen geretoucheerde aflag (vondstnr. 10) aangetroffen die vermoedelijk gedateerd kan 

worden in de periode Mesolithicum - Neolithicum.  

 

Eén fragment aardewerk kon niet nader worden gedetermineerd, maar is mogelijk handgevormd. Het  

oudste gedetermineerde aardewerk bestaat uit een fragment Pingsdorf aardewerk (vondstnr. 7 ) uit de 

periode 900-1225 (VMED-LMEA) en een bodemfragment van waarschijnlijk Zuid-Limburgs aardewerk 

(vondstnr. 7) gedateerd in de periode 1050-1225 (LMEA).  De grootse categorie wordt gevormd door het  

roodbakkende aardewerk met verschillende dateringen. De dateringen lopen uiteen van 1300 tot 1900, 1  

fragment (vondstnr. 11) is gedateerd tussen 1300-1500 (LMEB), 1 fragment (vondstnr. 4) tussen 1400-1900 

(LMEB-NTC), 2 fragmenten (vondstnr. 12) tussen 1500-1900 (NTA-NTC), 2 fragmenten (vondstnr. 4, 6 ) tussen 

1600-1900 (NTA-NTC) en een fragment (vondstnr. 1) tussen 1700-1900 (NTB-NTC).   

 

De categorie bouwmaterialen bestond uit een fragment baksteen (vondstnr. 9) uit de periode 1300-1900 

(LMEB-NTC) en vier fragmenten (vondstnr. 2, 3, 5 ) die gedateerd zijn in de periode 1800-1900 (NTC). 

Daarnaast werd een fragment dakpan (vondstnr. 5) aangetroffen met een datering in de periode tussen 

1800 en 1900 (NTB-NTC).  

 

Verder werd er uit een spoor (werkput 1, spoor 1) houtskool verzameld (vondstnr. 8).  

 

2.4 Interpretatie en datering 

De aangetroffen sporen staan in relatie tot het landgebruik van het plangebied en zijn ontstaan bij de 

ontginning van het gebied en de daaropvolgende agrarische activiteiten en vormen een archeologische 

vindplaats uit de periode late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd.   

 

De kuilen kunnen een zeer verschillende oorsprong hebben, bijvoorbeeld als eskuilen/-greppels, 

gewasbedden of zandwinningskuilen23. Esgreppels komen vooral voor op de centrale delen van essen in 

gebieden met moderpodzolgronden en een minder groot aantal op veldpodzolgronden en 

haarpodzolgronden. Esgreppels (fig. 7) zijn ongeveer 6 tot 8 m lang, 60 tot 100 cm breed en liggen vaak 

geclusterd met een onderlinge afstand van circa 1 m. Deze esgreppels zijn gegraven voor de winning van 

zand voor in de potstal. Zand werd gebruikt als mengmateriaal voor de mestbereiding. De greppels  

doorsneden de onderzijde van het plaggendek en bevatten eventueel aanwijzingen voor een fossiele 

cultuurlaag. De vulling van de greppels bestaat uitsluitend uit materiaal dat nauwelijks afwijkt van het 

bovenliggende plaggendek. De esgreppels kunnen vroegmodern aardewerk bevatten. Ze worden 

gedateerd in de periode tussen de vijftiende en negentiende eeuw gedateerd24. 

 

Gewasbedden kenmerken zich naast de aanwezigheid van jong aardewerk en baksteenfragmenten vooral  

door een vulling die gelijk is aan de vulling van het bovenliggende plaggendek. Ze zijn vermoedelijk 

 

23  In Hiddink, H.  2005 wordt in hoofdstuk 9.3 ook ingegaan op de discussie over de interpretatie van dit  soort ku ilen. 
24  Spek, T. 2004, 848-849. 
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ontstaan doordat grond in stroken werd weggegraven om in de tussenruimte verhoogde bedden aan te 

leggen, een vorm van grondverbetering. Een andere verklaring voor de bedden is dat ze werden 

uitgegraven voor de winning van zand. Deze bedden worden gedateerd van de zestiende tot en met de 

negentiende eeuw25. Ook de overige kuilen en spitsporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het  

plangebied en zijn waarschijnlijk sporen van grondverbetering of zandwinning.  

 

In het oostelijke deel van het plangebied, in werkput 1 en 2 werd een aantal greppels aangetroffen. In dit 

deel van het plangebied is sprake van natte bodemomstandigheden, waardoor het mogelijk noodzakelijk 

was om greppels en sloten te graven voor de ontwatering van het gebied. De locatie van de greppels komt 

voor een deel overeen of lopen parallel met de greppels die op het minuutplan uit begin negentiende 

eeuw zijn weergegeven (fig. 9).  

 

De aangetroffen sporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het plangebied voor agrarische 

doeleinden, waarbij het gebied in percelen werd verdeeld, mogelijk ontwaterd en de grond verbeterd door  

spitten en het aanleggen van eskuilen of gewasbedden. De grond werd op deze manier bewerkt en 

klaargemaakt voor agrarisch gebruik. Mogelijk werd er ook zand gewonnen. De naam Bolle Akker is een 

aanwijzing voor oude landbouwgronden die door plaggenbemesting geleidelijk zijn opgehoogd. Het  

vondstmateriaal dat werd aangetroffen werd gedateerd in de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.  

 

Het oudste vondstmateriaal werd aangetroffen in een spitspoor, bestaande uit een vuurstenen afslag uit 

het Mesolithicum - Neolithicum en twee fragmenten aardewerk (VMED-LMEA). In de gemeente Gemert-

Bakel zijn in het verleden op verschillende plaatsen losse vuurstenen werktuigen aangetroffen van 

jagers/verzamelaars26.  

 

De datering van de aardewerkfragmenten (900-1225 en 1050-1225) komt overeen met de datering van de 

nederzetting die eerder in het plangebied Neerakker is aangetroffen, direct ten westen van het huidige 

plangebied. Hier zijn archeologische waarden aangetroffen die gedateerd zijn in de tweede helft van de 

elfde eeuw tot mogelijk de eerste helft van de veertiende eeuw27. Aardewerk uit deze nederzetting is 

waarschijnlijk ook in het plangebied Bolle Akker terechtgekomen. De archeologische waarden die tijdens 

het onderhavige onderzoek werden aangetroffen, hebben een jongere datering en zijn waarschijnlijk te 

dateren vanaf de vijftiende of zestiende eeuw. Er werden geen bewoningssporen, zoals huisplattegronden, 

waterputten of andere nederzettingssporen, aangetroffen.  

 

25  Hiddink, H. 2005, 175-182. 
26  Wieringa, E.  2008.  
27  Wieringa, E.  2008.  
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Fig. 9:  Plangebied met sporen op de het  minuutplan u it begin negentiende eeuw.  
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3 Toetsing en beantwoording van de onderzoeksvragen 

Door middel van het proefsleuvenonderzoek dienden de volgende, in het PvE opgestelde, 

onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

 

Algemeen: 

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

Er werden totaal 245 sporen gedocumenteerd, bestaande uit 194 kuilen, 34 spitsporen, 16 greppels en een 

spoor dat na het couperen natuurlijk bleek te zijn. De greppels bevonden zich in het oostelijke deel van het 

plangebied, dat lager lag en natter was. Deze greppels zijn waarschijnlijk sporen van de percelering en 

zorgden voor de ontwatering van het gebied. In het hoger gelegen westelijke deel van het plangebied 

werden veel verspittingen en kuilen aangetroffen. Deze sporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het  

plangebied, waarbij de grond is omgespit, gewasbedden zijn aangelegd en zand is gewonnen. De sporen 

zijn waarschijnlijk vanaf de vijftiende of zestiende eeuw ontstaan, waarna het plangebied lange tijd in 

gebruik is geweest als akkergebied en door bemesting een dik pakket humeuze bovengrond is ontstaan. 

Sporen van bewoning of begraving zijn niet aangetroffen of te verwachten.      

 

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld 

alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: 

aantoonbare afwezigheid van bewoning en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden? 

Er werden geen sporen van bewoning of begraving aangetroffen, alleen sporen die in verband kunnen 

worden gebracht met de ingebruikname van het plangebied als akkergebied in de Nieuwe Tijd. Direct ten 

westen van het plangebied is eerder een nederzetting aangetroffen uit de Middeleeuwen, in het gebied 

met de naam Neerakker28. Aan de hand van de resultaten uit het onderhavige onderzoek blijkt dat deze 

nederzetting niet doorloopt tot in het plangebied Bolle Akker en dat de rand van deze nederzetting in het 

gebied tussen beide plangebieden aanwezig moet zijn. Door de bodemingrepen in de Nieuwe Tijd, zoals  

de winning van zand, grondverbeteringen en de aanleg van gewasbedden, is het archeologische niveau 

voor een groot deel verstoord. Maar ook buiten de verstoringen waren geen aanwijzingen aanwezig voor  

bewoningssporen uit de Middeleeuwen of ouder.      

 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 

1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten of 

waar zijn ze te verwachten? 

In het gehele plangebied werden sporen aangetroffen in de top van de C-horizont. Onder de humeuze A-

horizont werden sporen aangetroffen van zandwinnnig, grondverbetering en de aanleg van gewasbedden. 

