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1 Inleiding 
 

Algemeen 

- opdrachtgever: Waterschap De Dommel (contactpersoon: dhr. F. Jagt) 

- bevoegd gezag: Gemeente Sint Michielsgestel (contactpersoon: mevr. C. van 

Mierlo)/Provincie Noord-Brabant (contactpersoon: dhr. M. Meffert) 

- aanleiding onderzoek: Aanleg van een vispassage. Op dit moment is er nog 

geen koppeling met een ruimtelijke ordeningsprocedure. 

- datum uitvoering veldwerk: 5 november 2007 

- beheer en plaats documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van 

de provincie Noord-Brabant. 

 

Locatiegegevens 

- plangebied: Vispassage Genenberg 

- onderzoeksgebied: in het kader van het bureauonderzoek is een gebied 

binnen een straal van 500 m rond het plangebied onderzocht. De aandacht 

ging voornamelijk uit naar de beekdalen van Dommel en Beeksche Waterloop 

en naar de dekzandruggen tussen beide beekdalen. 

- toponiem: Genenberg 

- kadastrale gegevens: Gemeente Sint Michielsgestel, sectie O, nummers 115 

en 120. 

- plaats: Sint Michielsgestel 

- gemeente: Sint Michielsgestel 

- provincie: Noord-Brabant 

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 45D 

- plangebied in gebruik als: grasland 

- oppervlakte plan-/onderzoeksgebied: circa 3,5 ha  

- coördinaten (X/Y):  

− noord: 152.794/405.227 

− oost: 152.817/405.129 

− zuid: 152.760/405.035 

− west: 152.619/405.065 

- hoogte maaiveld (Z): circa 4,5 m +NAP 

 

Toekomstige ingrepen 

In de toekomst wordt een vispassage aangelegd. Concrete plannen hiervoor zijn 

nog niet voorhanden. Op dit moment is er nog geen koppeling met een ruimte-

lijke ordeningsprocedure. 
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Doel en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het 

veldonderzoek is beperkt gebleven tot een visuele inspectie, waarbij gelet werd 

op gebiedseigen karakteristieken en waarbij een aantal verkennende boringen 

zijn gezet. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over 

bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde 

verwachting op te stellen. De veldinspectie richtte zich met name op de land-

schappelijke context van het plangebied. Het onderzoek had niet tot doel 

eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden in de archeologische 

beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA).  

RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn 

goedgekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), die valt 

onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http:// 

www.sikb.nl).  In het kader van het Interimbeleid  werkt RAAP onder de opgra-

vingsvergunning van de Rijksdienst voor Archeologie,  Cultuurlandschap en 

Monumenten. 

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische 

perioden. Enkele vaktermen worden achter in deze notitie beschreven (zie 

verklarende woordenlijst). 

 

Periode Datering     

Nieuwe tijd 1500  - heden  

Late Middeleeuwen 1050  - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen 450  - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr. 

IJzertijd 800  - 12 voor Chr. 

Bronstijd 2000  - 800 voor Chr. 

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300  - 2000 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800  - 4900 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd) 300.000  - 8800 voor Chr. 

 

Tabel 1. Archeolo-

gische tijdschaal.  
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methoden 
 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om na te 

gaan of er reeds archeologische vondsten uit het plangebied geregistreerd staan 

en om ten behoeve van het veldwerk de landschappelijke (geologische en bodem-

kundige) kenmerken alsmede de gespecificeerde archeologische verwachting te 

bepalen. In het kader van het bureauonderzoek zijn verschillende bronnen 

geraadpleegd (zie literatuurlijst). 

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of 

nabij het plangebied is het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) geraad-

pleegd. Tevens is de Heemkundekring De Heerlijkheid Herlaar van Sint Michiels-

gestel gecontacteerd. Dhr. J. van Veldhoven van de Heemkundekring heeft 

historisch kaartmateriaal en informatie over veldnamen aangeleverd. 

 

2.2 Resultaten 
 
2.2.1 Geologie en geomorfologie 

 

Het plangebied maakt deel uit van de Centrale Slenk. In dit dalingsgebied zijn 

oudere afzettingen diep weggezakt en bedekt met jongere sedimenten. Vooral 

afzettingen van periglaciale en eolische oorsprong vanaf de laatste ijstijd, het 

Weichselien (ca. 120.000-10.000 jaar geleden) dagzomen in de Centrale Slenk. 

Gedurende het Weichselien traden vrij veel klimaatsveranderingen op. Tijdens de 

koude (glaciale) perioden was het klimaat kouder en droger dan tegenwoordig en 

was de bodem permanent tot grote diepte bevroren (permafrost). Vooral aan het 

begin en aan het eind van deze glacialen kwam veel smeltwater vrij dat veel ver-

spoeld materiaal meevoerde. Het smeltwater werd afgevoerd door een systeem 

van verwilderde geulen en beken en vervolgens in lager gelegen gebieden afge-

zet. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan uit leemarm en lemig fijn zand 

met ingesloten leemlagen. 

