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Herinrichting Beekloop, gemeenten Bergeijk en Valkenswaard; archeologisch onderzoek:
een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden

Samenvatting
In het kader van natuurontwikkeling langs de Beekloop te Bergeijk en Valkenswaard zijn
gedurende de maanden mei tot oktober 2015 verschillende graafwerkzaamheden archeologisch
begeleid. De graafwerken bestonden uit het aanleggen van een meanderende Beekloop, het
uitgraven van vijf poelen, het natuurvriendelijk maken van vier bestaande sloten, een maaiveldverlaging en het aanleggen van drie vistrappen langsheen drie stuwtjes. Op basis van de
gegevens uit het vooronderzoek is een onderzoekstrategie opgesteld voor de begeleiding die is
vastgesteld in een Programma van Eisen (PvE; Sprengers & Roymans, 2013). In totaal is circa
35.511 m² onderzocht op basis van zowel een intensieve begeleiding als een extensieve
begeleiding.
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in het beekdal van de Beekloop. Het
oorspronkelijk landschap bestond uit een broekgebied met vennen. Vanaf de Late Middeleeuwen
werd het plangebied mogelijk ontgonnen. Om het gebied te ontwateren werd de beekloop
gegraven. Voor het plangebied geldt een archeologische verwachting voor resten gerelateerd
aan een beekdalcontext. Tijdens het vooronderzoek zijn in het plangebied verschillende verwachtingszones aangeduid. Algemeen werden er resten van jacht en visvangst, veenwinning,
afvaldumps, rituele deposities en beekovergangen verwacht.
Tijdens het onderzoek is geen grote variatie in de bodemopbouw gedocumenteerd. De bodemopbouw werd gekenmerkt door een AC-profiel. Onder een humeuze bouwvoor bevond zich
gereduceerd dekzand en/of fluviatiel zand. Het ontbreken van oude beekbeddingen en beekafzettingen bevestigt de stelling dat de Beekloop van oorsprong een gegraven beek is. Er zijn
tijdens de begeleiding geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen.
Vanwege het ontbreken van een vindplaats binnen de ontgraven delen, was vervolgonderzoek
niet noodzakelijk. Met uitzondering van de zones die verstoord zijn door het aanleggen van de
meanderende Beekloop en de poelen blijven de heersende gemeentelijke aanbevelingen gelden.
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1 Inleiding
1.1 Algemene kader en ingrepen
De Beekloop loopt vanaf de landsgrens richting Westerhoven, waar de beek samenvloeit met de
Keersop, die uitmondt in de Dommel. Ter hoogte van het gehucht Hoeve komt de Beekloop
samen met de Keunensloop. Het grootste deel van het plangebied behoort tot de gemeente
Bergeijk. De meest oostelijke zone valt echter binnen de gemeente Valkenswaard (zie figuur 1).

In het voorjaar en najaar van 2015 zijn in opdracht van het Waterschap de Dommel diverse
natuurherinrichtingsmaatregelen in het beekdal van de Beekloop archeologisch begeleid door
RAAP Archeologisch Adviesbureau. De werkzaamheden bestonden uit:
•

Inrichting percelen Natuurmonumenten tussen irrigatiestuw en Keersop.
o aanleggen van een meanderende Beekloop.
o realisatie van vijf poelen.
o maaiveldverlaging (oevers Beekloop en vier sloten).

•

Het vispasseerbaar maken van stuw Liskens.

•

Het vispasseerbaar maken van stuw Maaij.