In het oostelijke, lagere deel van het terrein werden enkele greppels aangetroffen die waarschijnlijk sporen 

zijn van percelering en zorgden voor de afwatering van het gebied. Omdat er tijdens het 

proefsleuvenonderzoek geen sporen van bewoning of begraving werden aangetroffen, worden deze ook 

niet meer verwacht.  

 

 

28  Wieringa, E.  2008.  
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2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 

De aangetroffen sporen waren goed geconserveerd. De sporen waren zowel in het vlak als in de coupes  

duidelijk afgelijnd en tussen 2 en 78 cm diep geconserveerd. Door de bodemingrepen in de Nieuwe Tijd 

kunnen mogelijk oudere sporen verstoord zijn. Er zijn echter geen indicaties dat er oudere sporen in het  

plangebied aanwezig zijn geweest.    

 

Perioden en sites: 

1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte sites 

onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden29?  

De vindplaats bestond uit sporen die zijn ontstaan bij de ontginning van het plangebied en de 

daaropvolgende agrarische activiteiten. In het oostelijke deel van het plangebied werden greppels  

aangetroffen die waarschijnlijk zijn aangelegd voor de percelering en de afwatering binnen dit gebied. In 

het westelijke deel van het plangebied waren kuilen aanwezig die gegraven zijn voor de winning van zand, 

als grondverbetering of bij de aanleg van gewasbedden.   

 

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van de sites en 

wat is de onderlinge samenhang?  

De vindplaats strekt zich uit over bijna het gehele plangebied, alleen in het lager gelegen zuidwestelijke 

deel werden geen sporen aangetroffen. De greppels bevinden zich in het lagere gelegen nattere oostelijke 

deel van het plangebied en de kuilen in het hoger gelegen westelijke deel op de dekzandrug. De sporen 

werden aangetroffen in de top van de natuurlijke bodem, de C-horizont of in het podzolprofiel.  

 

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

d. aard /complextype / functie 

e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen 

en mobilia) 

f. de vondst- en spoordichtheid 

g. de stratigrafie 

h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie 

De vindplaats strekt zich uit over bijna het gehele plangebied, alleen in het lager gelegen zuidwestelijke 

deel werden geen sporen aangetroffen. De aangetroffen sporen bestonden uit perceelsgreppels (in het 

oostelijke deel van het plangebied en kuilen die zijn ontstaan door de winning van zand, als 

grondverbetering of bij de aanleg van gewasbedden. De vindplaats is in de periode late 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd gedateerd. De kuilen werden aangetroffen op de dekzandrug. Dit hoger  

gelegen terrein zal geschikt zijn geweest voor agrarische activiteiten en voor de winning van zand. Het  

oostelijke deel van het plangebied is lager gelegen, gezien de nattere omstandigheden werden hier  

greppels gegraven die waarschijnlijk een rol speelden bij de afwatering. In het zuidwestelijke deel van het 

plangebied waren de omstandigheden te nat voor bewoning of grondgebruik. In dit deel van het 
 

29  Met vindplaats wordt in het algemene zin bedoeld een locatie waar sporen of vondsten aangetroffen zijn.  Onder site  
wordt hier verstaan een clustering van structuren , sporen en vondsten die in tijd, ru imte en complextype bij elkaar  
horen. Sites kunnen zich op meerdere niveaus manifesteren (bijvoorbeeld  nederzetting, erf , individueel gebouw). Op  
het laatste niveau kan beter van structuren of fenomenen gesproken worden (E. Wieringa. 2008).    
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plangebied waren podzolprofielen aanwezig terwijl de bodem in de rest van het plangebied bestond uit  

een AC-profiel. Het archeologisch niveau bevond zich onder de 15 tot 50 cm dikke A-horizont en had een 

NAP-hoogte die varieerde tussen 20,85 en 21, 72 +NAP. In de sporen en bij de aanleg van de vlakken werd 

slechts een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen,.  

 

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, akkers, 

grondstofwinning, vennen, etc? 

Er werden alleen off-site patronen aangetroffen bestaande uit sporen van percelering in de vorm van 

greppels, sporen van grondstofwinning in de vorm van zandwinningskuilen en sporen van akkers in de 

vorm van verspittingen en kuilen die zijn ontstaan door grondverbeteringen en de aanleg van 

gewasbedden. Deze sporen zijn gedateerd in de Nieuwe Tijd, waarschijnlijk in de vijftiende/zestiende 

eeuw. Na deze tijd is het plangebied lange tijd in gebruik geweest als akker en is door bemesting een dikke 

humeuze bovengrond ontstaan.      

 

5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt dat en welke 

kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 aan te geven? 

De grondverbetering in de vorm van spitsporen en mogelijke esgreppels en de gewasbedden zijn 

aanwijzingen voor agrarische activiteiten.  Deze sporen bevinden zich in het gehele plangebied onder de 

humeuze bovengrond, in de top van de natuurlijke bodem (C-horizont of horizonten van het  

podzolprofiel). Deze off-site patronen bevinden zich in vrijwel het gehele plangebied, met uitzondering 

van het uiterste zuidwestelijke deel, waar helemaal geen sporen werden aangetroffen.   

 

6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend? 

Niet van toepassing, er werden geen bewoningssporen aangetroffen.  

 

7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt? 

Niet van toepassing, er werden geen sporen van bewoning aangetroffen.  

 

8. Is er een directe (of indirecte) relatie te leggen met de ‘vindplaats’ Neerakker? Zo ja, welke? 

Door het ontbreken van bewoningssporen kon er geen direct verband worden gelegd met de vindplaats 

Neerakker. Er werden wel enkele fragmenten aardewerk aangetroffen die een datering hebben 

overeenkomend met de datering van de ‘vindplaats’ Neerakker. Waarschijnlijk zijn deze fragmenten vanuit 

de nederzetting op de Bolle Akker terecht gekomen. Er werden geen nederzettingssporen aangetroffen; 

verwacht wordt dat de rand van de middeleeuwse nederzetting zich ten westen van het plangebied 

bevindt tussen Neerakker en Bolle Akker.  

 

Landschap en bodem: 

1. Wat is de fysieklandschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, geomorfologie, afstand tot 

water, reliëf)? 

Het westelijke deel van het plangebied bevindt zich op de flank van de Bakelse dekzandrug, het oostelijke 

deel in een lager gelegen dekzandgebied. Het meest zuidelijke deel van het plangebied grenst aan een 
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dalvormige laagte30. Het plangebied loopt in het zuiden af richting een dalvormige laagte. Dit was ook te 

zien in de profielen, waarin een (restant van) een podzolprofiel aanwezig was. Door de lagere ligging en 

omdat het profiel is afgedekt door een esdek werd het podzolprofiel beter geconserveerd. Ook het  

oostelijke deel van het plangebied had een lagere ligging en in een deel van de profielen was een restant 

van een podzolprofiel aanwezig.  

 

In een groot deel van het westelijke deel van het plangebied waren hoge zwarte enkeergronden aanwezig. 

In enkele werkputten voldeed de dikte van de A-horizont niet aan de minimale 50 cm om tot een hoge 

zwarte enkeergrond gerekend te worden, omdat bij recente bodemingrepen de bodem is afgetopt en 

verrommeld. In het oostelijke, lager gelegen deel van het plangebied bevonden zich veldpodzolbodems.   

 

2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving locaties die voor 

pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?  

In zand worden paleo-ecologische resten niet goed geconserveerd. Alleen in natte omstandigheden, onder  

de grondwaterspiegel, is een goede conservering mogelijk. Er werden echter geen sporen aangetroffen die 

in aanmerking komen voor paleo-ecologische monstername. Mogelijk dat de natte context in het beekdal  

ten zuiden van het plangebied geschikt is voor monstername ten behoeve van pollenanalyse.      

 

3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het esdek een uitspraak worden gedaan over de 

ouderdom en/of de vorming van dit esdek? 

In het esdek werd slechts op één locatie vondstmateriaal aangetroffen, bestaande uit roodbakkend 

aardewerk met een datering 1300-1500 (LMEB). De aangetroffen sporen waren vanuit het esdek gegraven. 

Deze sporen worden gedateerd in de periode van de late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd, in de 

vijftiende of zestiende eeuw. Het esdek is waarschijnlijk voor of in deze periode ontstaan.   

 

3. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan? 

In (delen van) het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied was geen esdek aanwezig en was de A-

horizont of de overgang tussen de A- en de C-horizont verrommeld. Recente of subrecente bodemingrepen 

hebben ervoor gezorgd dat de bodem verrommeld is geraakt en mogelijke archeologische waarden 

verstoord zijn. Tijdens het vooronderzoek werden aanwijzingen gevonden dat het oostelijke deel van het 

plangebied geëgaliseerd was. In de werkputten 1 en 2 was geen esdek aanwezig en bestond de A-horizont  

slechts uit een 24 tot 40 cm dikke bouwvoor. Daaronder was in een A/C-horizont aanwezig, allemaal 

aanwijzingen dat de bodem voor een deel verstoord is. In werkput 2 werd op enkele plaatsen nog een B- 

en BC-horizont aangetroffen, wat erop wijst dat de verstoring relatief ondiep is geweest. Mogelijk is het 

gebied geëgaliseerd, maar dat heeft geen ingrijpende gevolgen gehad voor de verstoring van eventuele 

archeologische sporen. 

