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Samenvatting 

In opdracht van de heer N.P.C.M. Thielen heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Roovertsebaan 1b te Esbeek (gemeente 

Hilvarenbeek). Op de locatie is de ombouw van een bestaande veldschuur tot woonruimte en 

een uitbreiding van de bestaande bebouwing met een oppervlakte van 88 m2 voorzien. Het 

onderhavig bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Uit de archeologische monumenten kaart blijkt dat het plangebied ligt 

binnen AMK-terrein 2125. Dit is een terrein van hoge archeologische waarde. Uit de 

archeologische beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek blijkt dat binnen dit terrein 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen met een omvang groter dan 50 m2 en 

dieper dan 40 cm -mv. 

Uit het uitgevoerde bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een 

oorspronkelijke laagte waarin voorheen de Hoogeindsche beek stroomde. Direct ten noorden 

van het plangebied is mogelijk sprake geweest van een voorde (oversteekplaats). 

De oorspronkelijk lage ligging van het terrein maakt de verwachting voor het aantreffen van 

resten van nederzettingsresten of jachtkampen van jagers en verzamelaars laag. Binnen het 

plangebied kunnen eventueel resten van rituele deposities en mogelijk ook restanten van 

houten constructies van bruggen aanwezig zijn. Dergelijke archeologische resten worden 

meestal bij grootschalige graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het aanleggen van nieuwe 

beeklopen, gevonden. Eventuele archeologische resten worden verwacht onder de 

opgebrachte grond, vanaf 100 cm-mv. Rituele deposities kunnen bestaan uit allerlei 

waardevolle voorwerpen zoals wapentuig (bijlen,zwaarden), aardewerk en andere 

kostbaarheden etc. Houten constructies van bruggen zijn over het algemeen alleen goed 

geconserveerd onder de grondwaterstand, die in het plangebied bij het milieuonderzoek 

bepaald is op 210 cm –mv.  

De voorziene graafwerkzaamheden hebben een zeer geringe omvang en reiken mogelijk net 

tot onder de opgebrachte grond. De kans dat met deze werkzaamheden archeologische resten 

worden geroerd wordt zeer klein geacht.  

Aanbevolen wordt om op basis van de voorziene bodemingrepen geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied Rooverstebaan 1b te Esbeek. 

ArGeoBoor adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is 

echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 

resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te 

wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals 

aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de heer N.P.C.M. Thielen heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Roovertsebaan 1b te Esbeek (gemeente 

Hilvarenbeek). Op de locatie is de ombouw van een bestaande veldschuur tot woonruimte en 

een uitbreiding van de bestaande bebouwing met een oppervlakte van 88 m2 voorzien. Het 

onderhavige bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Uit de archeologische monumenten kaart blijkt dat het plangebied ligt 

binnen AMK-terrein 2125. Dit is een terrein met een hoge archeologische waarde. Uit de 

archeologische beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek blijkt dat archeologisch onderzoek 

noodzakelijk is bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 50 m2 en dieper dan 40 cm -mv.1 

Bij de voorziene uitbreiding bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit 

nog niet eerder gebeurd is, waarbij eventuele archeologische waarden verstoord zouden 

kunnen worden.  

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in november 2014.  

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Peeters, 2012 

2
 Kadaster 2012 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. Het doel is om een uitspraak te kunnen doen of bij de voorziene 

ingrepen archeologische waarden bedreigd worden. De volgende vragen staan bij het 

onderzoek centraal: 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).3  

1.3 Administratieve data 

Adres: Rooverstebaan 1b te Esbeek 
Toponiemen: Roovertsebaan / Teulder, Tulder, Thulden, Tulden 
Kadastrale nrs.  Gemeente Hilvarenbeek sectie I nr. 326 
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Hilvarenbeek 
Opdrachtgever: De heer N.P.C.M. Thielen 

Roovertsebaan 1b 
5085 NA Esbeek 
T 013-5050428/013-5054784 

bevoegd gezag:: Gemeente Hilvarenbeek 
Centrum Coördinaat: 135572/383168 
Oppervlakte: Opp. uitbreiding 88 m