Aan het einde van het Weichselien kreeg de wind gemakkelijk vat op de onder-

grond in het schaars begroeide landschap. Hierdoor werden grote hoeveelheden 

zand verplaatst die de oudere afzettingen afdekken. Dit dekzandpakket beslaat 

een groot gedeelte van Noord-Brabant en vormt de basis van het huidige land-

schap. De dikte van het dekzand varieert en bereikt vooral in de Centrale Slenk een 

grote dikte (Berendsen, 2000). 

Met de komst van het Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden tot heden) trad er een 

belangrijke klimaatsverbetering op. Het werd warmer en vochtiger en de koude-
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minnende, open vegetatie van het Weichselien maakte plaats voor een meer ge-

sloten, warmteminnende, vegetatiestructuur. Belangrijke natuurlijke wijzigingen 

van het laat-pleistocene dekzandreliëf vonden niet meer plaats. 

 

2.2.2 Beken 

 

De ontwatering van het dekzandgebied wordt verzorgd door de beken. Deze zijn 

al in de laatste ijstijd ontstaan en volgen voor een belangrijk deel de natuurlijke 

laagten in het landschap. In het Weichselien vond de afwatering nog plaats via 

een stelsel van ondiepe, verwilderde geulen. Aan het einde van het Weichselien 

veranderde het drainagesysteem in een systeem van enkelvoudige, meanderende 

lopen die zich (plaatselijk) diep insneden in het dekzandlandschap (de beekda-

len). Het dal is over het algemeen breed. Plaatselijk bevinden zich nog restanten 

van dekzandruggen (Stichting voor Bodemkartering & Rijks Geologische Dienst, 

1983). In het Holoceen bleven erosie en sedimentatieprocessen voornamelijk 

beperkt tot de actieve beekdalen. In deze beekdalen is nog op beperkte schaal 

klei en zand afgezet terwijl de flanken van beekdalen plaatselijk zijn geërodeerd.  
 

Het stroomgebied van de Dommel wordt onderverdeeld in verschillende deel-

stroomgebieden. Het plangebied behoort tot het deelstroomgebied Beneden 

Dommel. Conform de benaming van het deelstroomgebied bevindt zich hier de 

benedenloop van de beek. Een specifiek kenmerk voor dit gebied is de hoogwater-

problematiek. Bij hoogwater op de Maas kan de afvoer van de Dommel stremmen, 

waardoor de waterpeilen oplopen. De Dommel vindt haar oorsprong in de 

Belgische Kempen. In 's-Hertogenbosch komen de Dommel en de Aa samen en 

vormen de Dieze. De Dieze mondt uiteindelijk uit in de Maas. Verschillende beken, 

zoals de Keersop, Run, Tongelreep, Gender, Kleine Dommel, de Beerze, de 

Beeksche Waterloop en de Reusel via de Essche Stroom komen uit in de Dommel. 

Plaatselijk heeft de Dommel nog haar oorspronkelijke meanderende verloop, maar 

in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw is de beek grotendeels rechtgetrokken, 

waarbij meanders zijn afgesneden, de beekbedding is verbreed en kaden en stuwen 

zijn aangelegd. In het gebied net ten noorden van Boxtel gebeurde deze ingrepen 

al vanaf de jaren 20 van de 20e eeuw (CHW). De Beeksche Waterloop heeft nog wel 

gedeeltelijk een natuurlijk verloop (Ceelen, 1969; http://www.dommel.nl). 

 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een beekdalbodem met 

meanderruggen en geulen (Stichting voor Bodemkartering/RGD, 1983: code 2R7). 

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich nog een oude, afgesneden meander. 

Ten oosten ligt het beekdal van de Beeksche Waterloop die langs de noordrand van 

het plangebied in de Dommel uitmondt. Ten noorden hiervan bevindt zich een 

oude meander, omgevormd tot bezinkbassin, waarrond een dijk aangelegd is. Net 

ten zuidoosten bevinden zich door de beek geërodeerde dekzandruggen, al dan 

niet met oud bouwlanddek (codes 3L5 en 3K14).  
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2.2.3 Bodem 

 

De dichtere begroeiing in het Holoceen ging verdergaande verplaatsing van het 

zand tegen waardoor bodemvorming kon optreden. Het vochtigere klimaat van 

het Holoceen zorgde ook voor een stijging van de grondwaterspiegel. Vooral de 

lagere delen van het landschap vernatten waardoor er soms grote waterplassen 

ontstonden. Afgestorven planten hoopten zich op en veen kon tot ontwikkeling 

komen. 

Volgens de bodemkaart bevindt zich in het plangebied een associatie van beek-

eerdgronden, gevormd in lemig fijn zand (Stichting voor Bodemkartering, 1984: 

code pZg23, GWT V*) en leek-/woudeerdgronden, gevormd in zavel, met profiel-

verloop 5, of 5 en 2, of 2 (code pRn59, GWT III). Ten oosten, in het beekdal van de 

Beeksche Waterloop liggen gooreerdgronden (code pZn21, GWT V*) en hoge zwarte 

enkeerdgronden (code zEZ23, GWT V* tot VI). Ook op de dekzandruggen zijn hoge 

zwarte enkeerdgronden (code zEZ23, GWT VI tot VII) gevormd. Met name de goor-

eerdgronden langs de Beeksche Waterloop zijn volgens de bodemkaart afgegraven, 

waarschijnlijk ten behoeve van de normalisering van de waterloop. 