 

In het uiterste westen van het plangebied werden drie proefputten gegraven om te zien of de bodem in dit 

deel van het plangebied ontgrond was. Er werden echter geen aanwijzingen voor grootschalige 

ontgrondingen waargenomen.  

 

 

30  Wieringa, E.  2008.  
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4. Wat is de invloed van het gevormde esdek op de archeologische niveaus? Dekt het esdek alle sporen af 

of zijn er ook sporen gegraven vanuit of door het esdek? 

In een groot deel van het plangebied was een esdek aanwezig. In het noordoostelijke deel31 was de 

humeuze A-horizont dunner dan 50 cm en miste de kenmerkende gelaagdheid van een esdek. De kuilen 

die zijn gegraven voor de grondverbeteringen of zandwinning zijn vanuit de A-horizont gegraven. De 

aangetroffen sporen worden afgedekt door de A-horizont die de sporen voor een deel heeft beschermd 

tegen bodemingrepen, zoals ploegen. De top van de natuurlijke bodem zal echter wel in de A-horizont zijn 

opgenomen. Podzolprofielen bevinden zich bijvoorbeeld voornamelijk in het zuidelijke, lager gelegen deel 

van het plangebied waar het podzolprofiel een diepere ligging heeft waardoor een kleiner deel is 

afgetopt. In de rest van het plangebied is het gehele podzolprofiel door aftopping verdwenen.  

 

31  In de werkputten 1, 2, 3, 4,  6,  7, 14, 15, 16. 
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4 Waardering 

De waardestelling, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1) 

gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Op belevingswaarde 

wordt in dit onderzoek niet gescoord. Er werden geen fysieke objecten of sporen zichtbaar aan het 

oppervlakte, waardoor de beleving op de criteria schoonheid en herinneringswaarde niet van toepassing is. 

 

De fysieke kwaliteit is gebaseerd op conservering en gaafheid. De conservering geeft aan in hoeverre 

(organische) resten behouden zijn, de gaafheid in hoeverre de vindplaats nog compleet is. 

 

Waarden  Criteria Scores 
  Hoog Midden Laag  
Beleving  Schoonheid Wordt niet gescoord 
 Herinneringswaarde Wordt niet gescoord 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid    1 
 Conservering   2  
Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid   1 
 Informatiewaarde   1 
 Ensemblewaarde   1 
 Representativiteit  Niet van toepass ing 
   

 

Tabel 1: Waarderingstabel. 

 

De vindplaats scoort op het criterium van de fysieke kwaliteit midden tot laag. In een groot deel van het  

plangebied was de bodem verstoord door verspitting en door zandwinning. Hierbij werd een deel van het  

archeologische waardevolle niveau verstoord. De aangetroffen sporen bestonden uit sporen van 

percelering en afwatering en sporen van zandwinning, bodemverbetering en de aanleg van gewasbedden. 

Deze sporen waren zowel in de vlakken als coupes duidelijk herkenbaar en tot maximaal 60 cm diep 

geconserveerd. Van een groot aantal kuilen was echter alleen de onderste 2 tot 30 cm  geconserveerd.  

 

Op het criterium van de inhoudelijke kwaliteit scoort het plangebied laag. Er werden geen sporen van 

bewoning of begraving aangetroffen of te verwachten. De vindplaatsen die in het plangebied Neerakker  

werden aangetroffen  lopen niet door in het plangebied Bolle Akker.  

 

De vindplaats werd op basis van de lage inhoudelijke kwaliteit als niet behoudenswaardig gewaardeerd.  
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5 Conclusie en selectieadvies 

Er werden totaal 245 sporen gedocumenteerd, bestaande uit 194 kuilen, 34 spitsporen, 16 greppels en een 

spoor dat na het couperen natuurlijk bleek te zijn. De greppels bevonden zich in het oostelijke deel van het 

plangebied, dat lager gelegen en natter was. Deze greppels zijn waarschijnlijk sporen van de percelering en 

zorgden voor de ontwatering van het gebied. In het hoger gelegen westelijke deel van het plangebied 

werden veel verspittingen en kuilen aangetroffen. Deze sporen zijn ontstaan bij de ingebruikname van het  

plangebied, waarbij de grond is omgespit, gewasbedden zijn aangelegd en zand is gewonnen. De sporen 

zijn waarschijnlijk ontstaan in de vijftiende of zestiende eeuw, waarna het plangebied lange tijd in gebruik 

is geweest als akkergebied en door bemesting een dik pakket humeuze bovengrond is ontstaan.      

 

Er werden geen bewoningssporen aangetroffen, alleen off-site patronen uit de Nieuwe Tijd. Direct ten 

westen van het plangebied is eerder een nederzetting aangetroffen uit de Middeleeuwen in het gebied 

met de naam Neerakker. Aan de hand van de resultaten uit het onderhavige onderzoek bleek dat deze 

nederzetting niet doorloopt in het plangebied Bolle Akker en dat de rand van de nederzetting in het  

gebied tussen beide plangebieden verwacht moet worden. Door de bodemingrepen in de Nieuwe Tijd, 

zoals de winning van zand en de aanleg van gewasbedden, is het archeologisch niveau voor een deel  

verstoord. Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen bewoningssporen werden aangetroffen 

worden deze ook niet verwacht. 

 

De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats is laag. De vindplaats is als niet behoudenswaardig 

gewaardeerd en geadviseerd wordt om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Dit selectieadvies dient, 

voordat bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, door de verantwoordelijke overheid te worden 

beoordeeld en onderschreven in een selectiebesluit. 
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen conform ASB 

Afkortingen 
AWX Aardewerk 
BAR Archeologische boring 

BG Bijmenging grind  
BH Bijmenging humus 
BOT Botresten  

BST Baksteen  
CA Kalkgehalte 

FFEC IJzerconcreties  
FOV Fosfaatvlekken  
GD Grondsoort 

GLS Glas  
GMK Grindmediaanklasse 

GWB Grondwaterstand na beëindiging boring  
HK Hoofdkleur 

HKB Brokken houtskool 
HKF Fijn verdeelde houtskool 
HO Hout 

IK Intensiteit kleur  
LDO Onderdiepte laag  

LHU Huttenleem 
MSL Metaals lak 
PLH Plantenresten hoeveelheid  

ROV Roestvlekken  
SCH Schelpmateriaal 

SVU Vuursteen  
SXX Natuursteen  
TK Tweede kleur 

ZM Zandmediaan  
ZMK Zandmediaanklasse 

 
Kleurcodes 
bl blauw 
br bruin 
do donker 
ge geel 
gn groen 
gr grijs 
li licht 
ol olijf 
or oranje 
pa paars 
ro rood 
rz roze 
wi wit 
zw zwart 
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Bijlage 2: Programma van Eisen 
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Bijlage 3: Profielen 

 

Profielen werkput 1 t/m 7.  
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Profielen werkput 8 t/m 27.  
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Profielbeschrijvingen 
W
er
kp

u
t 

Pr
o
fi
el
 

La
ag

 

B
es
ch

ri
jv
in
g
 

1 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 1 2 Donkerbruingrijs,  bruingeel gebrokt, matig fi jn, matig siltig zand (verspitte laag) 

1 1 3 Grijsbruin, donkerbruingrijs gebrokt, matig  fijn, matig siltig zand (verspitte laag) 

1 1 4 Lichtbruingeel, l ichtbruine leembandjes, matig fijn, sterk silt ig zand (C -horizont) 

1 1 5 Witgeel, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (C-horizont) 

1 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 2 3 Grijsbruin, donkerbruingrijs gebrokt, matig  fijn, matig siltig zand (verspitte laag) 

1 2 4 Lichtbruingeel, l ichtbruine leembandjes, matig fijn, sterk silt ig zand (C -horizont) 

1 2 5 Witgeel, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (C-horizont) 

1 2 6 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

1 3 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 3 3 Grijsbruin, donkerbruingrijs gebrokt, matig  fijn, matig siltig zand (verspitte laag) 

1 3 4 Lichtbruingeel, l ichtbruine leembandjes, matig fijn, sterk silt ig zand (C -horizont) 

1 3 6 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

1 3 7 Geelwit, enkele lichtbruine bandjes, matig fijn, sterk silt ig zand, ox idatie (C-horizont) 

1 3 8 Geelwit, lichbruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

1 4 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 4 8 Geelwit, lichbruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

1 4 9 Geelbruingrijs  gevlekt,  zwak humeus, matig f ijn, matig si ltig zand (A/C-horizont) 

1 4 10 Bruingrijsbruin, witgeel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag/ A/C-horizont) 

1 4 11 Lichtbruingeel gelaagd, matig fijn,  sterk si ltig zand (C-horizont) 

1 5 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 5 9 Geelbruingrijs  gevlekt,  zwak humeus, matig f ijn, matig si ltig zand (A/C-horizont) 