•

Het vispasseerbaar maken van irrigatiestuw

Inrichting percelen Natuurmonument tussen irrigatiestuw en Keersop
De meest omvangrijke bodemverstoring vond plaats in het noorden van het plangebied. Tussen de
Irrigatiestuw en Keersop is hier langs beide oevers van de Beekloop een nieuwe, meanderende
loop aangelegd over een afstand van ongeveer 2.400 m, waarvan de eerste 100 m samenviel met
de huidige loop. Het nieuwe beektraject heeft een breedte van circa 6 m. De bodem van de nieuw
ingerichte Beekloop bevindt zich op 26,8 m +NAP bij de Irrigatiestuw, nabij Beeken is dit 25,7 m
+NAP en bij de samenkomst met de Keersop bedraagt de bodemdiepte 23,6 m +NAP. Binnen dit
gebied zijn langs de westzijde van de nieuwe beek plaatselijk natuurvriendelijke oevers aangelegd
(maaiveldverlaging). Voor het aanleggen van de oevers is de bodem vergraven tussen 10 en 20
cm -Mv. Het doel van deze maaiveldverlaging was enerzijds ten behoeve van natuurontwikkeling
en anderzijds als sluitpost om de grondbalans sluitend te maken. Deze maaiveldverlaging is
grotendeels conform het uitgravingsplan uitgevoerd. Slechts de intensieve zone ten noorden van
de straat Beeken is niet volgens plan ontgraven. Tussen de irrigatiestuw en de Keersop zijn op de
terreinen ten westen van de Beekloop vijf nieuwe poelen gegraven met een gemiddelde diepte
tussen 1,0 tot 2,0 m -Mv en een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 1.050 m². Op de terreinen
ten noorden van de weg Beeken en ten westen van de Beekloop zijn de oevers van vier bestaande
sloten aangepast. Ter plaatse is een schuin aflopende maaiveldverlaging (maximaal 40 cm -Mv)
uitgevoerd over een totale oppervlakte van ongeveer 3.740 m². De graafwerkzaamheden zijn
afhankelijk van de aanwezige verwachtingswaarde intensief, dan wel extensief begeleid.
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Vispasseerbaar maken van stuw Liskens
Ter hoogte van de stuw bij Liskes is langs de linkeroever van de Beekloop een tweedelige vispassage aangebracht met een lengte van ongeveer 35 m en 10 m en een variabele breedte tussen
3 en 7 m. De verbinding tussen beide vispassages wordt gevormd door een nieuwe duiker van 1 x
1 x 7 m. Deze ingrepen waren reeds grotendeels onderzocht met behulp van een verkennend
booronderzoek, waarbij een verstoord bodemprofiel werd aangetroffen. Ten slotte werden ook nog
twee oude duikers door kokerduikers vervangen (1 x 1 x 16,5 m; 0,5 x 1 x 17 m) langs de oostelijke grens van AMK-terrein 863. Ook een klein deel van de vispassage (ca. 5 m²) valt binnen het
monument. Uitsluitend deze laatst genoemde ingrepen waren onderzoeksplichtig. Deze ingrepen
liggen in een natte laagte waar beekovergangen, afvaldumps en rituele deposities werden
verwacht (Van Hemert, 2011; Sprengers, 2013). Tijdens het veldonderzoek bleek dat de uitgraving
bestond uit het opkuisen van de oevers en slibruimen van een bestaande beekbedding. In het veld
is daarom besloten om deze niet intensief te begeleiden, maar wel extensief te volgen.
Vispasseerbaar maken van stuw Maaij.
Ter hoogte van de stuw Maaij is langs de rechteroever van de Beekloop een vispassage gegraven
over een lengte van circa 50 m met een breedte van ongeveer 5 m. Een nieuwe duiker met de
afmetingen 1 x 1 x 8 m zorgt voor de inlaat van de vispassage in de Beekloop. Daarnaast werd
ook nog een nieuwe duiker (0,7 x 1 x 15 m) geplaatst die de ontwatering van de landbouwpercelen
verzorgd. De graafwerkzaamheden vonden hier plaats in een zone met een hoge verwachting voor
beekovergangen en rituele deposities. Tijdens het veldonderzoek bleek dat de uitgraving bestond
uit het opkuisen van de oevers en slibruimen van een bestaande beekbedding. In het veld is
daarom besloten om deze niet intensief te begeleiden, wel extensief op te volgen.
Vispasseerbaar maken van irrigatiestuw.
Bij de meest noordelijk gelegen stuw, Irrigatiestuw, is langs de rechteroever van de beek een
kronkelende vispassage gegraven met een lengte van ongeveer 95 m en een breedte van circa 5
m. Een nieuwe duiker (1 x 2 x 8 m) zorgt voor de inlaat van de vispassage in de Beekloop. Daarnaast werd ook een afwateringssloot ten westen en ten zuiden van de te realiseren vispassage
aangelegd. Deze nieuwe watergang bezit een lengte van ongeveer 90 m en een breedte van 4
m. Met behulp van een nieuwe duiker (0,5 x 1 x 8 m) watert deze sloot ten zuiden van de vispassage af in de Beekloop. Een deel van de ingrepen ligt in een zone met een onbekende
archeologische verwachting voor natte landschappen. Op basis van het vooronderzoek zijn de
graafwerkzaamheden hier extensief begeleid.