Beek- en gooreerdgronden worden geclassificeerd als eerdgronden met hydro-

morfe kenmerken. Ze worden gekenmerkt door een humeus dek dat echter niet is 

ontstaan door bemesting en ophoging (zie onder hoge zwarte eenkeerdgronden), 

maar wel door een (gedeeltelijk) natuurlijke ophoping van humeus materiaal 

onder nattere omstandigheden. Door de natte omstandigheden is plantaardig 

materiaal moeilijker afbreekbaar en is de uitspoeling van humus gering, waardoor 

een relatief dikke (20 tot 35 cm) humushoudende bovengrond is ontstaan. Beek-

eerdgronden worden gekenmerkt door roest in het humeuze dek en de C-horizont. 

Dieper onder het maaiveld is het moedermateriaal volledig gereduceerd. Goor-

eerdgronden zijn gevormd onder iets drogere en zuurdere omstandigheden, 

waardoor soms een zwakke podzolisering heeft plaatsgevonden. In de gronden 

zonder podzolisering komt direct onder het humeuze dek een licht gekleurde, 

roestloze horizont voor. Deze gaat naar beneden over in een horizont met roest, 

die overeenkomt met de ondergrond van beekeerdgronden. Dieper wordt het 

volledig gereduceerde moedermateriaal aangetroffen. 

De leek-/woudeerdgronden behoren tot de leemgronden, die tussen 0 en 80 cm 

voor meer dan 40 cm bestaan uit leem (materiaal van eolische oorsprong) die erg 

compact en slecht waterdoorlatend is. Ze hebben een duidelijke humeuze boven-

grond en roest en grijze vlekken die ondieper dan 50 cm beginnen. 

Hoge zwarte enkeerdgronden worden voornamelijk aangetroffen rondom de oude 

dorpskernen. Tussen Sint Michielsgestel en Boxtel komen ze echter ook voor op 

korte afstand van of direct langs de beekdalen. Deze bodems zijn ontstaan toen de 

mens vanaf de Late Middeleeuwen (circa 1300 na Chr.) de bodem systematisch 

ging bemesten om de vruchtbaarheid te verbeteren. Door de eeuwenlange bemes-

ting werd de bodem opgehoogd (Renes, 1999). Lage eerdgronden zijn veelal van 

latere oorsprong dan de hoge enkeerdgronden. Omdat de nieuwe landbouwgron-

den in de nattere gebieden een hoge grondwaterspiegel hebben, werden ze aan-

zienlijk opgehoogd met plaggen. Zo ontstonden op zeer korte tijd esdekken die 
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niet alleen werden aangelegd in functie van de bemesting, maar vooral om de 

minder toegankelijke gronden geschikt te maken voor hoogwaardig grasland. 

 

2.2.4 Historische gegevens 

 

De opbouw van het landschap op de Brabantse zandgronden was tot 1900 een af-

spiegeling van het landbouwkundig systeem zoals dat vanaf de Late Middeleeuwen 

tot ontwikkeling was gekomen. Op de hogere delen lagen de akkers, dorpskernen 

en gehuchten. In de beekdalen bevonden zich de hooi- en weidegronden. Het 

overige deel bestond voornamelijk uit uitgestrekte woeste gronden (heidevelden). 

 

Dommel en Beeksche Waterloop 

Het plangebied bevindt zich in het beekdal van de Dommel. Ten noorden mondt 

de Beeksche Waterloop uit in de Dommel. De Dommel kenmerkt zich in dit gebied 

door een aantal erg bochtige meanders en gaat ten noorden van het plangebied 

over in flauwe meander waarlangs Sint Michielsgestel ontstaan is. De meander 

ten noorden van het plangebied moet al in de loop van de 19e eeuw afgesneden 

zijn (Verzamelplan; Uitgeverij Robas Producties, 1989). De afgesneden meander 

is rond 1950 omgevormd tot een bezinkbassin, omgeven door een dijk. De mean-

ders ten zuiden van het plangebied zijn in dezelfde periode genormaliseerd (De 

Pater, Schoenmaker e.a., 2005). De Beeksche Waterloop heeft gedeeltelijk nog 

een natuurlijk verloop, maar ter hoogte van het plangebied is de beek genorma-

liseerd. In de 18e eeuw liep de waterloop een stuk noordelijker en mondde bij 

Sint Michielsgestel uit in de Dommel. De Beeksche Waterloop lijkt zelfs de functie 

gehad te hebben van omgrachting ter verdediging van de stad (figuren 2 en 4). 

 

Beekdal 

Het beekdal van de Dommel heeft als historisch-geografisch element een zeer 

hoge waarde. Het is opgebouwd uit beemdgronden, graslanden, broekbosjes, oude 

meanders en op een aantal plaatsen opvallend hoger gelegen oude akkergronden. 

Sinds 1940, deels 1900 is de percelering weinig veranderd (CHW). De beekdalgron-

den waren door hun natte ligging niet geschikt voor het gebruik als akkerland. 

Toch hebben deze een essentiële rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering. 