1 5 10 Bruingrijsbruin, witgeel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag/ A/C-horizont) 

1 5 12 Lichtbruinbruin gevlekt, gev lekt, matig fi jn, sterk s iltig zand (natuurlijk spoor) 

1 5 13 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (2)  (C-horizont) 

1 5 14 Wit, zwak zandig leem, oxidat ie (C -horizont) 

1 5 15 Wit, matig zandig leem, oxidatie (3)  (C-horizont) 

1 6 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 6 10 Bruingrijsbruin, witgeel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag/ A/C-horizont) 

1 6 16 Lichtbruinwit, licht bruine bandjes, zwak zandig leem (C -horizont) 

1 6 17 Wit , brokken lichtbruin, matig zandig leem (C-horizont) 

1 7 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

1 7 10 Bruingrijsbruin, witgeel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag/ A/C-horizont) 
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1 7 18 Lichtgrijswit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

1 7 19 Lichtgrijswit gelaagd, zwak zandig  leem (C-horizont) 

1 7 20 Lichtbruinwit, lichtbruine bandjes, matig zandig leem (C -horizont) 

2 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 1 2 Donkerbruin, bruin gevlekt, matig f ijn, sterk siltig  zand (B-horizont) 

2 1 3 Bruindonkerbruin gelaagd, matig  fijn, sterk siltig zand (B-horizont) 

2 1 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 1 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 1 6 Donkergrijsbruin, matig  humeus, matig f ijn, zeer sterk siltig zand, plantenresten  

2 1 7 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (uitspoeling) 

2 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 2 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 2 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 2 8 Geeldonkerbruingrijs,  bruin gebrokt, matig fi jn, zwak silt ig zand (A/C-horizont, verspit)  

2 2 9 Geelbruin gelaagd, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

2 3 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 3 10 Wit met witte uitspoelingsvlekken, matig fijn, sterk siltig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

2 3 11 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (C-horizont) 

2 4 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 4 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 4 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 4 12 Geelbruin gev lekt, matig fi jn, sterk siltig zand (BC-horizont) 

2 5 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 5 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 5 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 5 13 Geel, bruingrijs, bruin  gebrokt, matig fijn, matig silt ig zand (verspitte laag, A/C -horizont) 

2 5 14 Lichtbruingeel, l ichtbruine bandjes, maitg f ijn, matig si ltig zand (C-horizont) 

2 6 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 6 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 6 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 6 15 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

2 6 16 Wit, enkele lichtbruine bandjes , matig fijn , sterk s iltig zand (C-horizont) 

2 7 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

2 7 4 Lichtbruingeel, bruine leembandjes, matig fijn, zeer  sterk si ltig zand (C-horizont) 

2 7 5 Lichtbruingeel, matig f ijn, zeer sterk silt ig zand (C -horizont) 

2 7 17 Geeldonkerbruingrijs gebrokt, zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (verrommelde A-horizont) 
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3 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

3 1 2 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

3 1 3 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie, vlekkerig (oxidatie) (C-horizont) 

3 1 4 Witgeel, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

3 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

3 2 5 Lichtbruingrijs, lichtgrijs  gevlekt,  matig  fijn, matig siltig zand (E-horizont) 

3 2 6 Lichtbruingrijs, matig fijn,  matig silt ig zand (E-horizont) 

3 2 7 Lichtbruingrijs, donkerbru in gevlekt,  matig fijn,  matig  siltig  zand (B-horizont) 

3 2 8 Bruin, matig fijn, matig s iltig zand, oxidatie (2) , concreties (2) (B-horizont) 

3 2 9 Geellichtbruin gev lekt, matig fi jn, matig si ltig zand, oxidatie (2), concreties (2) (BC-horizont) 

3 2 10 Geelwit, bruin , inspoeling (verticaal) matig fijn , sterk s iltig zand (C-horizont) 

4 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

4 1 2 Lichtgrijswit, matig fijn,  matig silt ig zand (E-horizont) 

4 1 3 Donkerbruin, matig fi jn, sterk s iltig zand, concreties  (2) , (B-horizont) 

4 1 4 Lichtbruin, matig f ijn, sterk siltig  zand, concreties (2) (BC-horizont) 

4 1 5 Geelwit, lichtbruine horizontale bandjes,  matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidatie (C-horizont) 

4 1 6 Lichtbruingeelwit gelaagd, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

4 1 7 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand (C-horizont) 

4 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

4 2 5 Geelwit, lichtbruine horizontale bandjes,  matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidatie (C-horizont) 

4 2 6 Lichtbruingeelwit gelaagd, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

4 2 7 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand (C-horizont) 

4 2 8 Bruin, lichtgrijs, donkerbruingrijs gebrokt, matig fi jn, matig si ltig zand (kuil /verspitting) 

4 2 9 Donkerbruingrijs lichtgrijs gebrokt, matig f ijn, matig s iltig zand (kuil/verspitting) 

5 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

5 1 2 Lichtbruingrijs, bruingrijs  gebrokt, zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand, baksteen- en houtskoolspikkels (verploegde/verspitte A-horizont) 

5 1 3 Bruingrijsgrijs gevlekt, zwak humeus, matig fijn , sterk s iltig zand, houtskoolspikkels (verploegde/verspitte A-horizont) 

5 1 4 Bruin, bruingrijs, geel gebrokt, matig fijn , sterk s iltig zand (verspitte laag, A/C-horizont) 

5 1 5 Geelwit, lichtbruine inspoeling (verticaal), lichtbruine bandjes, matig f ijn, zeer sterk siltig zand, oxidatie (C-horizont) 

5 1 6 Wit, lichtbruine bandjes  (leem), matig fijn,  zeer sterk s iltig zand (C-horizont) 

5 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

5 2 7 Donkerbruin, matig fi jn, sterk s iltig zand (B-horizont, verkit)  

5 2 8 bruin, matig fijn, sterk silt ig zand (B -horizont, licht verkit)  

5 2 9 Geellichtbruin, matig f ijn, sterk silt ig zand (BC-horizont) 

5 2 10 Wit, enkele lichtbruine vlekken, matig fijn , zeer sterk siltig  zand (inspoelingslaag, C -horizont) 

5 2 11 Wit, lichtbruine leembandjes, matig fi jn, zeer sterk siltig  zand, oxidatie (3) (C-horizont) 
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5 2 12 Wit, bruine leemlaagjes , matig fijn , zeer sterk siltig  zand (C-horizont) 

6 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

6 1 2 Grijsbruingrijs gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspit/verploegd, A/C-horizont) 

6 1 3 Bruingrijsgeel gebrokt, matig fi jn, sterk s iltig zand, oxidatie (3)  (versp it/verp loegd, A/C-horizont) 

6 1 4 Bruingeeldonkerbruingrijs gebrokt, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidatie (2) (verspit /verploegd, A/C-horizont) 

6 1 5 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (3) (C-horizont) 

6 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

6 2 2 Grijsbruingrijs gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspit/verploegd, A/C-horizont) 

6 2 4 Bruingeeldonkerbruingrijs gebrokt, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidatie (2) (verspit /verploegd, A/C-horizont) 

6 2 6 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

7 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (bouwvoor) 

7 1 2 Geel donkerbruingrijs  gebrokt, zwak humeus, matig s iltig,  matig  fijn zand (A/C-horizont) 

7 1 3 Lichtbruinwit, sterk silt ig, matig fijn  zand, oxidatie (1) (C-horizont) 

7 1 4 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand met enkele lichtbruine leembandjes, oxidatie (2) (C-horizont) 

7 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (bouwvoor) 

7 2 4 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand met enkele lichtbruine leembandjes, oxidatie (2) (C-horizont) 

7 2 5 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (A-horizont) 

7 2 6 Wit geel gebrokt, sterk siltig,  matig fijn zand (C-horizont) 

7 2 7 Lichtbruingrijs geel gebrokt, sterk siltig,  matig fijn zand (verspitte C-horizont) 

8 1 1 Donkerbruingrijs,  zwak humeus, matig si ltig, matig f ijn zand (bouwvoor) 

8 1 2 Grijs bruingrijs gevlekt, zwak humeus, matig si ltig, matig f ijn zand (A-horizont) 

8 1 3 Witgeel, sterk s iltig, matig fijn zand , oxidatie (2)  (C-horizont) 

8 1 4 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand, met enkele l ichtbruine leembandjes, ox idatie (3) (C-horizont)  

8 1 5 Witgeel, uiterst si ltig, matig f ijn zand, oxidatie (3) (C-horizont) 

8 2 1 Donkerbruingrijs,  zwak humeus, matig si ltig, matig f ijn zand (bouwvoor) 

8 2 3 Witgeel, sterk s iltig, matig fijn zand , oxidatie (2)  (C-horizont) 

8 2 4 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand, met enkele l ichtbruine leembandjes, ox idatie (3) (C-horizont)  

8 2 5 Witgeel, uiterst si ltig, matig f ijn zand, oxidatie (3) (C-horizont) 

8 2 6 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand met enekele gele v lekken  (A-horizont) 

