


Proefsleuvenonderzoek aan de 

Heistraat 9 te Oosteind 

(gemeente Oosterhout)

J. van der Leije



Colofon

Archol Rapport 210

Proefsleuvenonderzoek aan de Heistraat 9 te Oosteind (gemeente Oosterhout)

Opdrachtgever:   T.M.P.M. Moerenhout

Bevoegde overheid:  Gemeente Oosterhout 

Directievoerder:   Regio West-Brabant, drs. L. Weterings-Korthorst

Projectleiding/autorisatie:  drs. T.A. Goossens

Uitvoering veldwerk:  M. Goddijn MA

     dr. S. Knippenberg

     J. van der Leije MA

Auteur:     J. van der Leije MA

Tekstredactie   drs. T.A. Goossens

Beeldmateriaal:    Ing. S. Shek

Opmaak:    A. Allen

Druk:     Haveka, Alblasserdam

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2013

Postbus 9515

2300 RA Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave 

1 Inleiding 5

 1.1 Aanleiding en doelstelling 5

 1.2 Onderzoeksgebied 5

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 6

2 Doel- en vraagstellingen 9

 2.1 Doelstelling 9

 2.2 Vraagstellingen 9

3 Methodiek en strategie 11

 3.1 Strategie en werkwijze 11

 3.2 Aanleg en documentatie proefsleuven 11

 3.3 Fysisch-geografisch onderzoek 12

4 Landschappelijk en archeologisch kader 13

 4.1 Landschap 13

 4.2 Archeologische en historische context 15

 4.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronderzoek  16

5 Resultaten 17

 5.1 Landschappelijke situatie  17

 5.2 Sporen en structuren 19

 5.3 Vondstmateriaal 19

6 Synthese 23

 6.1 Conclusie 23

 6.2 Waardering 23

 6.3 Advies 24

 6.4 Beantwoording onderzoeksvragen 25

Literatuur  27

Lijst van figuren 27

Lijst van tabellen 27

Lijst van bijlagen 27

Bijlage I Sporenlijst 29

Bijlage II Vondstenlijst  29

Bijlage III Profielbeschrijvingen 31





Heistraat 9 OOsteind    5

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Dhr. T.M.P.M. Moerenhout heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 

bv (Archol) een archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-p) uitgevoerd aan de 

Heistraat 9 te Oosteind. Aanleiding voor het onderzoek zijn herinrichtingsplannen 

voor het terrein, bestaande uit de bouw van een kas met bedrijfsruimte, bassin en een 

verharding. Hierbij zullen bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden die dieper 

gaan dan 30 cm – mv. 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting 

in het deel van het plangebied, waar volgens het vooronderzoek een (middel)hoge 

verwachting geldt. Daarnaast dienen eventueel aan te treffen archeologische sporen 

en vondsten in kaart te worden gebracht.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt ten oosten van de Heistraat, ter hoogte van huisnummer 9, in 

Oosteind, gemeente Oosterhout (fig. 1.1). Het plangebied is ca. 4,17 ha groot. De 

bodemingrepen strekken zich uit over het gehele perceel: de totale oppervlakte van 

de kas, bedrijfsruimte en het bassin, die gelegen zijn binnen een zone van hoge of 

middelhoge archeologische verwachting, bedraagt ca. 9.400 m2.

Ten tijde van het onderzoek was het terrein in gebruik als bouwland en groeide er ca. 

1,7 m hoge groenbemesting. 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 

van kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. 

Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door 

de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische 

waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk 

rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit 

vooronderzoek bestaat uit twee fasen: het bureauonderzoek en het Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO). Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). 

Het IVO dient deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de 

omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is 

één van de methodes die kan worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase 

in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op 

basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is in juli 2012 een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd door BAAC.1 Dit heeft geleid tot een gespecificeerde 

verwachting, waarbij het plangebied is opgedeeld in delen met een hoge, middelhoge 

en lage archeologische verwachting. Er is besloten dat een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd dient te worden in de zones met een middelhoge- tot hoge verwachting als 

voorwaarde op de vergunning.

Voorafgaand aan het onderzoek is een PvE opgesteld.2 Het onderzoek is uitgevoerd 

conform dit PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

versie 3.2). 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een 

veldwerkleider en twee veldarcheologen.

1  Bergman 2012.
2  Craane 2012.
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Soort onderzoek: Inventariserend VeldOnderzoek – 
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ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie 

en vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.



