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Projectgegevens

Projectnaam Rucphen, Bernhardstraat ong.
Projectcode 2010/690
CIS-code 44.990
Projectleider Ir. W.J.F. Thijs
Contact 0345-620102, w.thijs@arcbv.nl
Opdrachtgever BRO Boxtel, dhr. J. van Kippersluis
Contact 0411-850400, joost.van.kippersluis@bro.nl
Bevoegde overheid Gemeente Rucphen, dhr. T. van Oosterhout
Contact 0165-349500, t.van.oosterhout@rucphen.nl
Toetsing Regio West-Brabant, mw. drs. L.

Weterings-Korthorst
Contact 076-5294183, l.weterings@breda.nl

Locatiegegevens

Toponiem Bernhardstraat ong.
Plaats Rucphen
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Kaartblad 49F
RD-coördinaten NW: 97.547/394.816

NO: 97.569/394.823
ZO: 97.582/394.774
ZW: 97.561/394.770

Oppervlakte 895 m2

Beschrijving onderzoekslocatie

Geologie Formatie van Stramproy met een dun dek van de
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

Geomorfologie Terraswelvingsafzettingen
Bodem Laarpodzolgronden, grondwatertrap VI
Historische situatie De onderzoekslocatie ligt op de grens van het in de

Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd ontgonnen
veengebied. Mogelijk is bij de veenontginning het
archeologisch niveau reeds beschadigd geraakt. De
onderzoekslocatie is waarschijnlijk nooit bebouwd
geweest.

Archeologische verwachting Middelhoge trefkans op archeologische resten uit
de periode Paleolithicum – Nieuwe Tijd.
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Afbeelding 1. Topografische kaart van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) en
omgeving, voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van BRO heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een
archeologisch bureau-onderzoek en een inventariserend veldonderzoek in de vorm
van boringen uitgevoerd voor een perceel aan de Bernhardstraat te Rucphen, ge-
meente Rucphen. Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw
op de locatie. Bij deze werkzaamheden worden mogelijk archeologische waarden
bedreigd. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg1 dient het plan-
gebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waar-
den. Het bureau-onderzoek is op 27 januari 2011 uitgevoerd door ir. W.J.F. Thijs.
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in
de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie ligt aan de noordrand van Rucphen ten zuiden van de Bern-
hardstraat tussen de nummers 20 en 24 (zie afb. 1). De oppervlakte van de onder-
zoekslocatie bedraagt ca. 895 m2 . De maaiveldhoogte bedraagt ca. 8,9 m +NAP
(zie afb. 2). Het terrein is in gebruik voor taxus- en buxusteelt. Het voorterrein (ca.
3/4 deel) ligt momenteel braak. Op dit deel is spaarzaam onkruid aanwezig.

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

Op de onderzoekslocatie zal een vrijstaande woning worden gerealiseerd. Op het
achterterrein zal een bijgebouw worden gerealiseerd. Over de geplande vergra-
vingsdiepten is momenteel nog niets bekend. Vooralsnog wordt voor de nieuw-
bouw uitgegaan van een reguliere fundering waarvoor tot een diepte van max. 1,0
m –mv zal worden ontgraven.

1.4 Doel van het bureau-onderzoek

1.4.1 Bureau-onderzoek

Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te ver-
wachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre-
gen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeks-
locatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hier-
mee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.

1.4.2 Inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend
onderzoek. Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en moge-
lijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het
karterend onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig
zijn. Het waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.5 Werkwijze bureau-onderzoek