8 2 7 Geel, gr ijs, donkerbruingrijs gevlekt , zwak humeus, matig s iltig,  matig  fijn zand (kuil/verspitting) 

8 2 8 Wit, sterk zandige leem (C-horizont) 

9 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (bouwvoor) 

9 1 2 Donkerbruingrijs,  matig  humues,sterk siltig , matig fijn zand, l icht gevlekt met geel (A-horizont) 

9 1 3 Donkerbruin, zwak humeus, sterk si ltig, matig f ijn zand (A-horizont) 

9 1 4 Lichtbruingeel, sterk silt ig, matig fijn  zand, oxidatie (2) (C-horizont)  

9 1 5 Geelwit, sterk silt ig, matig fi jn zand, oxidatie (1) (C-horizont) 
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9 1 6 Geelwit, sterk silt ig, matig fi jn zand, oxidatie (3) (C-horizont) 

9 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (bouwvoor) 

9 2 2 Donkerbruingrijs,  matig  humues,sterk siltig , matig fijn zand, l icht gevlekt met geel (A-horizont) 

9 2 3 Donkerbruin, zwak humeus, sterk si ltig, matig f ijn zand (A-horizont) 

9 2 4 lichtbruingeel, sterk siltig, matig fi jn zand, ox idatie (2) (C-horizont)  

9 2 7 Grijs, zwak humeus, sterk siltig, matig fi jn zand (A-horizont) 

9 2 8 Lichtgrijs, bruingrijs  gevlekt,  zwak humeus, sterk siltg, matig  fijn zand (kuil/verspitting) 

9 2 9 Geelwit, sterk silt ig, matig fi jn zand, oxidaties (3) (C-horizont, inspoeling) 

10 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig,  matig  fijn zand (bouwvoor) 

10 1 2 Bruin, grijs, bru ingrijs gebrokt, zwak humeus, matig si ltig, matig f ijn zand, concreties (1) (kuil/verspitt ing) 

10 1 3 Grijs, bruingrijs  gevlekt,  zwak humeus, matig s iltig, matig fijn zand (verrommelde A-horizont) 

10 1 4 Donkerbruin, sterk siltig,  matig fijn zand, licht verkit (B-horizont) 

10 1 5 Grijs bruingrijs,  zwak humeus, sterk silt ig, matig fijn  zand (A-horizont) 

10 1 6 Lichtgrijs gevlekt,  sterk si ltg, matig fi jn zand (E-horizont?) 

10 1 7 Donkergrijsbruin, sterk si ltig, matig f ijn zand (B-horizont?) 

10 1 8 Lichtbruin gevlekt, sterk siltig,  matig fijn zand, oxidatie (2) , concretie (2) (BC-horizont) 

10 1 9 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand met enkele lichtbruine leembandjes, oxidatie (2) (C-horizont) 

10 1 10 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand, oxidatie (3) , concretie (1) (C-horizont) 

10 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig,  matig  fijn zand (bouwvoor) 

10 2 5 Grijs bruingrijs,  zwak humeus, sterk silt ig, matig fijn  zand (A-horizont) 

10 2 8 Lichtbruin gevlekt, sterk siltig,  matig fijn zand, oxidatie (2) , concretie (2) (BC-horizont) 

10 2 10 Geelwit, uiterst  siltig , matig fijn zand, oxidatie (3) , concretie (1) (C-horizont) 

10 2 11 Lichtgrijsbruin, zwak humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (A-horizont) 

10 2 12 Lichtbruingrijs, zwak humeus, matig s iltig, matig  fijn zand (A-horizont) 

10 2 13 Wit, uiterst si ltig, matig f ijn zand, oxidatie (1) (C-horizont) 

10 2 14 Wit lichtbruingrijs gevlekt, sterk silt ig, matig fi jn zand (uitspoeling laag  12) 

11 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

11 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  en baksteenspikkels (A-horizont) 

11 1 3 Grijsdonkerbruingrijs gevlekt , zwak humeus, matig fijn, sterk siltig zand (A-horizont) 

11 1 4 Grijs, grijsbru in, bruingrijs  gevlekt,  zwak humeus, matig f ijn, sterk siltig  zand (A-horizont) 

11 1 5 Bruin gevlekt, matig f ijn, sterk siltig  zand (B-horizont) 

11 1 6 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (3)  (C-horizont) 

11 1 7 Wit, sterk zandig leem (C -horizont) 

11 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

11 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  en baksteenspikkels (A-horizont) 

11 2 3 Grijsdonkerbruingrijs gevlekt , zwak humeus, matig fijn, sterk siltig zand (A-horizont) 
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11 2 5 Bruin gevlekt, matig f ijn, sterk siltig  zand (B-horizont) 

11 2 6 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (3)  (C-horizont) 

11 2 8 Lichtbruingrijs, zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (A-horizont) 

11 2 9 Lichtgrijsbruin, matig fijn,  sterk si ltig zand (uitspoeling B-horizont) 

11 2 10 Bruinwit, matig fijn, sterk silt ig zand (C -horizont) 

12 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

12 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

12 1 3 Grijs, zwak humeus, matig fijn, matig s iltig zand, houtskoolsp ikkels (A-horizont) 

12 1 4 Lichtgrijs, zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

12 1 5 Lichtbruingeel gev lekt, matig fi jn, matig siltig zand (BC-horizont) 

12 1 6 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

12 1 7 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

12 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

12 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

12 2 3 Grijs, zwak humeus, matig fijn, matig s iltig zand, houtskoolsp ikkels (A-horizont) 

12 2 4 Lichtgrijs, zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

12 2 5 Lichtbruingeel gev lekt, matig fi jn, matig siltig zand (BC-horizont) 

12 2 6 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

12 2 7 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

12 2 8 Wit, matig zandig leem (C-horizont) 

13 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matif  fijn, matig siltig zand (bouwvoor) 

13 1 2 Grijsbruingrijs gevlekt, matig humeus, matig fi jn, matig siltig zand, baksteenspikkels  (A-horizont) 

13 1 3 Bruingrijs, grijs gevlekt , zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (verspitting/kuilen) 

13 1 4 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (3) (C-horizont) 

13 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matif  fijn, matig siltig zand (bouwvoor) 

13 2 2 Grijsbruingrijs gevlekt, matig humeus, matig fi jn, matig siltig zand, baksteenspikkels  (A-horizont) 

13 2 3 Bruingrijs, grijs gevlekt , zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (verspitting/kuilen) 

13 2 5 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

13 2 6 Wit, matig fijn,  matig silt ig zand (C-horizont) 

14 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

14 1 2 Lichtbruingeel, matig f ijn, matig si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

14 1 3 Lichtbruin, witte vlekken, matig f ijn, sterk silt ig zand (C-horizont) 

14 1 4 Wit, enkele lichtbruine bandjes , matig fijn , sterk s iltig zand (C-horizont) 

14 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

14 2 2 Lichtbruingeel, matig f ijn, matig si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

14 2 3 Lichtbruin, witte vlekken, matig f ijn, sterk silt ig zand (C-horizont) 
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14 2 5 Geel, bruingrijs, bruin  gebrokt, matig fijn, matig silt ig zand (verspitte laag, A/C -horizont) 

15 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

15 1 2 Bruingrijs, geel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (A/C-horizont) 

15 1 3 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

15 1 4 Geelwit, lichtbruine bandjes, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

15 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

15 2 2 Bruingrijs, geel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (A/C-horizont) 

15 2 3 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

15 2 4 Geelwit, lichtbruine bandjes, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

16 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

16 1 2 Donkerbruingrijs,  grijs,  geel gebrokt, matig fi jn, matig siltig zand (A/C-horizont) 

16 1 3 Lichtbruingeel, matig f ijn, matig si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

16 1 4 Geelwit, matig f ijn, zeer sterk siltig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

16 1 5 Wit, zeer zandig  leem, oxidatie (C-horizont) 

16 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

16 2 2 Donkerbruingrijs,  grijs,  geel gebrokt, matig fi jn, matig siltig zand (A/C-horizont) 

16 2 6 Grijs, bruingrijs  gebrokt, zwak humeus, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag) 

16 2 7 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

17 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

17 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand (A-horizont) 

17 1 3 Donkergrijsdonkerbruingrijs , zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (kuil/verspitte laag) 

17 1 4 Lichtbruingeel, matig f ijn, sterk siltig  zand, oxidatie (C-horizont) 

17 1 5 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (2)  (C-horizont) 

17 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

17 2 4 Lichtbruingeel, matig f ijn, sterk siltig  zand, oxidatie (C-horizont) 

17 2 6 Donkerbruingrijs,  zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (kuil /verspitting) 

17 2 7 Donkerbruingrijsgeel gebrokt, matig  fijn, matig siltig zand (kuil/verspitting) 

17 2 8 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

18 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

18 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn,matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

18 1 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand (kuil /verspitting) 

18 1 4 Witgeel, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

18 1 5 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

18 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

18 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn,matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

18 2 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand (kuil /verspitting) 
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18 2 4 Witgeel, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