8	 Heistraat 9 OOsteind



Heistraat 9 OOsteind    9

Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Zoals verwoord in het PvE heeft het inventariserend veldonderzoek tot doel op 

een snelle, maar betrouwbare wijze inzicht te verschaffen in de aanwezigheid van 

archeologische relicten in het plangebied door middel van proefsleuven. Daarbij dient 

voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de 

mogelijke aanwezige bewoningssporen op de betreffende locatie (aard, ouderdom, 

omvang, gaafheid en conservering) om tot een waardestelling te kunnen komen.

Er dient een selectieadvies te worden opgesteld op basis waarvan het bevoegd gezag 

tot een selectiebesluit kan komen.

2.2 Vraagstellingen

1.  Zijn er in de ondergrond archeologische resten in de vorm van grondsporen of andere 

resten zoals vuursteenconcentraties of gebouwplattegronden aanwezig?

2.  Wat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de archeologische 

resten, grondsporen en structuren? Wat kan er in dit verband worden gezegd over de 

archeologische verwachting in de wijdere omgeving van het plangebied?

3.  Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten en sporen, zowel 

horizontaal als verticaal/stratigrafisch?

4.  Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?

5.  Wanneer is het plaggendek ontstaan?

6.  Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig en wat is hun conserveringstoestand?

7.  Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten per site?

8.  Bevatten de in de proefsleuven nader onderzochte sporen goed geconserveerde paleo-

ecologische of zoöacheologische resten, al dan niet verbrand of verkoold?

9.  Hoe kunnen de aangetroffen sites gewaardeerd worden op basis van de fysieke en 

archeologische inhoudelijke kwaliteit?

10. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de 

ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het gebied?

11. Wanneer zijn de archeologische sites als woonplaats of anderszins in onbruik geraakt?

Specifieke onderzoeksvragen:

12. Is het plangebied (deels) ontgrond en indien dit het geval is zijn er kansrijke en 

kansarme zones te onderscheiden voor een eventueel vervolgonderzoek of behoud in 

situ?

 

2
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Methodiek en strategie

3.1 Strategie en werkwijze

Ter beantwoording van de vragen uit het Programma van Eisen zijn in het plangebied 

vier proefsleuven gegraven in de delen met een (middel)hoge archeologische 

verwachting.3 De putten zijn aangelegd conform het puttenplan in het Programma 

van Eisen. Er zijn drie putten van 50 x 4 m en één put van 40 x 4 m aangelegd (fig. 3.1), 

waarmee in totaal 760 m2 is onderzocht (dekkingsgraad van ca. 8 %).

3.2 Aanleg en documentatie proefsleuven

De proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder 

begeleiding van een archeoloog. Na verwijdering van de bouwvoor is het vlak 

laagsgewijs verdiept tot op het sporenvlak. Tijdens het verdiepen is de grond visueel 

geïnspecteerd op vondstmateriaal en is gezocht met een metaaldetector. 

Na aanleg van de sleuven zijn eventuele sporen aangekrast en genummerd en is het 

vlak gefotografeerd (zie sporenlijst, bijlage I). Het veldteam heeft vervolgens met 

3  Craane 2012, bijlage 3, 18.
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Figuur 3.1 
Puttenkaart met locatie van de gedocumen-
teerde profielen binnen het plangebied (zwart 
kader).
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een GPS de put ingemeten en het sporenvlak ingetekend. Greppels zijn voor zover 

mogelijk in het profiel gecoupeerd om de stratigrafische positie te kunnen bepalen. 

Van de overige aangetroffen grondsporen is een selectie gecoupeerd om de precieze 

interpretatie te kunnen bepalen en eventueel vondstmateriaal te verzamelen (zie 

vondstenlijst, bijlage II). Er zijn geen monsters genomen.

3.3 Fysisch-geografisch onderzoek

In iedere put zijn tenminste om de 25 m profielkolommen gedocumenteerd van 1 

m breed om een goed beeld te krijgen van de geomorfologische en bodemkundige 

situatie. De profielkolommen zijn ingemeten, gefotografeerd en beschreven (zie pro-

fielbeschrijvingen, bijlage III).
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Landschappelijk en archeologisch kader

Het hier beschreven landschappelijk- en archeologische kader is grotendeels gebaseerd 

op het door BAAC verrichte bureau- en booronderzoek.4

4.1 Landschap

Het onderzoeksgebied ligt in een zone met terrasafzettingswelvingen bedekt met 

dekzand (fig. 4.1). De terrasafzettingswelvingen betreffen grove zand- en grindafzet-

tingen van de Maas en Rijn die in het Vroeg- tot Midden-Pleistoceen zijn afgezet. De 

rivierafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Sterksel. 