1.2 Administratieve gegevens
• type onderzoek: intensieve en extensieve archeologische begeleiding
• bevoegd gezag: gemeenten Bergeijk en Valkenswaard
• provincie: Noord Brabant
• gemeente: Bergeijk en Valkenswaard
• plaats: Westerhoven, Bergeijk en Borkel
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• toponiem: Beekloop
• kaartblad topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000: 57B
• oppervlakte onderzoeksgebied: 509,6 ha
• Centrumcoordinaat (X/Y): 155.569/367.911
• ARCHIS-waarnemingsnummer(s): niet van toepassing
• ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): niet van toepassing
• ARCHIS-monumentnummer(s): 863
• ARCHIS2-onderzoeksmeldingsnummer(s): 66819, 66820, 66821 en 66822

1.3 Richtlijnen en randvoorwaarden
De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. Specifiek voor het beekdal
geldt als richtlijn de KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (CCvD, 2008). RAAP
beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.
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Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945

C

Nieuwe tijd

- 1850

B

- 1650

A
Laat B
Laat A
D: Ottoonse tijd

Vroeg

Middeleeuwen

C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd
Laat

Romeinse tijd

Midden
Vroeg
Laat

IJzertijd

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Midden

Prehistorie

Vroeg

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Laat
Midden
Vroeg

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Jong B
Jong A
Midden
Oud

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700
- 12.500
- 16.000
- 35.000
- 250.000

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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2 Methoden
2.1 Inleiding en doelstelling
In het Programma van Eisen (PvE) staan de eisen omschreven waaraan de aanbevolen archeologische begeleiding moest voldoen (Sprengers & Roymans, 2013). Het PvE was alvorens de graafwerkzaamheden goedgekeurd door het bevoegd gezag, respectievelijk de gemeenten Bergeijk (de
heer J. Deijck) en Valkenswaard (de heer M. Antonis). Het doel van de archeologische begeleiding
volgens het protocol proefsleuven en/of opgraven is om vast te stellen of zich in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen bevinden die bij een niet aangepaste uitvoering van de plannen bedreigd kunnen worden. Een archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden heeft met
andere woorden een prospectief karakter en het accent ligt op waardering. Er zijn in het onderzoeksgebied twee begeleidingsvormen toegepast, namelijk een extensieve en een intensieve
begeleiding (figuur 2). De vorm van begeleiding werd afgestemd op de afzonderlijke archeologische verwachtingszones binnen het onderzoeksgebied (Hemert, 2011; Sprengers, 2013). Reeds
bekende vindplaatsen zijn op basis van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek buiten de inrichting gehouden. De begrenzing van de graafwerkzaamheden vormde zowel in horizontale als
verticale zin de grens van de archeologische werkzaamheden.

2.2 Intensieve versus extensieve archeologische begeleiding
Binnen het plangebied zijn drie zones aangeduid waar een intensieve archeologische begeleiding
is uitgevoerd (figuur 2: rood). De graafwerkzaamheden in de omgeving van de straat Beeken zijn
intensief onderzocht. Deze zone is door het bureauonderzoek hoog gewaardeerd voor de aanwezigheid van rituele deposities en beekovergangen. Een tweede zone waar intensief gezocht is naar
archeologische resten is de linkeroever langs de Liskesstuw. De graafwerkzaamheden vonden
plaats op de oostelijke grens van AMK-terrein 863 (urnenveld uit de IJzertijd en mesolithisch
kampement). Concreet gold hier een hoge verwachting voor resten van beekovergangen, afvaldumps en rituele deposities. De derde zone waar intensief gezocht is naar archeologische resten,
is de omgeving van de stuw Maaij. Binnen deze zone werden beekovergangen en rituele depositie
verwacht. Ter hoogte van de stuw zou mogelijk een kasteel hebben gestaan, het zogenaamde
Maaierhof. Behalve funderingsresten vormden gerelateerde afvaldumps een aandachtspunt. In
deze drie verwachtingszones (figuur 3a/b/c/d: roze vlakken) heeft een intensieve archeologische
begeleiding plaatsgevonden. Dit betekent dat de graafwerkzaamheden ter plaatse onder
(permanent) toezicht stonden van een gekwalificeerd veldarcheoloog.
In de groene zones (zie figuur 3)gold een onbekende archeologische verwachting (Hemert, 2011;
Sprengers, 2013). In deze gebieden zijn tijdens en na de uitvoering van de graafwerkzaamheden
de graafvlakken en taluds regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische
resten. Een archeoloog was hier dus niet permanent aanwezig bij de graafwerkzaamheden. Het
gevolg van deze extensieve archeologische begeleiding is dat er een grotere afhankelijkheid van
de bereidwilligheid van de civiele aannemer ontstaat, die de volledige regie bezit over de graaf-
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werkzaamheden. Een belangrijk vangnet bij deze werkwijze vormde de kraanmachinist, die bij
het blootleggen van archeologische sporen en vondsten tijdens de graafwerkzaamheden onmiddellijk contact diende op te nemen met de uitvoerende archeoloog. In totaal is een oppervlakte
van circa 3 ha archeologisch geïnspecteerd (zie figuur 3).
2