 

Extensief weidegebied 

Het belang dat de boerenbevolking aan de beekdalen hechtte, is direct herkenbaar 

op historische kaarten uit het begin van de 19e eeuw (Wolters-Noordhoff Atlaspro-

dukties, 1990). De beekdalen van de Dommel en de Beeksche Waterloop worden 

gekenmerkt door een netwerk van kleine regelmatige en onregelmatige perceeltjes 

die vaak afgebakend zijn door hagen met daarlangs een netwerk van smalle sloot-

jes. Dit is voornamelijk duidelijk op de westoever van de Dommel (binnenbochts). 

Met andere woorden: er zijn in het verleden grote inspanningen gedaan om het 

beekdal in te richten voor het gebruik als hooiland en weidegebied. Deze inspan-

ningen zijn te begrijpen als men beseft hoe belangrijk de graslanden waren voor 

het landbouwbedrijf en uiteindelijk de grootte van het akkercomplex bepaalden. 

Door het gebruik van de beekdalgronden kreeg de boer meer wintervoer tot zijn 
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beschikking. De hoeveelheid wintervoer bepaalde hoeveel vee in de winter door-

gehouden kon worden. Hierdoor werd de hoeveelheid mest bepaald waarover een 

boer kon beschikken en daardoor de groeikracht van het akkerareaal (Roymans, 

2005). 

Het plangebied zelf was in gebruik als weiland (zuidelijke deel) en hooiland (noor-

delijke deel). Beide percelen werden gescheiden door een smalle strook eikenbos. 

Het grondgebruik wordt ook bevestigd door de toponymie. De Heemkundekring van 

Sint Michielsgestel houdt zich bezig met veldnamenonderzoek. Het zuidelijke deel 

stond bekend als 'de Peerts weij' en het noordelijke deel behoorde tot de 'Grooten 

Beemt'. Het eikenbosje sluit aan op een pad dat in het zuiden overgaat in de weg 

'van de Wielsche Hoeven naar Gestel'. Aan de noordrand vormt de Beeksche Water-

loop de grens (Minuutplan; Veldminuut; Uitgeverij Robas Producties, 1989). Ter 

hoogte van het plangebied is deze waterloop genormaliseerd, waarschijnlijk om het 

gebied te ontwateren (vergelijk de historische kaarten uit de 18e versus de 19e 

eeuw). 

 

Jacht- en visgebied 

Natte laagtes vormen een uitstekende habitat voor watervogels en vormden boven-

dien een drinkpoel voor de overige dieren. Met de opkomst van het grootgrondbe-

zit in de Middeleeuwen wist de lokale adel de jacht- en visrechten in de omgeving 

te verkrijgen. De jacht werd niet alleen beoefend om het schadelijk wild te bestrij-

den of om het menu te verrijken, maar ook om de status te verhogen en vriend-

schapsbanden aan te halen. Het is daarom niet vreemd dat er behoorlijk werd 

geïnvesteerd in deze activiteit. Alhoewel de gewone bevolking zonder toestem-

ming van de heer geen rechten had om wild te vangen, werd er toch volop 

gestroopt (Roymans, 2005). In de zuidoostelijke hoek van het plangebied, in de 

buitenbocht van een oude meander van de Dommel, bevond zich een visvijver 

(z.a., 1756; De Weyer, 1769; Minuutplan; Veldminuut; Wolters-Noordhoff 

Atlasprodukties, 1990). 

 

Mest 

Ook mest was van essentieel belang voor het boerenbedrijf, vooral voor de akkers 

op de zandgronden. De welstand van een boer werd afgemeten aan de omvang van 

de mesthoop op zijn erf. Om de maximale hoeveelheid mest op te vangen, werden 

de dieren zoveel mogelijk op stal gehouden. In de stallen werden verschillende 

soorten strooisel gebruikt om de mest mee aan te maken. Dit strooisel werd veel-

vuldig gewonnen in de onontgonnen gronden. Naast bosstrooisel en rietgras 

werden volop heide en grasplaggen gestoken (Roymans, 2005).  

 

Bouwmateriaal (hout en riet) 

Tot in de 19e eeuw was hout één van de belangrijkste grondstoffen. Hout werd niet 

alleen gebruikt als brandstof, maar ook als bouwmateriaal voor bouwwerken, 

transportmiddelen, werktuigen, huisraad, omheiningen en doodskisten. Men was 

letterlijk vanaf de wieg tot aan het graf omringd door hout (Roymans, 2005). De 

talrijke ontginningen in de Late Middeleeuwen zorgden voor een sterke afname 

van de bossen. Op de arme zandgronden kon het bos zich door de grote gebruiks-
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druk moeilijk handhaven en ontstonden er uitgestrekte heidevelden. Enkel in de 

nattere gebieden zoals beekdalen kwam nog relatief veel hout voor (Minuutplan; 

Veldminuut; Wolter-Noordhoff Atlasprodukties, 1990). Deze gebieden waren dan 

ook een belangrijke houtleverancier. De broekbossen werden waarschijnlijk 

intensief beheerd als hakhoutbossen. De twijgen van voornamelijk het elzen- en 

wilgenhout werd gebruikt als brandhout, voor bezemstelen, voor het vlechten van 

manden en de wanden van de vakwerkhuizen. Andere bomen werden geschikt ge-

maakt voor de bouw. Grote stammen werd gebruikt als skelet van de vakwerkbouw, 

kleinere stammen werden verwerkt tot timmerhout. Ook riet was een veel gebruikt 

bouwmateriaal onder andere voor het vlechten van manden en voor de daken 

(Roymans, 2005). 