2 
Oppervlakte perceel 8.500 m

2
 

Kaartblad: 50H 
Onderzoekmeldingsnummer: 64144 
Onderzoeknr. 51946 

  

                                                           
3
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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3 Gegevens plangebied 

3.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt aan de zuidwestzijde van de Roovertsebaan in het gehucht Tulder dat circa 

500 meter van de Belgische grens en 3,5 km ten zuidwesten van het dorp Esbeek ligt (zie 

afbeelding 1). Het perceel is bebouwd met een veldschuur. Rondom de schuur ligt een ruime 

tuin met onder andere fruitbomen en een groentetuin (zie afbeelding 2). Uit gegevens van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1) blijkt dat het maaiveld van het plangebied ligt op 

circa 25,6 m + NAP.4 De huidige veldschuur bevindt zich op een verhoging. Met name ten 

noordwesten van de schuur loopt het terrein af richting de voormalige Hoogeindsche beek. 

3.2 Voorziene ontwikkeling 

De uitbreiding  vindt plaats aan de noordwestzijde van de bestaande bebouwing (zie 
afbeelding 2). Het gaat om een uitbreiding van 88 m2. De bodemverstoring bestaat uit het 
aanbrengen een vorstrand over de omtrek van de nieuwbouw in totaal circa 48 meter. De 
vorstanden worden circa 50 cm breed en 80 cm –mv diep ingegraven en volgestort. De totale 
bodemverstoring zal circa 48 X 0,5 = 24 m2 bedragen. De bouwtekeningen met fundering zijn 
opgenomen als bijlage 1.

Afbeelding 2. Situatietekening met de voorziene uitbreiding(paars)  aan de noordwestzijde van 
de bestaande veldschuur (rood, nr. 1b) . 

 

 

 

                                                           
4
 AHN-1 1997-2003 
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4 Bureauonderzoek 

4.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

4.2 Aardkundige gegevens 

Op 170 meter ten zuidoosten van het plangebied is een boring ten behoeve van een 

geologische kartering uitgevoerd. Uit deze boring blijkt dat ter plaatse een dunne laag matig 

fijn dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) ligt op zeer grofzandige 

afzettingen behorende tot de Formatie van Sterksel.5 Gezien de geringe afstand van de boring 

tot het plangebied is het zeer aannemelijk dat deze opbouw ook in het plangebied aanwezig 

is.6 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een dalvormige laagte zonder 

veen (zie afbeelding 3). Ten noorden van deze laagte ligt een terrasafzettingsvlakte, ten zuiden 

een terrasafzettingswelving en een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. 

Afbeelding 3. Plangebied (paars) op een geomorfologische kaart.7 

 

 

                                                           
5
 Dinoloket 2014 (boornr. B50H0010) 

6
 De Mulder 2003 

7
 Alterra 2003 
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Op een gedetailleerde hoogtekaart van het plangebied, vervaardigd op basis van gegevens uit 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de dalvormige laagte zoals hierboven 

omschreven goed zichtbaar.8 Ten noordwesten van het plangebied is het dal nog wat dieper. 

Een greppel of slootvormige laagte vormt de grens met de hogere gronden die ten zuiden van 

het plangebied liggen. De veldschuur ligt op een kleine hoogte. 

Afbeelding 4: Plangebied (paars) op een afbeelding op basis van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.9 

 
Afbeelding 5. Een uitsnede uit de bodemkaart.10 

                                                           
8
 AHN-1 1997-2003 

9
 AHN-1 1997-2003 
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De hoogteverschillen op de hoogtekaart komen niet terug in verschillende bodemtypes 

aangegeven op de bodemkaart (zie afbeelding 5). Zowel de hoge- als de lage gronden rondom 

het plangebied wordt aangeduid als een hoge zwarte enkeerdgrond in lemig fijn zand (zEZ23). 