1.5.1 Bureau-onderzoek

Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraad-
pleegd en geı̈ntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld ge-
schetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoeks-
locatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoon-
baarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt
gebruikgemaakt van Archis2 (de online archeologische database van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE)), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien van toepas-
sing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische waarnemin-
gen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook gebruikgemaakt
van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten. Voor onderha-
vig onderzoek is gebruikgemaakt van de archeologische waarden- en beleidskaart
van de Milieu Effect Rapportage die is uitgevoerd voor de geplande omlegging
van de provinciale weg N638 (Mijnders & Beishuizen 2009). De historische ont-
wikkeling wordt beschreven aan de hand van historisch-topografisch kaartmate-
riaal en historische bronnen. Voor onderhavig onderzoek is contact gezocht met
de archeologische dienst van de Regio West-Brabant. Hierbij is aangegeven dat
het beleid van deze regio aansluit op de regels die gesteld zijn door de Provincie
Noord-Brabant. Bij de historische ontwikkeling wordt ook ingegaan op eventue-
le (sub)recente verstoringen die de archeologische verwachting beı̈nvloeden. Voor
het bureau-onderzoek is tevens gebruik gemaakt van de website van de heemkun-
dekring ‘Swerter Scive’3.

3http://www.heemkundekringschijf.nl
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1.5.2 Inventariserend veldonderzoek

Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. De boringen zijn ver-
spreid over de locatie geplaatst. De positie van de boringen is ingemeten met be-
hulp van GPS en meetlinten. De maaiveldhoogte is bepaald met behulp van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In totaal zijn zes boringen geplaatst tot
een diepte van minimaal 120 cm –mv. Voor het boren is gebruikgemaakt van een
edelmanboor met een diameter van 7 cm. De bodemopbouw is beschreven volgens
de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (Bosch 2005). Het opge-
boorde materiaal is in het veld doorzocht op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, na-
tuursteen, verbrand leem en bot. Op de onderzoekslocatie is een oppervlaktekarte-
ring uitgevoerd. De vondstzichtbaarheid was op het gehele terrein goed te noemen.
Op het achterterrein (ca. 1/4 deel van de onderzoekslocatie) waren taxus- en buxus-
planten aanwezig met hiertussen kale grond.
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2 Resultaten bureau-onderzoek

2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden

In Noordwest-Brabant worden nabij het oppervlak afzettingen van de Formatie van
Stamproy aangetroffen. Dit zijn eolische en fluviatiele afzettingen, voornamelijk
fijne zanden en kleien, uit het Vroeg- en Midden-Pleistoceen. Door zeespiegel-
bewegingen tijdens het Pleistoceen zijn rivierterrassen ontstaan, die in het Laat-
Pleistoceen zijn afgedekt door een dun pakket eolische afzettingen (dekzand) van
het Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel. Het gebied met terrassen werd
ontwaterd door kleine rivieren en beken. Door de koude omstandigheden en sterk
fluctuerende waterafvoeren in het Midden- en Laat-Pleistoceen zijn in de beekda-
len fluvio-periglaciale sedimenten afgezet. Deze afzettingen worden gekenmerkt
door een over korte afstand sterk variërende lithologische samenstelling (De Mul-
der et al. 2003, Berendsen 2004).

In het eerste deel van het Holoceen (10.000 – 8000 BP) konden zich bodems ont-
wikkelen in dit pakket pleistocene afzettingen. Vanaf het Atlanticum (8000 BP)
werd onder invloed van een stijgende zeespiegel en de daarmee gepaard gaan-
de stijgende grondwaterspiegel op het laaggelegen dekzand een pakket veen ge-
vormd. Dit gebeurde vooral op plekken waar ondiep in de ondergrond leem of
oude klei aanwezig was (Leenders & Berkvens 2007). Ditzelfde gebeurde op het
Hoge waar ook een pakket hoogveen gevormd was. Rond 600 v. Chr. werd een
groot deel van Noord-Brabant en het aangrenzende België bedekt door dit hoog-
veen (Leenders 1989). Alleen een klein deel van de hogere terrasafzettingen in
het zuidelijke deel van Noord-Brabant bleef boven het veen uitsteken (zie afb. 7).
Vanaf de Late Middeleeuwen (tussen 1250 – 1350 n. Chr.) nam de bevolkingsdruk
toe en werd het veengebied van Noord-Brabant grootschalig ontgonnen. Het veen
op de dekzanden en terraswelvingsafzettingen behoort tot de Formatie van Nieuw-
koop.