 

Turfwinning 

Door het zo goed als geheel ontbreken van hout was men vanaf de Late Middel-

eeuwen noodzakelijk aangewezen op turf als brandstof. Turf ontstaat als plant-

aardig materiaal onder de grondwaterspiegel komt, waar zuurstof onvoldoende 

toegang heeft, zodat de organische stof slecht of onvolledig wordt afgebroken. De 

turf is brandbaar omdat zij hoofdzakelijk uit organisch plantenmateriaal bestaat. 

Omdat de turf hoofdzakelijk gestoken werd voor eigen gebruik, zijn de turfkuilen 

bescheiden van omvang. Er werd voldoende turf gestoken om de winter door te 

komen. Het daaropvolgende jaar werd naast de oude veenput een nieuwe boeren-

kuil aangelegd. Pas in de loop van de 19e eeuw verloor turf terrein aan de 

steenkool (Roymans, 2005). 

 

Leemwinning 

Leem werd vooral gewonnen in beekdalen waar de leemlagen vaak niet afgedekt 

zijn door een (dik) pakket dekzand waardoor deze gemakkelijk gewonnen konden 

worden. De leem kende een zeer ruime toepassing maar werd toch voornamelijk 

gebruikt voor de fabricage van baksteen. Ter plaatse werden de bakstenen gebak-

ken in veldbrandovens die nog in het veld te herkennen zijn aan het voorkomen 

van misbaksels, zwaar verbrande baksteenfragmenten en grote hoeveelheden 

houtskool aan het oppervlak. Als gevolg van de grote hitte-uitstraling in de diepte 

heeft de natuurlijke ondergrond een rode kleur gekregen (Roymans, 2005) 

 

Hogere delen van het landschap 

Net ten zuiden van het plangebied, tussen de meanders van de Dommel en de 

Beeksche Waterloop en buiten de beekdalen liggen dekzandruggen (figuur 2). 

Deze vormen bij voorkeur de locaties van nederzettingen. Op deze hogere en 

drogere delen van het landschap werden ook de akkers aangelegd. Waar de 

dekzandruggen geërodeerd zijn door de beken, vormen zich zeer uitgesproken 

gradiëntzones, bijvoorbeeld ter hoogte van de Wielsche Hoeven. 

Ten oosten van het plangebied, op de overgang van het beekdal van de Beeksche 

Waterloop en de dekzandruggen ligt 'Het Hof', een omgrachte hoeve (zie § 2.2.5).  

Ten zuiden van het plangebied, op een geïsoleerde dekzandrug bevinden zich de 

'Wielsche Hoeven' (MIP-code BSNB0126). De Wielsche Hoeven omvatten eigenlijk 

2 boerderijen, namelijk de 'Groote Hoeve' en de 'Kleijne Hoeve' die zich verder 
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oostelijk bevindt. Beide hoeven staan afgebeeld op historische kaarten uit de 18e 

eeuw (figuur 4). Het gebied vanaf het plangebied tot aan de 'Runvonder' (wijst op 

een voorde over de Dommel') behoorde tot de eigendom van de Wielsche Hoeven. 

Ten noorden van het plangebied, langs de afgesneden meander, liggen 2 woonhui-

zen uit het tweede kwart van de 19e eeuw. Het Schildershof 2 is geklasseerd als 

rijksmonument (rijksmonumentnr. 33635). In het Schildershof 4-6 was in 1856 

een spinnerij gevestigd (MIP-code HT100-001904). Op de Genenberg staat een 

korenmolen uit 1841. Momenteel is de molen niet meer in gebruik en ingericht als 

woning. 

 

2.2.5 Archeologische gegevens 

 

Op de AMK (Archeologische Monumentenkaart) zijn in het plangebied geen archeo-

logische monumenten gedocumenteerd (figuur 3). In het onderzoeksgebied liggen 

twee terreinen met een hoge archeologische waarde. Circa 300 m ten oosten van het 

plangebied bevindt zich langs het beekdal van de Beeksche Waterloop een omgracht 

terrein, 'Het Hof', dat teruggaat tot de Late Middeleeuwen. De boerderij binnen de 

vierkante omgrachting is in de Tweede Wereldoorlog afgebrand. Bij het onderzoek 

van de funderingen is vastgesteld dat het terrein waarschijnlijk is opgehoogd met 

het zand uit de grachten. Onder de boerderij uit de Nieuwe tijd zijn scherven uit de 

Late Middeleeuwen en Romeinse tijd aangetroffen. De grachten zijn dichtgegooid, 

maar wel nog herkenbaar aan het oppervlak. Of 'Het Hof' geïnterpreteerd dient te 

worden als een woonplaats van een lokale elite of als een hoeve van waaruit het 

lager gelegen gebied in het beekdal geëxploiteerd werd (zogenaamd Einzelhof), is 

vanwege het ontbreken van schriftelijke bronnen, niet bekend (monumentnr. 

13906, ARCHIS-waarnemingsnr. 13998; Bogaers, 1950; Kortlang, 1987). Aan de 

Wielsche Hoeven, circa 500 m ten zuiden van het plangebied, zijn sporen van be-

graving (urnenveld) uit de IJzertijd vastgesteld. De vindplaats ligt op een dek-

zandrug (monumentnr. 4583, ARCHIS-waarnemingsnr. 36159). 