18 2 5 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

18 2 6 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont_  

19 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

19 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

19 1 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont_  

19 1 4 Witlichtgrijs, matig f ijn, sterk silt ig zand (E-horizont) 

19 1 5 Grijsbruinbruin, matig fijn , sterk s iltig zand (B-horizont) 

19 1 6 Geellichtbruin gev lekt, matig fi jn, sterk siltig zand, oxidatie (3) , concreties (3)  (BC-horizont) 

19 1 7 Witgeel, sterk zandig leem, ox idatie (2) (C-horizont) 

19 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

19 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

19 2 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont_  

19 2 8 Lichtbruingrijs, zwak humeus, matig f ijn, sterk silt ig zand (A-horizont) 

19 2 9 Geellichtbruin, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (BC-horizont) 

19 2 10 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

20 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

20 1 2 Donkerbruingrijs,  gele en witte vlekken, zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (licht verrommelde A-horizont) 

20 1 3 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand (A-horizont) 

20 1 4 Lichtgrijsbruin, matig fijn,  sterk si ltig zand (EB-horizont) 

20 1 5 Geellichtbruin, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (BC-horizont) 

20 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

20 2 2 Donkerbruingrijs,  gele en witte vlekken, zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (licht verrommelde A-horizont) 

20 2 3 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand (A-horizont) 

20 2 4 Lichtgrijsbruin, matig fijn,  sterk si ltig zand (EB-horizont) 

20 2 5 Geellichtbruin, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (BC-horizont) 

20 2 6 Wit, zwak zandig leem, oxidat ie (C -horizont) 

21 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

21 1 2 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

21 1 3 Lichtgrijsbruin, matig fijn,  sterk si ltig zand (EB-horizont) 

21 1 4 Geellichtbruin gev lekt, matig fi jn, sterk siltig zand, oxidatiev lekken , concreties (2) (BC-horizont) 

21 1 5 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie, concreties  (3)  (C-horizont) 

21 1 6 Witgrijs gev lekt, matig fi jn, sterk siltig zand (natuurlijk)  

21 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

21 2 2 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

21 2 3 Lichtgrijsbruin, matig fijn,  sterk si ltig zand (EB-horizont) 
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21 2 5 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie, concreties  (3)  (C-horizont) 

21 2 7 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn,matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

21 2 8 Lichtgrijs, zwak humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (A-horizont) 

21 2 9 Lichtgrijsbruin, lichtbruin gev lekt, matig fi jn, sterk s iltig zand, oxidatie (2) , concreties (3) (BC-horizont met inspoeling vanuit EB-horizont) 

22 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

22 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn,matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

22 1 3 Lichtgrijs, zwak humues, matig f ijn, matig s iltig zand (A-horizont) 

22 1 4 Lichtgrijswit, matig fijn,  matig silt ig zand (E-horizont) 

22 1 5 Lichtgrijswit, bruin gev lekt, matig fi jn, matig siltig zand (B-horizont met vlekken E-horizont) 

22 1 6 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (2), concreties  (2) (C-horizont) 

22 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

22 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn,matig s iltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont) 

22 2 7 Grijs, zwak humeus, matig fijn, matig s iltig zand, houtskoolsp ikkels (A-horizont) 

22 2 8 Geellichtbruin, matig f ijn, matig s iltig zand (BC-horizont) 

22 2 9 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

22 2 10 Wit, matig fijn,  sterk si ltig zand, oxidat ie (C -horizont) 

23 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

23 1 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

23 1 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont_  

23 1 4 Geelbruingrijs  gebrokt, zwak humeus, matig fijn, matig s iltig zand (A/C-horizont) 

23 1 5 Geelwit, matig f ijn, matig s iltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

23 1 6 Wit, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

23 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

23 2 2 Bruingrijs, zwak humeus, matig  fijn, matig siltig zand, houtskoolspikkels  (A-horizont) 

23 2 3 Grijsbruingrijs, zwak humeus, matig fi jn, matig siltig zand, houtskoolspikkels (A-horizont_  

23 2 5 Geelwit, matig f ijn, matig s iltig zand, oxidat ie (2) (C-horizont) 

23 2 6 Wit, matig fijn,  zeer sterk s iltig zand, oxidatie (2)  (C-horizont) 

24 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

24 1 2 Geelgrijs , donkerbruingrijs gebrokt, zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (verrommelde A-horizont) 

24 1 3 Witgeel, matig fijn,  matig silt ig zand, oxidatie (C-horizont) 

24 1 4 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

24 2 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, matig s iltig zand (bouwvoor) 

24 2 4 Geelwit, matig f ijn, sterk silt ig zand, oxidatie (2) (C-horizont) 

24 2 5 Bruingrijs, geel gebrokt, matig fijn, matig s iltig zand (verspitte laag) 

24 2 6 Geelgrijsdonkerbruingrijs gebrokt, matig fi jn, matig si ltig zand (verspitte laag) 

25 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, zwak si ltig, matig f ijn zand (bouwvoor) 
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25 1 2 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, zwak si ltig, matig f ijn zand, geel gevlekt  (verrommelde A-horizont) 

25 1 3 Donkerrbuingrijs,  zwak humeus, zwak siltig, matig fi jn zand, geel gevlekt (verrommelde A-horizont)  

25 1 4 Geel, matig s iltig,  matig  fijn zand, oxidat ie (1) (C-horizont) 

26 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig s iltig,  matig  fijn zand (bouwvoor) 

26 1 2 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, zwak si ltig, matig f ijn zand, geel gevlekt  (verrommelde A-horizont) 

26 1 3 Lichtgeelbruin, matig s iltig, matig fijn zand, oxidat ie (1) (C-horizont) 

26 1 4 Geel, matig s iltig,  matig  fijn zand, oxidat ie (1) (C-horizont) 

27 1 1 Donkerbruingrijs,  matig  humeus, matig f ijn, zwak si ltig zand (bouwvoor) 

27 1 2 Grijsbruin, zwak humeus, matig fijn, zwak si ltig zand (A-horizont) 

27 1 3 Grijs, zwak humeus, matig fijn, zwak si ltig zand (A-horizont) 

27 1 4 Lichtgrijsbruin gevlekt,  zwak humeus, matig fi jn, matig si ltig zand (A-horizont) 

27 1 5 Witgeel gevlekt,  matig  fijn, matig siltig zand (C-horizont) 
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Bijlage 4: Vlaktekeningen 

 

 

Werkput 1. 
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Werkput 2.  
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Werkput 3. 

 

Werkput 4.  
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Werkput 5.  

 

 

Werkput 6.  

 



BILANRAPPORT 2009/099 

Gemert-Bakel (NB) –Bakel,Bolle Akker. Inventariserend vooronderzoek d.m.v. proefsleuven, p. 73 

 

Werkput 7. 

 

 

Werkput 8.  
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Werkput 9. 

 

 

Werkput 10.  
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Werkput 11. 

 

 

Werkput 12.  
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Werkput 13. 

 

Werkput 14.  
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Werkput 15. 

 

Werkput 16. 
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Werkput 17. 

 

Werkput 18.  
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Werkput 19.  

 

Werkput 20.  
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Werkput 21. 

 

Werkput 22.  
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Werkput 23. 

 

Werkput 24.  



BILANRAPPORT 2009/099 

Gemert-Bakel (NB) –Bakel,Bolle Akker. Inventariserend vooronderzoek d.m.v. proefsleuven, p. 82 

 



BILANRAPPORT 2009/099 

Gemert-Bakel (NB) –Bakel,Bolle Akker. Inventariserend vooronderzoek d.m.v. proefsleuven, p. 83 

Bijlage 5: Coupes 
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Bijlage 6: Sporenlijst 
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1 1 1 8 2085 2 NT   1           

1 1 2 10 2090 50 NT   1           

1 1 3 10 2090 20 NT   1   1       

1 1 4 11 2092 8 NT 61 1 3         

1 1 5 11 2105 4 NT   1   2       

1 1 6 11 2105 22 NT 60 1 3 3       

1 1 7 8 2109 5 NT   1           

1 1 8 8 2107 6 NT   1           

1 1 9 8 2107 8 NT   1           

1 1 10 8 2109 10 NT   1           

1 1 11 8 2109 10 NT   1           

1 1 12 11 2100 22 NT 59 1 3 4       

1 1 13 10 2102 17 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 14 10 2102 4 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 15 10 2102 14 NT 59 1 3     associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 16 10 2102 10 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 17 10 2102 10 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 18 10 2102 8 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 19 10 2102 12 NT   1       associatie tussen  spoor 13 t/m 19   

1 1 20 11 2095 42 NT 58 1 3     ouder dan spoor 21   

1 1 21 11 2095 20 NT 58 1 3     jonger dan spoor 20   

1 1 22 11 2081 30 NT 57 1 3         

1 1 23 11 2081 78 NT 57 1 3 5   ouder dan spoor 24   

1 1 24 11 2081 20 NT 57 1 3     jonger dan spoor 23   

2 1 1 11 2119 15 NT   1           

2 1 2 8 2116 12 NT   1           

2 1 3 11 2112 24 NT 53 1 3     jonger dan spoor 4   

2 1 4 11 2112 40 NT 53 1 3     ouder dan spoor 3   

2 1 5 8 2125 10 NT   1           

2 1 6 11 2131 26 NT 54 1 3     ouder dan spoor 13   

2 1 7 8 2143 4 NT   1           

2 1 8 11 2121 38 NT 56 1 3         

2 1 9 10, 8 2119 20 NT   1           
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2 1 10 10, 8 2119 4 NT   1           