Na de ontginning van het veengebied werd ook hier (zoals elders op de zandgron-
den in Nederland) het potstal-systeem geı̈ntroduceerd om voldoende opbrengst van
het land te garanderen. In de omgeving van Breda vond pas vanaf ca. 1500 een
grootschalige toepassing van dit systeem plaats (Leenders & Berkvens 2007). Hier-
bij werden de landbouwgronden, gelegen rondom de dorpen op de overgang van
de hoge naar de lage terreindelen, bemest met plaggen en schapenmest uit de pot-
stal. Deze plaggen waren afkomstig van de hoge, droge gronden, die men ook
gebruikte voor het weiden van de schapen. Door menselijk ingrijpen trad degrada-
tie van het bos op, waardoor uitgestrekte heidevelden en stuifzanden ontstonden:
de zogenaamde ‘woeste gronden’. Deze stuifzanden behoren tot de formatie van
Boxtel (Laagpakket van Kootwijk) (Berendsen 2005). Het potstal-systeem werd
toepast tot de introductie van kunstmest halverwege de 19e eeuw. Door eeuwen-
lange bemesting met plaggen ontstonden rond de dorpen zogenaamde esdekken:
dikke humusrijke pakketten, die op de bodemkaart worden aangeduid als enkeerd-
gronden.

Op de geomorfologische kaart ligt de onderzoekslocatie op terrasafzettingswelvin-
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gen (3L12; zie afb. 3). Ten noorden van de onderzoekslocatie ligt een terrasaf-
zetttingsvlakte waarin een beekdal met veen (2R4) is gevormd. Dit beekdal was
voor de Late Middeleeuwen volledig opgevuld met veen. Op het Actueel Hoogte-
bestand is fraai te zien dat de onderzoekslocatie ligt op de overgang van de hogere
terrasafzettingswelvingen naar de lager gelegen terrasafzettingsvlakte (zie afb. 2).
Rucphen ligt volledig op de hoger gelegen terrasafzettingswelvingen en is nooit
bedekt geweest met veen.

Op de onderzoekslocatie zijn laarpodzolgronden aanwezig (cHn21; zie afb. 4).
Laarpodzolgronden zijn zandgronden waarin een podzolbodem is gevormd. Op de-
ze podzolbodem is onder antropogene invloed een eerddek gevormd door plaggen-
bemesting. Dit eerddek heeft een dikte tussen 35 – 50 cm (De Bakker & Schelling
1989). Het is echter bekend dat de laarpodzolen in de omgeving van Rucphen
deels zijn ontstaan door ontvening waarbij de ontveende gronden werden bemest
met bolster (de toplaag van het veen) vermengd met zand, waardoor een relatief
dikke humeuze bovengrond is ontstaan (Leenders & Berkvens 2007). Veelal werd
dan ook de onderliggende podzolbodem vermengd met het opliggende veen.

Ten noordoosten van de onderzoekslocatie zijn voornamelijk veldpodzolgronden
aanwezig (Hn21). Verder ten noorden van de onderzoekslocatie zijn de gronden te
laag gelegen voor podzolvorming. Hier zijn gooreerdgronden gevormd (pZn21).