Voor een oppervlakte van 6.422 m golden op basis van de lage verwachting geen restricties
(figuur 3: lichtgeel).
Tijdens de archeologische begeleiding zijn de volgende werkzaamheden verricht:
• Het inspecteren van de graafvlakken, waarbij gelet is op aardewerkscherven, voorwerpen van
steen, metaal, organische resten en grondsporen.
• Het inspecteren van het graafvlak met behulp van een metaaldetector.
• Verzamelen van vondstmateriaal per spooreenheid.
• Het blootleggen, tekenen, fotograferen en documenteren van archeologische resten conform
de KNA. Profieltekeningen zijn vervaardigd op schaal 1:20.

2.3 Onderzoeksvragen
De archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden diende antwoord te geven op de
volgende onderzoeksvragen uit het PvE (Sprengers & Roymans, 2013):
1.

Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja: waaruit bestaan de
archeologische resten en wat is de ouderdom hiervan? Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?

2.

Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel in het horizontale als
verticale vlak? In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden
zich de archeologische resten?

3.

Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de archeologische vondsten/sporen? In welke mate hebben agrarisch gebruik, waterbeheersingsmaatregelen of andere antropogene ingrepen geleid tot aantasting of verstoring van de vindplaats?

4.

Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek
zinvol is?

In aanvulling op deze vragen moesten bij het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats
de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
5.

Van welk vindplaatstype is er sprake?

6.

Wat is de datering van de vindplaats?

7.

Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaats?

8.

Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen?

9.

Indien grondsporen zijn aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar?

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid?
11. Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewoningsfasen?
12. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied?
13. Wat is de conservering en ouderdom van eventuele veenlagen in het plangebied?
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3 Resultaten
3.1 Inleiding
Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen vindplaatsen aangetroffen in het plangebied. In
dit hoofdstuk worden de resultaten van de archeologische begeleiding toegelicht (figuur 3).