Gedurende het Midden-Weichselien (73.000 tot 14.500 jaar geleden) is hier overheen 

dekzand afgezet in de vorm van ruggen en welvingen. Kenmerkend voor het dekzand 

zijn de afgeronde korrels en het goed gesorteerde fijne zand. Het dekzandpakket 

wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel.  

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat binnen het plangebied 

enkele kleine hoogteverschillen voorkomen en dat het terrein op een overgangszone 

tussen hogere en lagere gronden ligt. Binnen de grenzen van het plangebied ligt het 

maaiveld tussen 3 en 3,5 m + NAP (fig. 4.2) 

Op de bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 is het noordwestelijk deel van het 

plangebied gelegen in een zone met hoge zwarte enkeerdgronden (fig. 4.3). Dit zijn 

zandgronden met een niet-vergraven, dikke humushoudende bovengrond (Aa-horizont 

van minimaal 50 cm dik). Deze bovengrond wordt ook wel een plaggendek of esdek 

genoemd en is ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van gemengde plaggen en 

potstalmest op de akkers. De enkeerdgronden bevinden zich zodoende in de nabijheid 

4  Bergman 2012.
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oude nederzettingen, de kans op het aantreffen van vindplaatsen is op deze gronden 

zeer hoog.

Het overige deel van het plangebied wordt gekenmerkt door laarpod- en 

gooreerdgronden: bodems met een goed ontwikkelde humuspozol en bodems met 

een zwak ontwikkelde of zonder humuspodzol-B komen naast elkaar voor. 

4.2 Archeologische en historische context

De oudste bewoningsresten uit de omgeving stammen uit de ijzertijd en Romeinse 

getuige de Archis-meldingen: de resten zijn op de hoge delen van het dekzand met 

zwarte enkeerdgronden gevonden, op meer dan 1 km ten westen van het plangebied 

(fig. 4.4). Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Oosterhout ligt 

het plangebied in een zone met een middelhoge archeologische verwachting.5 Binnen 

een straal van 500 m rondom het plangebied is één waarneming bekend. Het betreft 

een aantal fragmenten aardewerk uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd, gevonden 

aan de overkant van de Heistraat op een afstand van 250 m van het plangebied.6 

Ca. 500 m ten noorden van het plangebied, op een tweetal kleine zandhoogten aan 

de huidige provinciale weg, hebben zich vanaf de 13e eeuw de nederzettingen Den 

Horst en Uilendonk ontwikkeld. Vanaf de 18e eeuw zijn deze nederzettingen bekend 

5  Koopmanschap & Visser-Poldervaart 2011.
6  Archis-waarnemingsnummer 46564.
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onder de naam Oosteind. Oorspronkelijk bestonden de nederzettingen uit een reeks 

hoeven langs de weg, waarbij ten noorden van de weg weilanden lagen en ten zuiden 

bouwland. 

De eerste vermelding van Heistraat dateert uit 1504. Het betreft vermoedelijk een 

oude ‘heikant’ die door latere ontwikkelingen is losgeraakt van de heide. De Heistraat 

is een doorgaande weg met hoeven naar Den Dongen. Door een wijziging van het 

karakter van de weg in de 20e eeuw heeft het gehucht een deel van zijn oorspronkelijke 

samenhang verloren. Op de kadastrale kaart uit 1830 is het plangebied opgedeeld in 

meerdere bouwlandkavels. Uit topografische kaarten vanaf het eind van de 19e eeuw 

tot heden blijkt dat het grondgebruik ongewijzigd is gebleven. 

4.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

In juli 2012 heeft BAAC een bureau- en booronderzoek voor het plangebied verricht.7 

Volgens dit onderzoek is het terrein op grond van de aangetroffen bodem in drie 

zones is onder te verdelen met elk een eigen archeologische verwachting (fig. 3.1). In 

het oostelijk deel van het plangebied zijn deels intact podzolprofielen aangetroffen 

(hoge verwachting). Centraal in het plangebied blijkt de bodem tot een diepte van 60 

tot 120 cm verstoord (lage verwachting). De verstoorde bodems worden geflankeerd 

door afgetopte en ondiep verstoorde (maximaal 50 cm diep) profielen (middelhoge 

verwachting). Aan het oppervlak zijn verscheidene scherven roodbakkend geglazuurd 

aardewerk, een IJsselsteentje en grijsbakkend aardewerk aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het bureau- en booronderzoek is een vervolgonderzoek 

in de vorm van proefsleuven aanbevolen in de zones met een middelhoge en hoge 

verwachting. Het advies is door het bevoegd gezag opgevolgd.