2.2 Bekende archeologische waarden

De onderzoekslocatie heeft op de IKAW een lage trefkans (zie afb. 5). Echter op de
archeologische verwachtingskaart die is opgesteld in het kader van de MER voor
de omlegging van de N638 heeft de onderzoekslocatie een middelhoge trefkans
(zie afb. 6). De trefkans in westelijk Noord-Brabant wordt in sterke mate bepaald
door de veenbedekking van het gebied. Vanaf het Neolithicum raakte het grootste
gedeelte van het gebied overdekt met veen, waarbij in de periode Bronstijd – Vroe-
ge Middeleeuwen sprake was van grote veencomplexen (Leenders 1989). Pas in
de Late Middeleeuwen werd het gebied weer in gebruik werd genomen. Slechts
enkele hogere gebieden bleven boven het veen uitsteken (zie afb. 7). Rucphen ligt
op een van deze hoge gebieden. De onderzoekslocatie ligt op de overgang van
het hoge gebied naar het lager gelegen veengebied. Op basis van het beschikbare
kaartmateriaal valt niet met zekerheid te zeggen of er sprake is geweest van veenbe-
dekking op de onderzoekslocatie. Als dit het geval is heeft de middelhoge trefkans
betrekking op de periode Paleolithicum – Mesolithicum en Late Middeleeuwen –
Nieuwe Tijd. Ook is de kans groot dat het archeologisch niveau is aangetast door
de ontginning van het veen op de onderzoekslocatie. Als er geen veen aanwezig is
geweest, heeft de middelhoge trefkans betrekking op archeologische resten uit alle
perioden.

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in Archis2 weinig archeologische
gegevens beschikbaar. Er zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen ar-
cheologische monumenten aanwezig (zie afb. 5). Wel zijn er acht waarneming
bekend. Hieronder staat een overzicht gegeven van de waarnemingen. Alle waar-

7



Rapport 2011-15 ARC bv

nemingen zijn gedaan door de gedreven amateur-archeoloog B. Nobel tijdens niet-
archeologisch veldwerk (veldkarteringen en metaaldetectorvondsten). De dichtst-
bijzijnde waarneming staat in Archis2 weergegeven op ca. 600 m ten zuidwesten
van de onderzoekslocatie (waarnemingsnummer 414.952). De documentatie ver-
meldt echter dat de vondst is gedaan langs de Bernhardstraat in Rucphen. De
vondst betreft een ‘halve ducaton’ van de Spaanse Nederlanden en is gedateerd op
1647. Ca. 850 m ten noorden van de onderzoekslocatie is in een dalvormige laag-
te een vuurstenen schrabber gevonden uit het Mesolithicum (waarnemingsnummer
412.435). Ca. 1050 m ten noordwesten van de onderzoekslocatie is langs de Ruc-
phenseweg een zilveren dubbele stuiver uit 1685 gevonden (waarnemingsnummer
414.954).

De overige waarnemingen zijn allen gedaan in de omgeving van de Zwarte Sloot,
ca. 850 m ten noord-noordwesten van de onderzoekslocatie (waarnemingsnum-
mers 411.534, 414.429, 412.431, 414.950 en 423.659). De vondsten beslaan de
periode Mesolithicum – Nieuwe Tijd, waarbij de nadruk ligt op de periode Ro-
meinse Tijd en Middeleeuwen.

2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden

Rucphen is ontstaan op de kruising van twee turfvaarten. De turfvaarten voerden
turf af uit het achterland in de richting van Roosendaal en Oudenbosch. De eerste
bewoning dateert volgens bronnen uit de 14e eeuw. 4 De eerste vermelding van
het dorp Rucphen dateert uit 1382 wanneer het dorp voorkomt in een document
waarin staat vermeld dat de Heer van Bergen-op-Zoom de gronden, moerassen
en wildernissen verkoopt aan de toenmalige bewoners (Van der Aa 1839–1851).
Het dorp vond oorspronkelijk voornamelijk zijn bestaan uit de werkzaamheden die
werden gegenereerd uit het steken van turf. Deze werkzaamheden zorgden er ook
voor dat ten zuiden van het dorp grote stuifzanden onstonden die de akkers van het
dorp in enkele jaren volledig overstoven. 5