 

In ARCHIS II (RACM, 2006) staan uit de nabijheid van het plangebied nog meer 

vindplaatsen geregistreerd (figuur 3). Circa 50 m ten zuiden van het plangebied, 

op een hooggelegen akker op de dekzandrug en op de overgang van het beekdal 

van de Dommel, zijn resten van een urnenveld uit de IJzertijd gevonden. Het 

gaat om urnen die bij toeval naar boven gekomen zijn (ARCHIS-waarnemingsnr. 

36123). Hoger op de dekzandrug zijn bij niet-archeologische graafwerkzaamhe-

den scherven van aardewerk uit de Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeuwen 

bovengekomen. Het is niet bekend tot welk complextype deze vondsten behoren 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 14001). Circa 350 m ten zuiden van het plangebied is 

melding gemaakt van de vondst van een tiental urnen (uit de Brons- of IJzer-

tijd), fragmenten van leisteen (dakbedekking) en een scherf uit de Romeinse tijd 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 36158). Mogelijk gaat het hier om dezelfde vindplaats 

als waarvan melding gemaakt wordt in ARCHIS-waarnemingsnr. 36159. Circa 250 

m ten noorden van het plangebied tenslotte is een Romeinse munt gevonden. 

Een beschrijving of context zijn niet bekend (ARCHIS-waarnemingsnr. 39278). 
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3 Veldinspectie 
 

3.1 Methoden 

 

Tijdens de veldinspectie zijn in totaal tien boringen uitgevoerd met de zandguts, 

verspreid over het plangebied. Er is minimaal geboord tot 50 cm -Mv en maximaal 

tot 110 cm -Mv. De bodemprofielen zijn lithologisch beschreven conform NEN 

5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). De locaties van de boorpunten 

zijn ingemeten met behulp van meetlinten. 

 

3.2 Resultaten 

 

Landschap en cultuurhistorie 

Tijdens de visuele inspectie van het plangebied zijn 2 waterstoepen vastgesteld. 

Dit zijn plaatsen langs de meander van de Dommel, waar het vee kwam drinken. 

Hierdoor is de oever komvormig uitgesleten. Achter de drinkplaats, hoger op de 

oever, worden vaak grote kuilen aangetroffen waar de dieren gelegen hebben. 

Daarnaast is ook de historische visvijver in de buitenbocht (kolk) van de Dommel-

meander teruggevonden. De structuur was niet meer volledig intact, maar de 

grondvorm van de vijver kon nog wel herkend worden. De vijver vormt een natuur-

lijke komvormige uitsprong in de meander van de Dommel. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat hier ook een waterstoep is aangetroffen. Het historische eiken-

bosje is ook nog aanwezig in het plangebied als perceelscheiding tussen het noor-

delijke en zuidelijke perceel. Het gaat hier niet om een houtwal. Het noordelijke 

perceel ligt opmerkelijk lager dan de omgeving. Het maaiveld is hier mogelijk ver-

laagd door plaggensteken of door leemwinning (zie § 4.2). Aan de noordoostrand 

tenslotte is een steilrand waargenomen die de overgang naar de hoge zwarte 

enkeerdgronden (oude bouwlanden) op de dekzandrug markeert (figuur 2). 

 

Booronderzoek 

In het plangebied komt een donker(bruin)grijze bouwvoor voor met een dikte 

van 20 tot 40 cm. Daaronder liggen ongeroerde beekafzettingen. Deze bestaan in 

feite uit gelaagd verspoeld dekzand. Tussen de zandlaagjes komen humusrijkere 

laagjes voor. Soms is er ook sprake van een textuurverschil, bijvoorbeeld het 

grofzandigere bandje in boring 3. De ondergrond in het noordelijke deel van het 

plangebied bestaat uit sterk lemig materiaal. Quasi het volledige bodemprofiel 

vertoont oxidatie- en reductieverschijnselen. Onder de beekafzettingen bevindt 

zich het dekzand. 
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4 Archeologische verwachting 
 

4.1 Bijstelling archeologische verwachting 

 

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; RACM, 2006) 

geldt voor het plangebied een middelhoge kans op het aantreffen van archeo-

logische waarden. Dergelijke waardenkaarten geven uitsluitend een verwachting 

voor de aanwezigheid van nederzettingsterreinen en grafvelden. Deze verwach-

ting is gerelateerd aan de mogelijke aanwezigheid van een eerdgrond (esdek) in 

het plangebied. Uit het bureauonderzoek en de visuele inspectie blijkt dat het 

plangebied behoort tot het beekdal van de Dommel, een overwegend nat gebied 

dat zich niet goed leende voor bewoning. In het plangebied komen geen eerd-

gronden voor. De middelhoge archeologische verwachting in het beekdal van de 

Dommel, gekoppeld aan de natte eerdgronden komt hierdoor te vervallen. Door de 

afwezigheid van ‘droge’ archeologische vindplaatsen mag het beekdal niet als 

minder waardevol worden beschouwd. In het beekdal kunnen vindplaatsen 

voorkomen die gerelateerd zijn aan deze specifieke geomorfologische eenheid 

(Roymans, 2005). Met andere woorden de archeologische verwachting voor het 

plangebied dient bijgesteld te worden. 