Waarbij de grondwatertrap in het zuiden VII is en in het noordelijk-, westelijk- en ter plaatse 

van het plangebied V is. Dit betekent dat het grondwater dichter bij het oppervlak voorkomt in 

het noordelijk en westelijk deel als het gevolg van de lagere ligging. Op iets grotere afstand van 

het plangebied liggen veldpodzolgronden (codes: Hn21 en Hn23) en in de beekdalen liggen 

gooreerdgronden (code pZn23).  

Hoge zwarte enkeerdgronden zijn gronden die ontstaan zijn door het jarenlang opbrengen van 

plaggen en mest om zodoende de structuur van de grond te verbeteren en de opbrengst te 

verhogen.11  

Binnen het plangebied heeft onlangs een milieutechnisch bodemonderzoek plaatsgevonden. 

Hierbij is 1 boring tot 3.5 m –mv en zijn boringen 2 en 3 tot 0,5 m –mv uitgevoerd. De 

boorlocaties en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2.12 Het grondwater is bij het 

onderzoek bepaald op 2,1 m –mv. De bodemopbouw ter plaatse van de nieuwbouw bestaat 

van 0 tot 100 cm –mv uit matig humeus, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin zand. Hieronder 

ligt een zwak humeuze donker geelbruine zandlaag van 30 cm dik. Van 130 tot 150 cm –mv 

bevindt zich een geelbruine zandlaag met leembrokken. Ook in de hieronder gelegen laag tot 

200 cm-mv zijn leembrokken aanwezig in een bruingrijze zandlaag. Vanaf 200 cm –mv tot 250 

komt zeer grof zand met een zwakke bijmenging met grind. Van 250 cm-mv tot de geboorde 

diepte van 350 cm –mv is grof zand met sporen grind aangetroffen.  

Interpretatie van de opgeboorde bodemlagen:  

Laag diepte 
cm -mv 

0-100 100-130 130-200 200-350 

Inter-
pretatie 

Opgebrachte 
grond 

Oorspronkelij
ke beekdal-
bodem (Ap-
horizont) 

Indien leembrokken dan geroerde grond 
of Indien gelaagdheid dan fluvio- 
periglaciale afzetting (verspoeld dekzand 
) Formatie van Boxtel/of bovenkant van 
de Formatie van Sterksel (C-horizont) 

Afzettingen van 
vlechtende rivieren 
(Formatie van Sterksel) 
(C-horizont) 

De matig humeuze dikke bovenlaag is geïnterpreteerd als opgebrachte grond. De zwak 

humeuze zandlaag hieronder zou de oorspronkelijke beekdalbodem kunnen voorstellen. Dit 

zou betekenen dat het terrein ongeveer 1,0 m is opgehoogd. Van aangetroffen zandlaag met 

leembrokken is niet duidelijk of het een natuurlijke gelaagdheid betreft van leem- en 

zandlagen of dat het gaat om geroerde grond. Op basis van oude kaarten zijn er geen 

aanwijzingen die duiden op een nog diepere verstoring, dus lijkt het waarschijnlijker dat het 

om een natuurlijke gelaagdheid gaat, die kan samenhangen periglaciale afzetting uit de laatste 

ijstijd of met een oudere fluviatiele afzetting, bijvoorbeeld een lemige restgeulvulling van een 

vlechtende rivier. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
10

 Alterra 1965-1995 
11

 Boerma 1992 
12

 Hendrikx 2014 
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4.3 Historische bronnen en oude kaarten 

Een mooi artikel over de historie van Tulden is te vinden op internet. Het verhaal is geschreven 

door de heer Pierre van Beek (schrijver van heemkundeartikelen) en het is dit artikel dat ik 

hier, voorzover het informatie geeft die van belang is voor de archeologische verwachting, 

grotendeels citeer:  