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op basis van de bij het bureau-onderzoek verkregen informatie kan een archeolo-
gisch verwachtingsmodel voor het plangebied worden opgesteld. De onderzoeks-
locatie ligt op terrasafzettingswelvingen waarop laarpodzolgronden zijn gevormd.
De onderzoekslocatie heeft een middelhoge trefkans op archeologische resten en/of
sporen. Zowel ten noorden als ten zuiden van de onderzoekslocatie is in de periode
Neolithicum – Late Middeleeuwen een aanzienlijk veengebied aanwezig geweest.
De onderzoekslocatie ligt op de flank van de terrasafzettingswelvingen. Het is hier-
door onduidelijk of het veen zich ook op de onderzoekslocatie heeft uitgestrekt.
Als op de onderzoekslocatie veen aanwezig is geweest zal de trefkans voorname-
lijk betrekking hebben op de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum en Late

4http://www.heemkundekringschijf.nl
5http://www.heemkundekringschijf.nl
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Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Als er geen veen aanwezig is geweest heeft de tref-
kans betrekking op de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Het verwachte
complextype kan niet worden bepaald door de beperkte gegevens uit de omgeving.
Het archeologisch niveau in laarpodzolgronden ligt direct onder het eerddek. Door
de lage grondwaterstand zullen voornamelijk anorganische resten bewaard zijn ge-
bleven zoals (vuur)steen, aardewerk en misschien ook metaal. In het verkennend
onderzoek moet worden bepaald of er op de onderzoekslocatie sprake is van een
eerddek of dat er sprake is van een humeuze bovengrond door ontginning van het
veen.

9
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3 Resultaten inventariserend veldonderzoek

3.1 Booronderzoek

Bij het verkennend booronderzoek zijn op de onderzoekslocatie in totaal vijf bo-
ringen gezet met een diepte van 1,2 tot 1,7 m –mv. De locatie van de boringen is
weergegeven in afbeelding 10. Op de onderzoekslocatie is een oppervlaktekarte-
ring uitgevoerd.

Op de onderzoekslocatie werden op basis van de bodemkaart laarpodzolgronden
verwacht. Hiernaast bestond de mogelijkheid dat de originele podzolbodem tijdens
de veenontginningen is vermengd met het opliggende veen.

De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is zeer uniform te noemen. De bodem
bestaat tot een diepte tussen 0,35–0,45 m –mv uit zwak humeus zwak siltig donker
bruingrijs zand. Deze laag is geclassificeerd als Ap-horizont of bouwvoor. De-
ze bouwvoor is waarschijnlijk niet ontstaan door plaggenbemesting en kan daarom
niet worden geclassificeerd als eerddek. De bouwvoor gaat in de diepte scherp over
naar zwak siltig licht geelgrijs zwak siltig zand. Deze laag is geclassificeerd als C-
horizont. Het zand is goed gesorteerd en is daarom geclassificeerd als afzetting,
behorend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Waarschijnlijk be-
treffen het jonge dekzanden. In de boringen 1 en 5 is onder de bouwvoor een 0,3 m
dikke vergraven laag aangetroffen die wordt gekenmerkt door het voorkomen van
vlekken. De laag is geclassificeerd A/C-horizont en is vergraven. Beneden 0,65–
1,1 m –mv bestaat de bodem uit matig tot slecht gesorteerd zwak tot sterk siltig
zand waarin lokaal leemlagen en roestvlekken voorkomen. De slechte sortering
doet vermoeden dat deze zanden onder nat-eolische of fluviatiele omstandigheden
zijn afgezet. Het betreft hier waarschijnlijk verspoeld erosiemateriaal van de hoger
gelegen gronden ten zuiden van de onderzoekslocatie. Van deze afzettingen is niet
eenduidig te bepalen of er sprake is van de Formatie van Boxtel of van de Formatie
van Stramproy. Aan het maaiveld zijn tijdens de oppervlaktekartering enkele frag-
menten baksteen waargenomen. Ook in de bouwvoor van de boringen 1 en 4 zijn
enkele sporen baksteen waargenomen.