 

Vooral de hoge en droge delen van het landschap werden voor bewoning uitge-

kozen. Binnen het plangebied worden geen nederzettingsterreinen en grafvelden 

verwacht. Wel kunnen vindplaatsen voorkomen die gerelateerd zijn aan het 

beekdal. Deze fenomenen zijn alle puntlocaties. Er kan dan ook niet gesproken 

worden over verwachtingszones. Voor het plangebied geldt een onbekende 

archeologische verwachting (figuur 3).  

Beekdalen zijn gedurende vele eeuwen op een intensieve manier geëxploiteerd 

en kunnen waardevolle archeologische informatie bevatten. Onder de beekafzet-

tingen kunnen vindplaatsen goed bewaard gebleven zijn. In deze lage en natte 

gebieden kunnen ook organische resten goed bewaard zijn. Bovendien zijn ook 

pollen en macroresten bewaard gebleven die in combinatie met (andere) archeo-

logische data kunnen bijdragen tot zeer concrete landschapsreconstructies. 

 

4.2 Cultuurhistorische en archeologische waarden in het plangebied 

 

Tijdelijke verblijfplaatsen of kampen van jager-verzamelaars 

De zogenaamde jager-verzamelaars trokken door het landschap op zoek naar 

voedsel en verbleven alleen tijdelijk op een verblijfplaats. Uit een ruimtelijke 

analyse van de vindplaatsen van jager-verzamelaars blijkt dat deze in vrijwel alle 

gevallen voorkomen op de overgang van nat naar droog. Hier was er een grote 

diversiteit aan planten en dieren. Voor de mens was op een relatief korte afstand 
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een grote verscheidenheid aan voedselbronnen voorhanden. De tijdelijke verblijf-

plaatsen en kampen worden niet verwacht in het plangebied zelf, wel op de 

drogere delen van het landschap (bijvoorbeeld de dekzandrug ten oosten van het 

plangebied). In het plangebied worden enkel jachtattributen, zoals fuiken, 

strikken, netten, pijlen en harpoenen verwacht.  

 

Exploitatie van grondstoffen 

Minstens vanaf de Late Middeleeuwen hebben beekdalen een essentiële rol 

gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering. Akkerlanden konden vanwege de natte 

ondergrond niet aangelegd worden. De beekdalen waren voornamelijk in gebruik 

als hoogwaardig wei- en hooiland. Ook werden er plaggen gestoken die op de 

hoger gelegen akkers als bemesting werden uitgestrooid. Daarnaast werden 

verschillende grondstoffen gewonnen in het gebied.  

In het plangebied is sprake van een historische houtwal. Deze was niet primair be-

doeld als hakhoutbosje, maar leverde wel op kleine schaal zogenaamd geriefhout. 

Tijdens de veldinspectie zijn aan de zuidrand eveneens wilgenbomen waargeno-

men. Deze kunnen wilgentenen geleverd hebben. In het noordelijke deel van het 

plangebied heeft mogelijk leemwinning plaatsgevonden. Hier bevindt zich lemig 

zand dicht aan het oppervlak. In het vlak kunnen nog grondsporen van leemwin-

ningsputten en mogelijk verbrande resten van veldbrandoventjes voorkomen. De 

tijdens de visuele inspectie aangetroffen brokjes baksteen kunnen hier mogelijk 

mee in verband gebracht worden. Hoewel er tijdens de visuele inspectie geen 

aanwijzingen voor gevonden zijn, is het ook mogelijk dat in het plangebied veen/ 

turf gewonnen werd. 

 

Visvijver 

In de oude meander van de Dommel staat op historisch kaartmateriaal een vis-

vijver aangegeven. Tijdens de visuele inspectie bleek deze structuur nog vrij gaaf 

voor te komen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 

natuurlijke landschap waarin deze zich bevinden. Het plangebied ligt in het beek-

dal van de Dommel, tussen twee voormalige meanders. De middelhoge archeolo-

gische verwachting van de IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden) kan 

op basis van het bureauonderzoek en de visuele inspectie niet gehandhaafd blij-

ven. In het archeologische verwachtingsmodel (zie hoofdstuk 4) zijn de archeolo-

gische en cultuurhistorische fenomenen waarmee rekening gehouden moet 

worden, op een rijtje gezet. Het gaat om: 

- sporen van jacht en visvangst van jager-verzamelaars; 

- exploitatie van grondstoffen, onder andere gebruik als hooi- en weiland, 

steken van plaggen, exploitatie van hout (wilgentenen, geriefhout van de 

houtwal) en leemwinning, mogelijk veen-/turfwinning; 

- visvijver. 