3.2 Resultaten
Landschap en bodem
Het plangebied bevindt zich in het dal van de Beekloop. Oorspronkelijk was het landschap een
broekgebied met verschillende vennen. Getuigen hiervan zijn de vele wortelresten van het voormalige broekbos die tijdens de archeologische begeleiding zijn aangetroffen. Door het graven
van verschillende afwateringssloten is het plangebied droger geworden. Broekbossen werden
gekapt om als grasland geëxploiteerd te worden, vennen werden ingericht als visvijver. De
huidige inrichting van het plangebied is het resultaat van het in cultuur brengen van een nat
landschap vanaf de Late Middeleeuwen.
Binnen het plangebied is een (verstoord) AC-profiel gedocumenteerd. In het meest noordelijke
deel (bebost) van het plangebied is de A-horizont sterk humeus, uiterst siltig en minimaal 40 cm
dik (spoor 9000). Onder deze bodem bevindt zich sterk gereduceerd grof zand (spoor 8000,
Formatie van Sterksel). In het overige deel van het plangebied bevindt zich een regelmatig
geploegde, matig siltig, donkerbruine A-horizont tot 50 cm dik. Onder de A-horizont bevindt zich
grijs, grof zand met matig veel grind en brokjes hout. De houtbrokjes zijn resten van wortels van
een oud broekbos (figuur 7). In de profielen van de vijf poelen, de vier sloten en de beekoever
ter hoogte van Ganzen Broek en ten zuiden van de weg Beeken is het bovenste deel van de Chorizont verstoord door diepploegen (figuur 5).
Circa 150 m ten noorden van de weg Beeken is in het profiel van de meander mogelijk een
venbodem aangetroffen (figuur 6). De oorspronkelijke venbodem (spoor 7000) bevindt zich tussen
80 en 100 cm -Mv en bestaat uit een sterk humeus, sterk siltig zandpakket. Onder de dunne
bodem bevindt zich de gereduceerde, grofzandige C-horizont. Tijdens het in cultuur brengen van
het plangebied in het begin van de 19e eeuw is het ven/de laagte gedempt. Het ophogingspakket
(spoor 6000) bestaat uit sterk gevlekt, donkerbruin, humeus zand gemengd met lichtgrijs
loodzand. De aangetroffen veenlaag kan behalve een venbodem ook gerelateerd zijn aan het
beekdal waarin van nature veenlagen voorkwamen. Wegens het ontbreken van archeologische
resten is het ontstaan en de aard van de aangetroffen veenlaag niet onderzocht. Zodoende zijn
geen paleo-ecologische monsters genomen van de veenlaag.
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Archeologische resten
Het plangebied is tijdens het veldonderzoek onderzocht op de aanwezigheid van archeologische
vondsten en/of sporen. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische vondsten en/of sporen
aangetroffen.
Het niet aantreffen van archeologische resten in het plangebied heeft verschillende verklaringen.
Een eerste verklaring ligt in de aard van de ontgraving. In de zones waar een maaiveldverlaging
uitgevoerd is, is het vlak grotendeels in de bouwvoor aangelegd. Hierdoor is geen leesbaar
archeologisch vlak aangelegd, waardoor ter plekke geen sporen zijn aangetroffen. Slechts in de
dieper uitgegraven meander is het archeologisch vlak aangesneden. Een tweede verklaring voor
het ontbreken van archeologische resten wordt gevormd door de bodemverstoring. In grote delen
van het plangebied was de bodem tot in de C-horizont verstoord door diepploegen. De mogelijk
aanwezige sporen zullen ter plaatse vrijwel volledig verstoord zijn, de mogelijke vondsten zullen
door toedoen van de ploegschoen opgenomen zijn in de bouwvoor. Een derde verklaring voor de
afwezigheid van vondsten en/of sporen ligt in de aard van de te verwachten archeologische
resten. Archeologische resten gerelateerd aan een beekdal betreffen puntlocaties die gerelateerd
zijn aan specifieke locaties binnen het beekdal. Tijdens het veldonderzoek bleek dat de ontgravingen in de zones met een grote trefkans, de intensieve zones veelal beperkt bleef.
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4 Conclusies en adviezen
4.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de antwoorden gegeven op de specifieke onderzoeksvragen (zie § 2.3)
uit het PvE (Sprengers & Roymans, 2013).
1. Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja: waaruit bestaan de
archeologische resten en wat is de ouderdom hiervan? Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?
Tijdens de begeleiding zijn geen archeologische resten gevonden.
2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel in het horizontale als
verticale vlak? In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich
de archeologische resten?
Door de afwezigheid van archeologische resten vervalt deze vraag.
3. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de archeologische vondsten/sporen? In welke mate hebben agrarisch gebruik, waterbeheersingsmaatregelen of andere antropogene ingrepen geleid tot aantasting of verstoring van de vindplaats?
Vindplaatsen zijn niet aangetroffen, mogelijke resten zijn in het plangebied grotendeels omgezet door diepe bouwvoorbewerking (sporen van diepploegen). De bovenzijde van de C-horizont
is binnen het plangebied op veel plaatsen verstoord.
4. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek
zinvol is?
Ondanks de diepe bouwvoorbewerking kan vervolgonderzoek niet afgeschreven worden voor
het volledige onderzoeksgebied. Onder het huidige maaiveld kunnen ter plaatse oude venbodems schuilgaan. Hier kunnen resten gerelateerd aan een natte dataset aangetroffen worden.