Op de onderzoekslocatie is onder de bouwvoor geen podzolbodem meer aangetrof-
fen. Waarschijnlijk is de volledige podzol vergraven geraakt en opgenomen in het
eerddek. Gezien het ontbreken van roestvlekken in het pakket onder de bouwvoor
(met uitzondering van boring 1) is er geen sprake van hoge grondwaterstanden.
Er is dus een voldoende neergaande waterbeweging zodat een podzol in het verle-
den waarschijnlijk wel aanwezig is geweest. Dit impliceert dat het profiel op de
onderzoekslocatie door vergraving in sterke mate is afgetopt. Het valt op basis
van het verkennend onderzoek niet met zekerheid te zeggen of deze aftopping te
maken heeft met veenontginning op of in de omgeving van de onderzoekslocatie.
Mogelijk is tijdens de ontginning van het veengebied zand ontgraven op de onder-
zoekslocatie om de lagere gelegen ontgonnen veengronden ten noorden van de on-
derzoekslocatie te bezanden. Waarschijnlijk is er op de onderzoekslocatie zelf geen
sprake geweest van veenbedekking gezien de afwezigheid van (fossiele) roestvlek-
ken hoog in het profiel. Door de sterke aftopping van het bodemprofiel moet de
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trefkans op een intacte archeologische vindplaats op de onderzoekslocatie worden
bijgesteld naar laag. Ook in de oppervlaktekartering op de onderzoekslocatie zijn
geen archeologische indicatoren waargenomen die duiden op de aanwezigheid van
een vindplaats op de onderzoekslocatie.

11
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4 Samenvatting en conclusie

De onderzoekslocatie ligt op terrasafzettingswelvingen van de Formatie van Stramp-
roy waarop volgens de bodemkaart laarpodzolgronden aanwezig zijn. Mogelijk is
de onderzoekslocatie in het verleden bedekt geweest met veen en later ontveend.
De onderzoekslocatie heeft afhankelijk van de aanwezigheid van veenbedekking
een middelhoge trefkans op archeologica uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieu-
we Tijd (geen veenbedekking) dan wel een middelhoge trefkans op archeologi-
ca uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum en Late Middeleeuwen –
Nieuwe Tijd (veenbedekking in de periode Neolithicum – Vroege Middeleeuwen).
Het verkennend veldonderzoek heeft uitgewezen dat op de onderzoekslocatie AC-
profielen aanwezig zijn bestaande uit een bouwvoor op de onverstoorde C-horizont.
De A-horizont is waarschijnlijk gevormd door ploegen en niet door ophoging met
plaggenmest. Op de locatie zijn geen restanten van een podzolbodem aangetroffen.
Het ontbreken van roestvlekken onder de bouwvoor doet vermoeden dat deze pod-
zolbodem in het verleden wel aanwezig is geweest (voldoende ontwatering voor
podzolisatie). Het originele bodemprofiel is in het verleden waarschijnlijk in ster-
ke mate afgetopt waardoor de volledige podzolbodem is verdwenen. Gezien de
afwezigheid van roestvlekken hoog in het profiel is het onwaarschijnlijk dat op
de locatie sprake is geweest van veenbedekking. Hierdoor heeft de onderzoeks-
locatie een middelhoge trefkans op intacte archeologische resten uit de periode
Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Echter door de sterke aftopping kan de actuele
trefkans op een intacte archeologische trefkans worden bijgesteld naar laag. In de
oppervlaktekartering, uitgevoerd op de onderzoekslocatie, zijn geen aanwijzingen
gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats op de onder-
zoekslocatie.
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5 Aanbeveling

Gezien de aftopping van het bodemprofiel op de onderzoekslocatie is de trefkans
op een intacte archeologische vindplaats op de onderzoekslocatie laag te noemen.
Wij adviseren daarom om de onderzoekslocatie vrij te geven. De meldingsplicht
conform art. 53 van de Monumentenwet blijft echter wel van kracht. Mochten tij-
dens de graafwerkzaamheden alsnog archeologische resten worden aangetroffen,
moet dit direct worden gemeld aan de bevoegde overheid, de gemeente Rucphen.
De gemeente Rucphen bepaalt of de onderzoekslocatie definitief kan worden vrij-
gegeven.
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Bijlage 1 Boorstaten