 

Met uitzondering van de leemwinningskuilen gaat het om puntlocaties die met 

regulier archeologisch onderzoek (booronderzoek of gravend onderzoek) erg 

moeilijk op te sporen zijn. Daarom wordt aanbevolen om een archeologische in-

spectie uit te voeren. Dit houdt in dat de ontgraven vlakken achteraf systematisch 

worden geïnspecteerd door een professioneel archeoloog. Indien tijdens de 

archeologische begeleiding en inspectie belangrijke archeologische waarnemingen 

worden gedaan, vindt er overleg plaats met opdrachtgever en de gemeente Sint-

Michielsgestel (bevoegd gezag) of de provinciaal archeoloog van Noord Brabant 

(vergunningverlenende instantie) over de te volgen strategie. De archeoloog dient 

in de gelegenheid gesteld te worden om aangetroffen archeologische resten 

conform de door de KNA gestelde eisen te documenteren. Om mogelijke archeo-

logische resten veilig te stellen, dient voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 

een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld. 

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat de visvijver en de steilrand in het plan-

gebied waardevolle cultuurhistorische elementen zijn die een plaats kunnen krij-

gen binnen de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied tot vispassage. 

 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact worden 

opgenomen met de gemeente Sint-Michielsgestel (mevr. C. van Mierlo, tel. 073-

553 1165) of de provinciaal archeoloog van Noord-Brabant (dr. M. Meffert, tel. 

073-680 80 20). 
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Gebruikte afkortingen 
 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

-Mv beneden maaiveld 

RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

 

 

Verklarende woordenlijst 
 

dekzand  Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden 

voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van 

het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een ‘dek’ 

(Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van 

Twente). 

enkeerdgrond Dikke eerdgrond (=laag met donkere min of meer rulle grond, 

met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op 

zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen 

genoemd. 

eolisch Door de wind gevormd, afgezet. 

erosie Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten 

en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door 

wind, ijs en stromend water. 

fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden 

afgezet. 

glaciaal a)IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking 

hebbende op het landijs. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 

jaar voor Chr. tot heden). 

periglaciaal Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte 

gebied, op het daarop heersende klimaat en op kenmerkende 

verschijnselen in dit gebied. 

permafrost Permanent bevroren bodem. 

slenk Deel van de aardkorst waarin de aardlagen relatief laag zijn 

gelegen als gevolg van tektonische daling langs breuken. 

Weichselien  Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs 

Nederland niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 
 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Inventarisatie archeologische en cultuurhistorische waarden. 

Figuur 3. Archeologische verwachting geprojecteerd op het AHN. 

Figuur 4. Het plangebied op de historische kaart van de Wielsche Hoef uit 1756. 

Figuur 5. Het plangebied op het veldminuut. 

Figuur 6. Het plangebied op het minuutplan. 

Figuur 7. Een waterstoep. 

Figuur 8. De visvijver in de bocht van de Dommelmeander. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Inventarisatie archeologische en cultuurhistorische waarden.
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Figuur 3. Archeologische verwachting op het AHN.



 
 
Figuur 4. Het plangebied op de historische kaart van de Wielsche Hoef uit 1756 (Regionaal Historisch 

Centrum te Bergen op Zoom). Het rode kader duidt globaal de ligging van het plangebied aan. 



 

 

Figuur 5. Het plangebied op het veldminuut (http://watwaswaar.nl). Het rode kader duidt globaal de 

ligging aan van het plangebied. 

 



 
 

Figuur 6. Het plangebied op het minuutplan (http://watwaswaar.nl). Het rode kader duidt globaal de 

ligging aan van het plangebied. 



 
 

Figuur 7. Een waterstoep. 

 

 
 

Figuur 8. De visvijver in de bocht van de Dommelmeander. 
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
 
boring: MICG-1  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.668, Y: 405.023, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 5,00, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
30-80  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
  Opmerking: gelamineerd 
80-110  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
  Opmerking: gelamineerd 
 
boring: MICG-2  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.654, Y: 405.048, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,80, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-35  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
35-85  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
85-100  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, Fe- en Mn-concreties 
 
boring: MICG-3  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.704, Y: 405.082, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,80, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
30-70  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 
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70-95  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd 
  Opmerking: op 90 cm -Mv een grover zandbandje 
 
boring: MICG-4  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.720, Y: 405.053, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,90, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-40  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
40-60  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
60-95  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen 
95-100  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
 
boring: MICG-5  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.770, Y: 405.056, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,90, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
30-50  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
  Opmerking: humusbandjes 
50-85  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
85-110  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont 
 
boring: MICG-6  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.755, Y: 405.094, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,90, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
30-60  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn, interpretatie: 

beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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60-80  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
80-100  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont 
 
boring: MICG-7  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.733, Y: 405.136, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,80, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-40  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
  Archeologie: bouwpuin: enkel fragment 
40-55  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, matig fijn, interpretatie: 

beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
55-65  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken 
 
boring: MICG-8  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.764, Y: 405.159, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,30, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-20  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, 

interpretatie: bouwvoor 
20-80  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken 
  Opmerking: gelamineerd 
 
boring: MICG-9  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.795, Y: 405.208, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,10, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-20  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
20-70  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 
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boring: MICG-10  
Beschrijver: JR, MJ, datum: 5-11-2007, X: 152.804, Y: 405.125, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 45D, hoogte: 4,40, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Noord-Brabant, gemeente: Sint-Michielsgestel, plaatsnaam: Sint Michielsgestel, 
opdrachtgever: Waterschap De Dommel, uitvoerder: RAAP Zuid 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor 
30-50  Algemeen: kleur: lichtgrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn, interpretatie: beekafzettingen 
  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

 