2 1 11 10, 8 2111 20 NT   1           

2 1 12 10, 8 2111 16 NT   1           

2 1 13 11 2131 20 NT 54 1 3     jonger dan spoor 6   

3 1 1 10 2178 38 NT 44 2 3 8       

4 1 1 niet uitgegeven                      

4 1 2 8 2149 4 NT   2           

4 1 3 8 2148 6 NT   2           

4 1 4 8 2147 9 NT   2           

4 1 5 8 2134 15 NT   2           

4 1 6 8 2139 4 NT 45 2 3         

4 1 7 8 2139 4 NT   2           

5 1 1 8 2135 10 NT 46 2 3         

5 1 2 8 2140 4 NT   2           

5 1 3 8 2138 8 NT   2           

5 1 4 8 2142 6 NT   2           

5 1 5 10, 8 2142 24 NT   2           

7 1 1 8 2154 14 NT   2   6       

7 1 2 8 2154 10 NT   2           

7 1 3 8 2160 12 NT   2           

7 1 4 8 2162 72 NT 51 2 3     jonger dan spoor 5   

7 1 5 8 2160 32 NT 51 2 3     ouder dan spoor 4   

7 1 6 10 2159 16 NT   2           

7 1 7 8 2164 18 NT   2           

8 1 1 8 2144 4 NT   2           

8 1 2  10, 8 2113 20 NT   2           

8 1 3  10, 8 2108 24 NT   2       ouder dan spoor 6   

8 1 4  10, 8 2108 6 NT   2       jonger dan spoor 5, 6, 9 spoor 7 

8 1 5  10, 8 2108 4 NT   2       ouder dan spoor 4, 7   

8 1 6  10, 8 2108 6 NT   2       jonger dan spoor 3, ouder dan spoor 4, 7   

8 1 7  10, 8 2108 6 NT   2       jonger dan spoor 5, 6, 9 spoor 4 

8 1 8  10, 8 2108 38 NT   2       jonger dan spoor 9, 11   

8 1 9  10, 8 2108 14 NT   2       ouder dan spoor 4, 7, 8   

8 1 10  10, 8 2108 10 NT 49, 50 2 3     jonger dan spoor 11   

8 1 11  10, 8 2108 14 NT 49 2 3     ouder dan spoor 10, 12, 13, 14   
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8 1 12  10, 8 2108 20 NT 48, 49 2 3     jonger dan spoor 11   

8 1 13  10, 8 2107 30 NT   2       ouder dan spoor 11   

8 1 14  10, 8 2109 18 NT   2       ouder dan spoor 11   

8 1 15  10, 8 2108 24 NT   2           

8 1 16  10, 8 2106 26 NT   2           

9 1 1 8 2181 28 NT   2           

9 1 2 8 2172 6 NT   2           

9 1 3 8 2172 5 NT   2           

9 1 4 8 2172 12 NT   2           

9 1 5 8 2172 6 NT   2   9       

9 1 6 10, 8 2149 10 NT   2           

9 1 7 10, 8 2149 14 NT 47 2 3         

9 1 8 10, 8 2148 8 NT   2           

9 1 9 10, 8 2148 10 NT   2           

9 1 10 10, 8 2148 8 NT   2           

9 1 11 10, 8 2149 20 NT 47 2 3         

10 1 1 8 2152 2 NT   2           

12 1 1 8 2144 6 NT   2   7, 10       

13 1 1 10, 8 2146 18 NT   2           

13 1 2 10, 8 2143 11 NT   2           

13 1 3 10, 8 2143 5 NT   2           

13 1 4 10, 8 2145 8 NT   2           

13 1 5 10, 8 2146 4 NT   2           

13 1 6 10, 8 2146 10 NT   2           

13 1 7 10, 8 2146 18 NT   2           

13 1 8 10, 8 2147 12 NT   2           

13 1 9 10, 8 2146 8 NT   2           

13 1 10 10, 8 2145 6 NT   2           

13 1 11 10, 8 2139 5 NT   2           

13 1 12 10, 8 2140 10 NT   2           

13 1 13 10, 8 2141 21 NT   2           

13 1 14 10, 8 2144 12 NT 102 2 3         

13 1 15 10, 8 2140 10 NT   2           

13 1 16 10, 8 2140 21 NT   2           

13 1 17 10, 8 2143 10 NT   2           
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13 1 18 10, 8 2141 10 NT   2           

13 1 19 10, 8 2140 11 NT   2           

13 1 20 10, 8 2142 12 NT   2           

13 1 21 10, 8 2145 4 NT   2           

13 1 22 10, 8 2145 6 NT   2           

13 1 23 10, 8 2145 12 NT   2           

13 1 24 10, 8 2149 13 NT   2           

13 1 25 10, 8 2148 6 NT   2           

13 1 26 10, 8 2150 14 NT 100 2 3 12       

13 1 27 10, 8 2149 14 NT 100 2 3         

13 1 28 10, 8 2154 21 NT   2           

13 1 29 10, 8 2154 10 NT   2           

14 1 1 10 2149 60 recent?    1           

14 1 2 10, 8 2149 12 NT   1           

14 1 3 10, 8 2151 10 NT   1           

14 1 4 10, 8 2163 20 NT   1           

14 1 5 10, 8 2164 20 NT   1           

14 1 6 10, 8 2162 16 NT   1           

14 1 7 10, 8 2163 15 NT   1           

14 1 8 10, 8 2164 20 NT 103 1 3         

14 1 9 10, 8 2163 60 NT   1           

14 1 10 11 2163 10 NT 104 1 3         

15 1 1 8 2168 15 NT   1           

16 1 1 10, 8 2128 2 NT   1           

16 1 2 10, 8 2128 3 NT   1           

16 1 3 10, 8 2127 8 NT   1           

16 1 4 10, 8 2129 10 NT   1           

16 1 5 10, 8 2129 14 NT   1           

16 1 6 10, 8 2129 3 NT   1           

16 1 7 10, 8 2128 5 NT   1           

16 1 8 10, 8 2128 8 NT   1           

16 1 9 10, 8 2128 15 NT   1           

16 1 10 10, 8 2128 10 NT   1           

16 1 11 10, 8 2127 15 NT   1           

16 1 12 10, 8 2127 3 NT   1           
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16 1 13 10, 8 2127 8 NT   1           

16 1 14 10, 8 2127 8 NT   1           

16 1 15 10, 8 2127 12 NT   1           

16 1 16 10, 8 2130 5 NT   1           

16 1 17 10, 8 2130 3 NT   1           

16 1 18 10, 8 2130 10 NT 105 1 3         

16 1 19 10, 8 2130 14 NT 105 1 3         

16 1 20 10, 8 2130 12 NT 105 1 3         

16 1 21 10, 8 2138 4 NT   1           

16 1 22 10, 8 2138 4 NT   1           

16 1 23 10, 8 2138 12 NT   1           

16 1 24 10, 8 2129 2 NT   1           

16 1 25 10, 8 2129 10 NT   1           

16 1 26 10, 8 2127 11 NT   1           

16 1 27 10, 8 2127 9 NT   1           

16 1 28 10, 8 2127 8 NT   1           

16 1 29 10, 8 2127 8 NT   1           

16 1 30 10, 8 2128 7 NT   1           

16 1 31 10, 8 2128 3 NT   1           

16 1 32 10, 8 2128 8 NT   1           

16 1 33 10, 8 2128 3 NT   1           

16 1 34 10, 8 2128 2 NT   1           

16 1 35 10, 8 2128 8 NT   1           

16 1 36 10, 8 2132 13 NT   1           

16 1 37 10, 8 2132 15 NT   1           

16 1 38 10, 8 2138 3 NT   1           

16 1 39 10, 8 2138 15 NT   1           

16 1 40 10, 8 2138 12 NT   1           

16 1 41 10, 8 2141 18 NT   1           

16 1 42 10, 8 2141 8 NT   1           

16 1 43 10, 8 2141 10 NT   1           

16 1 44 10, 8 2141 8 NT   1           

16 1 45 10, 8 2143 8 NT   1           

17 1 1 10, 8 2133 20 NT   1           

17 1 2 10, 8 2133 2 NT   1           
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17 1 3 10, 8 2134 15 NT   1           