7  Bergman 2012.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

In overeenstemming met de bevindingen van het vooronderzoek bestaat de 

ondergrond van het onderzoeksgebied uit lichtgrijsbruin tot geel zwak siltig, matig 

fijn dekzand. In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, waar put 1 t/m 3 zijn 

aangelegd, zijn in sommige delen deels intacte podzolprofielen aangetroffen. In deze 

gevallen is sprake van een ca. 10 cm dikke Bs-horizont met daarboven in enkele delen 

een restant van de E-horizont (fig. 5.1). Over het algemeen zijn de bodemhorizonten 

niet sterk ontwikkeld. 

De podzolprofielen worden afgewisseld met delen van het landschap waarin direct 

op het dekzand een sterk humeuze tot venige A-horizont is afgezet (fig. 5.2). Hier 

en daar is een zwak ontwikkelde Bh-horizont aanwezig, maar meestal ontbreekt 

bodemvorming. Dit zijn de oorspronkelijk lager gelegen delen van het landschap, die 

te nat zullen zijn geweest voor bodemontwikkeling. Opvallend is dat de C-horizont in 

deze lager gelegen delen grijzer en lichter van kleur is dan in de hoger gelegen delen. 

Dit hangt samen met de grondwaterspiegel. De meer gele bodems van het dekzand, 

veroorzaakt door ijzeraanrijking, liggen boven de grondwaterspiegel terwijl de lichtere 

bodems daaronder liggen.

In het westen van het plangebied, in put 4, is de bodem afgetopt tot in de C-horizont, 

getuige de scherpe overgang tussen de bouwvoor en de C-horizont. Hier en daar 

is nog een restant van een BC-horizont zichtbaar die gekenmerkt wordt door 

zwakke ijzeraanrijking. Dit wijst erop dat de aftopping niet zeer diep is en eventuele 

archeologische sporen nog zichtbaar zullen zijn. 

Figuur 5.1 
Podzolprofiel in put 2.

5
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Figuur 5.2 
Profiel in put 1 met een sterk humeuze top 
van het dekzandlandschap.
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Vlakhoogtekaart van de putten.
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Samenvattend zijn er in het oorspronkelijke dekzandlandschap lokale hoogteverschil-

len aanwezig die in het hedendaagse reliëf niet meer zichtbaar zijn, maar duidelijk naar 

voren komen in de verschillen in bodemontwikkeling. Dit beeld komt overeen met de 

ligging van het plangebied op de flank van een dekzandrug. Een esdek is in het onder-

zoeksgebied niet aangetroffen.

Het archeologisch vlak is aangelegd in de top van de C-horizont tussen 2,3 en 2,9 m + 

NAP (fig. 5.3). 

5.2 Sporen en structuren

In totaal zijn 16 sporen gedocumenteerd: 13 greppels, een paalkuil en twee zones met 

grondverbeteringskuilen (fig. 5.4).

Alle greppels zijn direct onder de bouwvoor aangesneden en zijn opgevuld met donker-

bruingrijs tot zwart humeus zand (fig. 5.5). De opvulling van de sporen doet recent aan 

en een aantal van de greppels is terug te vinden op historische kaarten uit de 19e eeuw 

(fig. 5.6).8 In twee van de greppels is aardewerk aangetroffen uit de 13e tot 17e eeuw.

In put 2 en 3 zijn grondverbeteringskuilen aangetroffen. Dit zijn in series naast elkaar 

liggende kuilen van ca. 4 m bij 60 cm. Dergelijke kuilen werden in het verleden door de 

harde podzollagen gegraven om de doorlaatbaarheid (waterafvoer) van de bodem te 

verbeteren. Men voerde hierbij ‘zwarte grond’ uit de omgeving aan om in de greppels 

te gooien en werkte de brokken van de oorspronkelijke bodem naar boven. Hierdoor 

werd de grond iets minder zuur en gelijkmatiger van opbouw; dit laatste was vooral 

gunstig voor de vochthuishouding. 

Vondstmateriaal uit de kuilen dateert de sporen in de 16e eeuw.

De paalkuil betreft een recent spoor in put 1. De functie van het losliggende spoor is 

onbekend.

5.3 Vondstmateriaal

Het aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit 25 fragmenten aardewerk uit de nieuwe 

tijd (tabel 5.1), 5 fragmenten baksteen en een dakpanfragment. Het materiaal is 

verzameld uit de bouwvoor, twee greppels en de grondverbeteringskuilen. 