“De Rovertsebaan 1, het jachthuisje heeft een gevelsteen met een bisschopswapen met aan de 

bovenzijde het getal 1662. Gebleken is dat de steen afkomstig is van een kasteel of klooster dat 

hier vroeger gestaan heeft en waar abt Thuldanus zetelde. De volksmond wijst Thulden aan als 

pleisterplaats voor een oude weg van Luik naar Holland. Er stonden hier logementen, 

bierbrouwerijen en een jeneverstokerij. In 1860 stonden er in Thulden nog drie oude 

boerenhuizen, waaronder een dubbel, met samen 35 hectare bouwland. Bekend waren de 

zevenmakers van Thulden. Zij leverden materiaal voor de boerenkafmolens. De laatste herberg 

verdween omstreeks 1880. De Thuldense hei was ook bekend om haar honingrijkdom. De oudst 

bekende eigenaresse van Thulden is de abdij van Averbode zoals uit twee oorkonden van 1298 

blijkt. Door de abdij werd de bezitting als cijnsgoed gegeven aan een laat- of cijnsman van wie 

een oorkonde van 1605 er één vermeldt.”13  

De drie oude huizen, waar hierboven over gesproken wordt, staan aangegeven op de 

minuutplan van 1831 (zie afbeelding 6). Op oude kaarten uit de nieuwe tijd bestaat Tulder uit 

een groepje boerderijen en of een boerderij met diverse bijgebouwen. Uit de veldminuut (zie 

voorkant) en een kaart uit 1918 (afbeelding 8) blijkt dat de Teulder hoeve lag in een uitgestrekt 

heidegebied. Ten zuiden van de bebouwing lag een grote akker. Ten noorden bevonden zich 

wat kleine akkertjes of groentetuinen. Het plangebied was al die tijd in gebruik als weide 

evenals de andere laag gelegen gronden langs de beek. De beekloop wordt op de veldminuut 

en de minuutplan ‘Oude Loop’ genoemd. Dit duidt erop dat toen reeds ten noorden van de 

oorspronkelijke loop een nieuwe ‘rechte’ beekloop was aangelegd (zie afbeelding 6 en 7). Het 

is goed mogelijk dat deze kanalisatie heeft plaatsgevonden ten behoeve van de bevloeiing van 

het grasland om zo de productie te verhogen.14 Er zijn op de kaarten dan ook twee bruggen 

zichtbaar.  

Op de hoogtekaart (zie afbeelding 4) valt de greppel- of slootvormige laagte ten zuiden van het 

plangebied op. Dit lijkt om een voormalige waterloop te gaan, die zich afsplitste ten oosten van 

het plangebied en richting de bebouwing van de Teulder hoeve  liep en ten noorden van de 

Teulder hoeve weer bij de beek aansloot. Mogelijk was sprake van het omleiden van de 

waterloop ten behoeve van het  gebruik ervan nabij de hoeve. Mogelijk werd het water 

gebruik als drinkwater of allicht voor de aandrijving van een watermolen. Het lijkt maar om 

een klein stroompje te zijn gegaan dus in hoeverre een waterloop mogelijk zou zijn geweest is 

nog de vraag.  

                                                           
13

 Van Beek 1964 
14

 Baaijens e.a. 2011 
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Afbeelding 6. Plangebied op een minuutplan uit 1811-1832.15 

 
Afbeelding 7. Plangebied op een detailkaart van de veldminuut.16  

Op de kaart uit 1918 is binnen het plangebied een schuurtje ingetekend, dat op de kaarten van 

1940 en 1967 ontbreekt (zie afbeelding 8 en 9) en pas op de kaart van 1995 weer opduikt. 

Tussen 1918 en 1940 veranderde omgeving van de Teulder hoeve in een parkachtig landschap. 

De akkers raken buiten gebruik en van de oorspronkelijke beek is niet veel meer terug te 

vinden. Na 1940 is er weinig meer veranderd in het plangebied.  

                                                           
15

 Kadaster 1811-1832 
16

 Bureau voor Militaire Verkenningen onbekend, waarschijnlijk circa 1850 
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Afbeelding 8. Plangebied op een kaart uit 1918.17 

 

Afbeelding 9. Plangebied op oude kaarten.18  

                                                           
17

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1918 
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4.4 Bekende archeologische waarden, vondst- en onderzoeksmeldingen 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE) die voorkomen binnen een straal van circa 1000 meter binnen het 

plangebied zijn bekeken.19  

De gegevens uit Archis zijn weergeven in afbeelding 10. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Het plangebied ligt binnen de grenzen van AMK-terrein 2125. Dit betreft een terrein van hoge 

archeologische waarde. Deze hoge archeologische waarde is gebaseerd op de vondst van 

diverse vuurstenen artefacten uit het neolithicum. Daarnaast zijn mogelijk Romeinse resten 

binnen het terrein aanwezig. Eventuele resten zullen goed zijn geconserveerd als gevolg van de 

aanwezigheid van een esdek. Onder het esdek is een B-horizont aanwezig, hetgeen duidt op 

een redelijk gaaf, ongeroerd bodemprofiel.  