Locatiebepaling gemeten, GPS
Referentievlak Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling geschat, actueel hoogtebestand
Nauwkeurigheid maaiveldhoogte 15 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)
Z zand

bijmengsel (onderdeel lithologie)
s1 zwak siltig
s2 matig siltig

s3 sterk siltig

humus (onderdeel lithologie)
h1 zwak humeus

boring 1 RD-X: 97.565. RD-Y: 394.816. Maaiveld: 8,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
35 Zs1h1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: A, ploeg. Zand sortering: goed. Archeologische indicatoren: baksteen,

spoor.
65 Zs1 licht grijs scherp Vlekken: licht gevlekt, zwart. Zand sortering: goed. Bodemkundige interpretaties:

vergraven. Opmerkingen: A/C-horizont.
105 Zs1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C, gley. Vlekken: matig gevlekt, oranje. Zand sortering: slecht.
110 Zs2 grijsgeel scherp Bodemhorizont: C. Zand sortering: slecht. Sublagen: leemlagen.
115 Zs1 donker grijs scherp Bodemhorizont: C. Zand sortering: slecht. Opmerkingen: verspoeld.
150 Zs3 grijs beëindigd Bodemhorizont: C. Vlekken: matig gevlekt, oranje. Zand sortering: slecht.

boring 2 RD-X: 97.578. RD-Y: 394.781. Maaiveld: 8,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
45 Zs1h1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: A, ploeg. Zand sortering: goed.
90 Zs1 licht geelgrijs scherp Bodemhorizont: C. Zand sortering: goed.

140 Zs1 grijs beëindigd Bodemhorizont: C. Vlekken: licht gevlekt, oranje. Zand sortering: slecht. Sublagen:
leemlagen. Opmerkingen: enkele leemlaagjes.

boring 3 RD-X: 97.571. RD-Y: 394.800. Maaiveld: 8,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1h1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: A, ploeg. Zand sortering: goed.
75 Zs1 licht geelgrijs geleidelijk Bodemhorizont: C. Zand sortering: goed.

120 Zs1 licht geelgrijs beëindigd Bodemhorizont: C. Zand sortering: matig.

boring 4 RD-X: 97.557. RD-Y: 394.804. Maaiveld: 8,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1h1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: A, ploeg. Zand sortering: goed. Archeologische indicatoren: baksteen,

spoor.
110 Zs1 licht geelgrijs scherp Bodemhorizont: C. Zand sortering: goed.
130 Zs2 licht geelgrijs scherp Bodemhorizont: C, gley. Vlekken: licht gevlekt, oranje. Zand sortering: slecht.
150 Zs3 licht bruin scherp Bodemhorizont: C. Zand sortering: slecht. Opmerkingen: humeus bandje op 140

cm-mv.
170 Zs1 geelbruin beëindigd Bodemhorizont: C. Zand sortering: goed.
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boring 5 RD-X: 97.564. RD-Y: 394.786. Maaiveld: 8,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1h1 donker bruingrijs scherp Bodemhorizont: A, ploeg. Zand sortering: goed.
70 Zs1 licht geelgrijs scherp Vlekken: matig gevlekt, donker grijs. Zand sortering: goed. Bodemkundige

interpretaties: vergraven. Opmerkingen: A/C-horizont.
130 Zs2 donker geel scherp Bodemhorizont: C, gley. Vlekken: matig gevlekt, oranje. Zand sortering: slecht.

Sublagen: leemlagen.
150 Zs1 licht grijs beëindigd Bodemhorizont: C. Zand sortering: slecht.
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Bijlage 2. Een overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes. Door: A.J. Wullink. Gebaseerd op: Brandt et al. 1992; De Mulder
et al. 2003; Berendsen 2004.