De aangetroffen soorten aardewerk zijn steengoed, grijsbakkend aardewerk, 

roodbakkend aardewerk en pijpaardewerk. Deze soorten hebben een ruime 

dateringsmarge van de late middeleeuwen (1250-1500 n.Chr.) tot in de 18e eeuw.9

VNR Put Vlak Vak Spoor Aardewerksoort Aantal Opmerkingen

2 2 1 1 steengoed (S2) 1

5 3 1 1 roodbakkend 1

3 2 1 3 2 roodbakkend 2 geen glazuur

3 2 1 3 2 grijsbakkend 1

1 2 1 1 5000 pijpaardewerk 1 dun steeltje

1 2 1 1 5000 roodbakkend 1

6 4 1 5 roodbakkend 9 vergiet

6 4 1 5 roodbakkend 1 grape

6 4 1 5 roodbakkend 8

           totaal 25  

8  Kadastraal minuutplan uit 1811-1832 en de topografische militaire kaart uit 1850-1864.
9  Het aardewerk is gedetermineerd door M. Goddijn MA.

Tabel 5.1 
Aardewerkvondsten.
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Figuur 5.5 
Doorsnede van greppel spoor 1 in put 1.
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Figuur 5.6 
Sporenkaart geprojecteerd op de kadastrale 
kaart uit 1830.
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Synthese

6.1 Conclusie

In het plangebied Oosteind-Heistraat 9 is in totaal 760 m2 middels proefsleuven 

onderzocht. In het oostelijk deel van het plangebied, waarvoor een middelhoge en 

hoge archeologische verwachting gold, zijn drie sleuven aangelegd. Hieruit blijkt dat 

het verwachte archeologische niveau nog relatief intact is. In de proefsleuven zijn deels 

intacte podzolprofielen (E- en B-horizont) aangetroffen, afgewisseld met zones waar 

bodemontwikkeling nauwelijks heeft plaatsgevonden met alleen hier en daar een lichte 

Bh-horizont. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de resultaten van het 

vooronderzoek.

Voor het westen van het onderzoeksgebied gold een middelhoge verwachting; hier is 

één proefsleuf aangelegd. De bodem blijkt hier tot in de C-horizont afgetopt. Hoewel 

het noordwestelijk deel van het plangebied volgens de bodemkaart in een zone met 

hoge zwarte enkeerdgronden ligt, zijn deze in de proefsleuf niet waargenomen.

De archeologische resten bestaan uit sporen en vondsten die in verband kunnen 

worden gebracht met gebruik van het terrein als bouwland/ akkerland in de nieuwe 

tijd. Aangetroffen zijn perceelsgreppels, grondverbeteringskuilen en één enkel 

paalspoor waarin zich hier en daar fragmenten aardewerk en bouwmateriaal bevinden.

6.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven over vindplaatsen, 

namelijk of ze al dan niet behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan 

of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of 

herinnering (met een score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd 

kunnen worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit 

beoordeeld: in principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, 

indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) 

scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de 

inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudens-

waardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt 

gescoord, wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ 

heeft tot doel te voorkomen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, niet behouden worden.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een waardering van 

het onderzoeksgebied en de daarin aangetroffen sporen en vondsten (tabel 6.1).

Tabel 6.1  
Waardering van plangebied Oosteind, 
Heistraat 9.

6
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Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen plangebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of 

andere verbondenheid met het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn 

en in situ liggen. Criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid 

van mogelijke verstoringen en de mate van intactheid van de (oorspronkelijke) 

bodemopbouw zijn bepalend voor de gaafheid van de sporen en structuren; de 

conservering heeft betrekking op de mate waarin archeologisch vondstmateriaal 

bewaard is gebleven. 

De gaafheid van het plangebied kan als laag (score 1) worden aangemerkt. In 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebeid zijn deels intacte podzolprofielen 

aangetroffen. In het westen is de bodem echter afgetopt tot op de C-horizont. 

Er is maar weinig vondstmateriaal aangetroffen. De vondsten bestaan uit aar-

dewerkscherven en enkele fragmenten bouwmateriaal uit de nieuwe tijd. Organische 

resten zijn niet aangetroffen, op de zandgronden blijven deze alleen onder de 

grondwaterspiegel bewaard. Het onderzoeksterrein scoort hierom laag (score 1) op 

conservering.