17 1 4 10, 8 2131 3 NT   1           

17 1 5 10, 8 2130 8 NT   1           

17 1 6 10, 8 2130 8 NT   1           

17 1 7 10, 8 2123 18 NT   1           

17 1 8 10, 8 2119 11 NT   1           

17 1 9 10, 8 2119 8 NT   1           

17 1 10 10, 8 2125 42 NT   1           

17 1 11 10, 8 2125 40 NT   1           

17 1 12 10, 8 2125 12 NT   1           

17 1 13 10, 8 2128 3 NT   1           

17 1 14 10, 8 2128 20 NT 106 1 3     jonger dan spoor 17   

17 1 15 10, 8 2128 16 NT   1           

17 1 16 10, 8 2128 10 NT   1           

17 1 17 10, 8 2127 12 NT 106 1 3     ouder dan spoor 14   

17 1 18 10, 8 2129 16 NT   1           

17 1 19 10, 8 2145 12 NT   1           

17 1 20 10, 8 2145 14 NT   1           

17 1 21 10, 8 2153 30 NT   1           

17 1 22 10, 8 2153 10 NT   1           

17 1 23 10, 8 2153 10 NT   1           

18 1 1 10, 8 2138 36 NT   1           

18 1 2 10, 8 2138 4 NT   1           

18 1 3 10, 8 2141 25 NT   1           

18 1 4 10, 8 2141 25 NT   1           

18 1 5 10, 8 2143 27 NT   1           

18 1 6 10, 8 2143 24 NT   1           

18 1 7 10, 8 2136 12 NT 108 1 3         

18 1 8 10, 8 2136 17 NT   1           

18 1 9 10, 8 2136 22 NT 108 1 3         

18 1 10 10, 8 2132 17 NT   1           

18 1 11 10, 8 2122 10 NT   1           

18 1 12 10, 8 2122 35 NT   1           

18 1 13 10, 8 2113 28 NT   1           

18 1 14 10, 8 2113 28 NT   1           
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18 1 15 10, 8 2116 27 NT   1           

18 1 16 10, 8 2120 12 NT   1           

18 1 17 10, 8 2120 5 NT   1           

18 1 18 10, 8 2114 15 NT   1           

18 1 19 10, 8 2112 3 NT   1           

18 1 20 10, 8 2118 25 NT   1           

21 1 1 7 2088 22     4           

23 1 1 10, 8 2122 22 NT   4           

23 1 2 10, 8 2122 18 NT   4           

23 1 3 10, 8 2122 5 NT   4           

23 1 4 10, 8 2122 5 NT   4           

23 1 5 10, 8 2120 15 NT   4           

23 1 6 10, 8 2120 15 NT   4           

23 1 7 10, 8 2120 22 NT   4           

23 1 8 10, 8 2121 2 NT   4           

23 1 9 10, 8 2121 23 NT   4           

23 1 10 10, 8 2122 5 NT   4           

23 1 11 10, 8 2122 21 NT   4           

23 1 12 10, 8 2117 10 NT   4   13       

23 1 13 10, 8 2114 8 NT   4           

23 1 14 10, 8 2114 3 NT   4           

23 1 15 10, 8 2113 9 NT   4           

23 1 16 10, 8 2113 3 NT   4           

23 1 17 10, 8 2109 14 NT   4           

23 1 18 10, 8 2109 4 NT   4           

23 1 19 10, 8 2111 3 NT   4           

23 1 20 10, 8 2111 3 NT   4           

23 1 21 10, 8 2109 11 NT   4           

23 1 22 10, 8 2109 2 NT   4           

23 1 23 10, 8 2109 2 NT   4           

23 1 24 10, 8 2111 9 NT   4           

23 1 25 10, 8 2111 4 NT   4           

23 1 26 10, 8 2110 5 NT   4           

23 1 27 10, 8 2110 18 NT 110 4 3         

23 1 28 10, 8 2110 8 NT   4           
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24 1 1 10, 8 2129 3 NT   4           

24 1 2 10, 8 2130 4 NT   4           

24 1 3 0, 8 2136 7 NT   4           
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Bijlage 7: Vondstenlijst 
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1 1   1 3 1 KER  KER  AWG aardewerk     1   aanleg  vlak     

2 1   1 5 1 KER  KER  BOUWMATERIAAL baksteen      1   aanleg  vlak     

3 1   1 6 1 KER  KER  BOUWMATERIAAL baksteen      1   aanleg  vlak     

4 1   1 12 1 KER  KER  AWG aardewerk     2   aanleg  vlak     

5 1   1 23 1 KER  KER  BOUWMATERIAAL baksteen      2   aanleg  vlak     

6 4   1 1 1 KER  KER  AWG aardewerk     1   aanleg  vlak     

7 12   1 1 1 KER  KER  AWG aardewerk     2   aanleg  vlak     

8 3   1 1 1 OXX OXX OPH houtskool         coupe     

9 9   1 5 1 KER  KER  BOUWMATERIAAL baksteen      1   aanleg  vlak     

10 12   1 1 1 SXX SXX ARTEFACT vuursteen      1   coupe     

11 13   1   2 KER  KER  AWG aardewerk     1   profiel 1     

12 13   1 26 1 KER  KER  AWG aardewerk     2   coupe     

13 23     12   KER  KER  AWH?? aardewerk     1   aanleg  vlak     
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Bijlage 8: Overzicht archeologische perioden 

 

Periode Code 

Paleolithicum 
Paleolithicum Vroeg 
Paleolithicum Midden 
Paleolithicum Laat 
 
Mesolithicum 
Mesolithicum Vroeg 
Mesolithicum Midden 
Mesolithicum Laat 
 
Neolithicum 
Neolithicum Vroeg 
Neolithicum midden 
Neolithicum Laat 
 
Bronstijd 
Bronstijd Vroeg 
Bronstijd Midden 
Bronstijd Laat 
 
IJzertijd 
IJzertijd Vroeg 
IJzertijd Midden 
IJzertijd Laat 
 
Romeinse Tijd 
Romeinse Tijd Vroeg 
Romeinse Tijd Midden 
Romeinse Tijd Laat 
 
Middeleeuwen 
Middeleeuwen Vroeg 
Middeleeuwen Vroeg A 
Middeleeuwen Vroeg B 
Middeleeuwen Vroeg C 
Middeleeuwen Vroeg D 
Middeleeuwen Laat 
Middeleeuwen Laat A 
Middeleeuwen Laat B 
 
Nieuwe Tijd 
Nieuwe Tijd A 
Nieuwe Tijd B 
Nieuwe Tijd C 
 
Onbekend 

Tot 8800 vC 
Tot 300.000 C14 
300.000 - 35.000 C14 
35.000 C14 – 8800 vC 
 
8800 – 5300 vC 
8800 – 7100 vC 
7100 – 6450 vC 
6450 – 5300 vC 
 
5300 – 2000 vC 
5300 – 4200 vC 
4200 – 2850 vC 
2850 – 2000 vC 
 
2000 – 800 vC 
2000 – 1800 vC 
1800 – 1100 vC 
1100 – 800 vC 
 
800 – 12 vC 
800 – 500 vC 
500 – 250 vC 
250 – 12 vC 
 
12 vC – 450 AD 
12 vC – 70 AD 
70 – 270 AD 
270 – 450 AD 
 
450 – 1500 AD 
450 – 1050 AD 
450 – 525 AD 
525 – 725 AD 
725 – 900 AD 
900 – 1050 AD 
1050 – 1500 AD 
1050 – 1250 AD 
1250 – 1500 AD 
 
1500 – heden 
1500 – 1650 AD 
1650 – 1850 AD 
1850 – heden 
 

PALEO 
PALEOV 
PALEOM 
PALEOL 
 
MESO 
MESOV 
MESOM 
MESOL 
 
NEO 
NEOV 
NEOM 
NEOL 
 
BRONS  
BRONSV 
BRONSM 
BRONSL 
 
IJZ 
IJZV 
IJZM 
IJZL 
 
ROM 
ROMV 
ROMM 
ROML 
 
XME 
VME 
VMEA 
VMEB 
VMEC 
VMED 
LME 
LMEA 
LMEB 
 
NT 
NTA 
NTB 
NTC 
 
XXX 
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Bijlage 9: Overzicht geologische perioden 

 

Perioden  Ouderdom* 

Kwartair  

Holoceen 

Laat-Holoceen      Subatlanticum 
0 

2.900 

Midden-Holoceen     
Subboreaal 

5.000 

Atlanticum 
8.000 

Vroeg-Holoceen      
Boreaal 

9.000 

Preboreaal 
10.150 

Pleistoceen  

Laat-Pleistoceen  
Weichselien 

Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)  

Jonge Dryas  
10.950 

Allerød  
11.900 

Oude Dryas  
12.100 

Bølling 
12.450 

Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)    
73.000 

Vroeg-Weichselien  (Vroeg-Glaciaal)    
115.000 

Eemien    
130.000 

Midden-Pleistoceen  

Saalien    
370.000 

Holsteinien    
410.000 

Elster ien    
475.000 

Cromerien    
850.000 

Vroeg-Pleistoceen  

Bavelien    
1.100.000 

Menapien    
1.200.000 

Waalien    
1.500.000 

Eburonien    
1.800.000 

Tiglien    
2.450.000 

Pretiglien    
2.600.000 

Tertiair  

Plioceen      
5.300.000 

Mioceen     
23.000.000 

Oligoceen      
34.000.000 

Eoceen      
56.000.000 

Paleoceen      
65.000.000 

 

* in oa C14-jaren. Bron: Berendsen 2004 