4.2 Adviezen
Met de archeologische begeleiding is de AMZ-cyclus volledig doorlopen. Vanwege het ontbreken
van een behoudenswaardige vindplaats binnen het plangebied was vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Met uitzondering van de zones die verstoord zijn door het aanleggen van de meanderende
beekloop en de poelen blijven voor het plangebied de heersende gemeentelijke aanbevelingen
gelden.
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Overzicht van figuren en tabellen
Figuur 1.

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

Figuur 2a.

Maatregelenkaart voor het noordelijke deel van het plangebied.

Figuur 2b.

Maatregelenkaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.

Figuur 3a.

Methodenkaart voor het noordelijke deel van het plangebied.

Figuur 3b.

Methodenkaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.

Figuur 3c.

Methodenkaart voor deelgebied Maaij.

Figuur 3d.

Methodenkaart voor deelgebied Liskes.

Figuur 4a.

Advieskaart voor het noordelijke deel van het plangebied.

Figuur 4b.

Advieskaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.

Figuur 4c.

Advieskaart voor deelgebied Maaij.

Figuur 4d.

Advieskaart voor deelgebied Liskes.

Figuur 5.

Poel 5, C-horizont met diepere ploegbanen.

Figuur 6.

Profiel 114.

Figuur 7.

Profiel 125.

Tabel 1.

Archeologische tijdschaal.

RAAP-notitie 5292 / tweede herziene eindversie, 29 februari 2016

[1 5 ]

155

ve
Heu

154

156

157
Aardbrandsche Heide

l

str
ijer
He

371

371

Westerhoven

t
aa

Bu
t
ch

Bucht

Kempervennen (Bungalowpark)

Ganzenbroek

Li
jn
t

370

370

Eykereind

Lijnt
Eeuwselse Dijk

Bergeijk
Bergeijk
Bergeijk
Bergeijk
Bergeijk
Bergeijk

Hoek

Klein Borkel
Fresseven

369

369

Heuvelsche Berg

Beekloop
Eikeven
Enderheide
N613

Beekerheide
Heuvel
Beekbrug

jk
Bergeijksedi

Krokenhurm

368

368

Berken Hoeve

De Heide

Luik
erw

eg

Koolblieksven

GEMEENTE VALKENSWAARD
rA
este
me
rg e
Bu

Maaijerheide

367

367

n
laa
arts

Pastoorsweijer

N69

Mariahoeve

Luikerweg

366

366

Odiliahoeve

Maaij Liskes

Buitenheide

8
8
Lage Heide

154

155

156

Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2a. Maatregelenkaart voor het noordelijke deel van het plangebied.
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Figuur 2b. Maatregelenkaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.

400

500

1:10.000
156000

366000

0

155800

156000

156200

156400

156000

156200

156400

legenda
archeologische methode
intensieve archeologische begeleiding
extensieve archeologische begeleiding
geen restricties

371200

371200

overig
water
begrenzing uitgraving

370200

370200

370400

370400

370600

370600

370800

370800

371000

371000

grens plangebied

0

50

100
m

150

200
1:4000
155800

Figuur 3a. Methodenkaart voor het noordelijke deel van het plangebied.
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Figuur 3b. Methodenkaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.
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Figuur 4a. Advieskaart voor het noordelijke deel van het plangebied.

155400

155600

155800

156000

155600

155800

156000

legenda
advies
gemeentelijk advies blijft behouden
gemeentelijk advies vervalt

overig
water
begrenzing uitgraving

369200

369200

369400

369400

369600

369600

369800

369800

370000

370000

370200

370200

grens plangebied

0

50

100
m

ML1/bersc6_ml

155400

150

200
1:4000

Figuur 4b. Advieskaart voor het zuidelijke deel van het plangebied.

154600

154650

154600

154650

365350

365350

154550

legenda
advies
gemeentelijk advies blijft behouden
gemeentelijk advies vervalt

overig
water

365250

365250

365300

365300

begrenzing uitgraving

0

10

20

30
m

ML1/bersc6_ml

40

50
1:1000
154550

Figuur 4d. Advieskaart voor deelgebied Liskes.

Figuur 5. Poel 5, C-horizont met diepere ploegbanen.

Figuur 6. Profiel 114.

Figuur 7. Profiel 125.