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt twee punten. Gezien deze lage score 

wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatie-

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

Op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats 

laag (score 1), gezien de afwezigheid van archeologisch waardevolle sporen of 

vondsten. De enige sporen die zijn aangetroffen, bestaan uit subrecente greppels, 

grondverbeteringskuilen en een paalspoor. De parameter representativiteit is niet van 

toepassing.

Op inhoudelijke gronden komt de vindplaats uiteindelijk uit op een totaalscore van 

5 punten. Eindconclusie is dat de vindplaats niet behoudenswaardig is (minder dan 7 

punten).

6.3 Advies

Op basis van de in paragraaf 4.2 gepresenteerde waarderingen adviseren wij om geen 

verder archeologisch onderzoek uit te laten voeren in het plangebied. Naar onze 

mening zijn er geen belemmeringen voor de inrichting van het plangebied. 



Heistraat 9 OOsteind    25

6.4 Beantwoording onderzoeksvragen

1.  Zijn er in de ondergrond archeologische resten in de vorm van grondsporen of andere 

resten zoals vuursteenconcentraties of gebouwplattegronden aanwezig?

Er zijn in het plangebied archeologische resten aangetroffen in de vorm van percele-

ringsgreppels, ontginningskuilen en één enkel paalspoor uit de nieuwe tijd.

2.  Wat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de archeologische 

resten, grondsporen en structuren? Wat kan er in dit verband worden gezegd over de 

archeologische verwachting in de wijdere omgeving van het plangebied?

De archeologische resten kunnen in verband worden gebracht met het gebruik van het 

terrein als bouw-/ akkerland in de nieuwe tijd. De sporen bevinden zich verspreid over 

het hele plangebied. In het westelijk deel van het plangebied is de bodem afgetopt tot 

op de C-horizont; hier en daar is een restje B-horizont waargenomen. In het oosten zijn 

deels intacte podzolbodems aanwezig. 

Hoewel in het plangebied geen archeologisch interessante resten zijn aangetroffen, is 

er geen reden om aan te nemen dat deze in de wijdere omgeving van het plangebied 

niet aanwezig kunnen zijn.

3.  Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten en sporen, zowel 

horizontaal als verticaal/stratigrafisch?

De sporen zijn verspreidt over heel het plangebied aangetroffen. Stratigrafisch gezien 

liggen de sporen direct onder de bouwvoor, in de top van het dekzand. In de gevallen 

waar een venige toplaag het dekzand afdekt, hangen de sporen direct met deze laag 

samen.

De vondsten zijn aangetroffen in een aantal van de sporen en in de bouwvoor.

4.  Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?

Het plangebied is gelegen op de flank van een dekzandwelving. Het westelijke deel 

van het terrein is afgetopt tot op de C-horizont. In het oostelijk deel van het gebied zijn 

deels intacte podzolbodems met restanten van de E- en B-horizont aangetroffen. Dit 

beeld wordt afgewisseld met lager gelegen terreindelen waarin geen bodemvorming 

is opgetreden is, maar waar het dekzand wel is afgedekt met zandig veen of sterk 

humeus zand.

5.  Wanneer is het plaggendek ontstaan?

Er is geen plaggendek aangetroffen.

6.  Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig en wat is hun conserveringstoestand?

De enige aangetroffen vondstcategorie is aardewerk. Dit materiaal is goed 

geconserveerd, maar fragmentarisch.

7.  Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten per site?

De fysieke kwaliteit van sporen en vondsten is laag. Er zijn maar weinig sporen 

aangetroffen, alleen sporen uit de nieuwe tijd. Bovendien is het westelijk deel van 

het terrein afgetopt tot in de C-horizont. Er is alleen fragmentarisch, anorganisch 

vondstmateriaal aangetroffen.
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8.  Bevatten de in de proefsleuven nader onderzochte sporen goed geconserveerde paleo-

ecologische of zoöacheologische resten, al dan niet verbrand of verkoold?

Paleo-ecologische of zoöarcheologische resten zijn niet aangetroffen in de aanwezige 

sporen. 

9.  Hoe kunnen de aangetroffen sites gewaardeerd worden op basis van de fysieke en 

archeologische inhoudelijke kwaliteit?

De aangetroffen sporen en vondsten uit de nieuwe tijd worden niet behoudenswaardig 

geacht.

10. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de 

ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het gebied?

Hoewel het noordwestelijk deel van het terrein zich volgens de bodemkaart in een 

zone met hoge zwarte enkeerdgronden bevindt, is nergens een esdek aangetroffen. 

Gezien het vondstmateriaal in de grondverbeteringskuilen, is het terrein in ieder geval 

vanaf de 16e eeuw ontgonnen en vanaf toen als bouw-/ akkerland in gebruik geweest. 

Historische kaarten uit de 19e eeuw bevestigen dit beeld.

11. Wanneer zijn de archeologische sites als woonplaats of anderszins in onbruik geraakt?

Er is geen archeologische site als zodanig aangetroffen, deze vraag kan zodoende niet 

worden beantwoord.

12. Is het plangebied (deels) ontgrond en indien dit het geval is zijn er kansrijke en 

kansarme zones te onderscheiden voor een eventueel vervolgonderzoek of behoud in 

situ?

Het westen van het onderzochte terrein, ter plaatse van put 4, is ontgrond tot in 

de C-horizont. Aangezien her en der nog wel een dun restant van een B-horizont is 

waargenomen, is deze ontgronding niet diep geweest. Op basis hiervan is het terrein 

niet eenduidig in kansrijke en kansarme zones op te delen. Er zijn geen archeologische 

resten aangetroffen die naar de mening van Archol voor vervolgonderzoek of behoud 

in situ in aanmerking komen.
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put vlak spoor type gecoupeerd m +NAP diepte (in cm)

1 1 1 greppel ja 2,42 55

1 1 2 paalkuil ja 2,47 30

1 1 3 greppel nee 2,54 10

1 1 4 greppel ja 2,58 65

1 1 5 greppel nee 2,72 50

1 1 888 natuurlijke verstoring nee 2,66

2 1 1 greppel ja 2,59 50

2 1 2 greppel ja 2,65 70

2 1 3 greppel nee 2,74 30

3 1 1 grondverbeteringskuil nee 2,81 60

3 1 2 greppel ja 2,74 40

3 1 3 greppel nee 2,77 40

4 1 1 greppel nee 2,72 10

4 1 2 greppel nee 2,73 40

4 1 3 greppel ja 2,72 19

4 1 4 greppel nee 2,63 60

4 1 5 grondverbeteringskuil nee 2,49

Bijlage I Sporenlijst

vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht (g) opmerking

1 2 1 1 5000 baksteen 1 5,1

1 2 1 1 5000 pijpaardewerk 1 0,4

1 2 1 1 5000 aardewerk late middeleeuwen 1 7

1 2 1 1 5000 verbrande klei/ leem 1 10,9

2 2 1 1 aardewerk nieuwe tijd 1 46,6

3 2 1 2 2 baksteen 3 34,7 ijsselsteen

3 2 1 2 2 aardewerk late middeleeuwen 3 45,1

4 3 1 1 5000 dakpan 1 40,7 industrieel

5 3 1 1 baksteen 1 13,3

5 3 1 1 aardewerk nieuwe tijd 1 5,1

6 4 1 5 aardewerk nieuwe tijd 18 332,7

Bijlage II Vondstenlijst 
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OHS1427 Profielkolommen put 1

1

boring: 1-1
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.244, Y: 405.889, hoogte: 2,87, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 2,87 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: EB-horizont

33 cm -Mv / 2,54 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 2,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,17 m +

boring: 1-2
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.246, Y: 405.876, hoogte: 2,95, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 2,95 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: A-horizont

34 cm -Mv / 2,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont

44 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont

52 cm -Mv / 2,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 72 cm -Mv / 2,23 m +

boring: 1-3
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.249, Y: 405.860, hoogte: 3,03, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,03 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

52 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 65 cm -Mv / 2,38 m +
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OHS1427 Profielkolommen put 1

1

boring: 1-1
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.244, Y: 405.889, hoogte: 2,87, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 2,87 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,57 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: EB-horizont

33 cm -Mv / 2,54 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 2,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,17 m +

boring: 1-2
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.246, Y: 405.876, hoogte: 2,95, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 2,95 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,65 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: A-horizont

34 cm -Mv / 2,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont

44 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont

52 cm -Mv / 2,43 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 72 cm -Mv / 2,23 m +

boring: 1-3
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.249, Y: 405.860, hoogte: 3,03, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,03 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

52 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 65 cm -Mv / 2,38 m +

Bijlage III Profielbeschrijvingen
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boring: 1-4
beschrijver: MG/TG, datum: 18-6-2013, X: 121.252, Y: 405.841, hoogte: 3,13, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, plaatsnaam: Oosteind, opdrachtgever: 
particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,13 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 2,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

37 cm -Mv / 2,76 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 57 cm -Mv / 2,56 m +

OHS1427 Profielkolommen put 2

1

boring: 2-1
datum: 18-6-2013, X: 121.216, Y: 405.816, hoogte: 3,15, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,15 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: slootvulling
Archeologie: interpretatie: spoor

45 cm -Mv / 2,70 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

68 cm -Mv / 2,47 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 2,10 m +

boring: 2-2
datum: 18-6-2013, X: 121.204, Y: 405.805, hoogte: 3,30, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,30 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 2,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

58 cm -Mv / 2,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

67 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

79 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 2,40 m +

boring: 2-3
datum: 18-6-2013, X: 121.183, Y: 405.800, hoogte: 3,28, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,28 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 2,91 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

50 cm -Mv / 2,78 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,58 m +
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boring: 2-1
datum: 18-6-2013, X: 121.216, Y: 405.816, hoogte: 3,15, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,15 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: slootvulling
Archeologie: interpretatie: spoor

45 cm -Mv / 2,70 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,60 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

68 cm -Mv / 2,47 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 2,10 m +

boring: 2-2
datum: 18-6-2013, X: 121.204, Y: 405.805, hoogte: 3,30, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,30 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 2,85 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

58 cm -Mv / 2,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

67 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

79 cm -Mv / 2,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 2,40 m +

boring: 2-3
datum: 18-6-2013, X: 121.183, Y: 405.800, hoogte: 3,28, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,28 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 2,91 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

50 cm -Mv / 2,78 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 2,63 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,58 m +
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boring: 3-1
datum: 18-6-2013, X: 121.241, Y: 405.756, hoogte: 3,29, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,29 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

36 cm -Mv / 2,93 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

49 cm -Mv / 2,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

63 cm -Mv / 2,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 68 cm -Mv / 2,61 m +

boring: 3-2
datum: 18-6-2013, X: 121.230, Y: 405.751, hoogte: 3,28, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,28 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

39 cm -Mv / 2,89 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

42 cm -Mv / 2,86 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 2,58 m +

boring: 3-3
datum: 18-6-2013, X: 121.221, Y: 405.747, hoogte: 3,37, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,37 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

46 cm -Mv / 2,91 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

67 cm -Mv / 2,70 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 2,62 m +

OHS1427 Profielkolommen put 3

2

boring: 3-4
datum: 18-6-2013, X: 121.208, Y: 405.737, hoogte: 3,39, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,39 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 3,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

45 cm -Mv / 2,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 2,74 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

77 cm -Mv / 2,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,59 m +

boring: 3-5
datum: 18-6-2013, X: 121.199, Y: 405.733, hoogte: 3,34, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,34 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

34 cm -Mv / 3,00 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

37 cm -Mv / 2,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

38 cm -Mv / 2,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

44 cm -Mv / 2,90 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

61 cm -Mv / 2,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,54 m +
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boring: 3-4
datum: 18-6-2013, X: 121.208, Y: 405.737, hoogte: 3,39, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,39 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 3,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

45 cm -Mv / 2,94 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

65 cm -Mv / 2,74 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

77 cm -Mv / 2,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,59 m +

boring: 3-5
datum: 18-6-2013, X: 121.199, Y: 405.733, hoogte: 3,34, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,34 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

34 cm -Mv / 3,00 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

37 cm -Mv / 2,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: E-horizont

38 cm -Mv / 2,96 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

44 cm -Mv / 2,90 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

61 cm -Mv / 2,73 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 2,54 m +
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boring: 4-1
datum: 18-6-2013, X: 121.068, Y: 405.721, hoogte: 3,33, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,33 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: S5000

30 cm -Mv / 3,03 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: S5005

53 cm -Mv / 2,80 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5030

69 cm -Mv / 2,64 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040

 Einde boring op 75 cm -Mv / 2,58 m +

boring: 4-2
datum: 18-6-2013, X: 121.046, Y: 405.710, hoogte: 3,25, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000; ZEER RECENT OPGEBRACHT EN VERPLOEGD

44 cm -Mv / 2,81 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5025; haarbandjes

 Einde boring op 68 cm -Mv / 2,57 m +

boring: 4-3
datum: 18-6-2013, X: 121.029, Y: 405.696, hoogte: 3,05, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oosterhout, opdrachtgever: particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,05 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: S5000

33 cm -Mv / 2,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: interpretatie: spoor
Opmerking: S5; grote verrommelde zone

60 cm -Mv / 2,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, zeer fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: S5030

90 cm -Mv / 2,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

 Einde boring op 95 cm -Mv / 2,10 m +
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