Waarnemingen: 

Op ruim 350 meter ten zuiden van het plangebied ligt waarneming 35573. Dit betreft de 

vondstmeldingen van de heer Beex uit 1966. Het gaat hierbij om de hierboven genoemde 

Romeinse pot (ruwwandige (kook)pot, een beker met dekselgleuf en oor. Geelwit. Romeins). 

Daarnaast zijn diverse vuurstenen artefacten aangetroffen. De genoemde stenen 

hamer/hamer bijl heeft een onzekere herkomst. 

Onderzoeksmeldingen 

 
Afbeelding 10. Plangebied op een kaart op basis van Archis met AMK-terreinen, 
waarnemingen, vondstmeldingen, onderzoeksmeldingen en als achtergrond de bodemkaart.  
 

                                                                                                                                                                          
18

 Bureau Militaire Verkenningen 1850; Kadaster 1940, 1967 en 1995 
19

 Archis 2014 
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Onderzoeksmelding 49171: Direct ten noordwesten van het plangebied is een 

bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van het herstellen van de Hoogeindse beek. In dit 

bureauonderzoek wordt de brug ten noorden van het plangebied aangemerkt als een voorde. 

Een oude oversteekplaats in de beek.20.  

Onderzoeksmelding 54066 betreft een verkennend booronderzoek waaruit is gebleken dat de 

bodem niet meer intact is en eventuele archeologische resten reeds verloren zijn gegaan. Een 

vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.21 

Onderzoeksmelding 48194 betreft het vervaardigen van een erfgoedkaart van diverse 

gemeenten ten zuiden van het plangebied. De verwachting is dat dit onderzoek geen 

aanvullende informatie voor het onderhavige plangebied bevat. 

Archeologische beleidskaart 

Het plangebied ligt binnen AMK-terrein 2125 waar op basis van de beleidskaart archeologisch 

onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm-mv.22 

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het monument in een zone met 

een hoge archeologische verwachting. Op cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie 

Noord-Brabant volgt de Archeologische Monumenten kaart, het plangebied ligt derhalve 

binnen een archeologisch monument. 23 

5 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt op de zuidrand van een klein dal, waarin van oorsprong de Hoogeidensche 

‘beek’ stroomde. Deze mogelijk gegraven, maar misschien wel natuurlijke waterloop, 

waarschijnlijk een betrekkelijk klein beekje, is al voor 1832 gekanaliseerd. De oude loop lag 

toen nog in het dal en wel direct ten noorden van het plangebied. Het plangebied behoorde 

ook tot het laaggelegen deel van het dal en is lange tijd in gebruik geweest als grasland.  

De lage ligging en de daarbij horende natte omstandigheden maakt het onwaarschijnlijk dat de 

locatie gebruikt is als nederzettingsterrein voor vroege en late landbouwers of als jachtkamp 

voor jagers en verzamelaars in de steentijd. Het is niet uit te sluiten dat direct ten noorden van 

het plangebied een voorde aanwezig was. Een plek waar de drassige laagte met daarin een 

kleine beekje vroeger makkelijk kon worden overgestoken en dat daarom de Rooverstebaan 

ligt waar die nu ligt. Dergelijke oversteekplaatsen waren vaak ook offerplaatsen waar rituele 

deposities plaatsvonden. 

Uit historische bronnen blijkt dat in Tulden al in de late middeleeuwen bewoning plaatsvond 

en er mogelijk sprake was een kasteel of klooster. De Teulder hoeve heeft altijd ten oosten van 

het plangebied gelegen met uitzondering van de huidige veldschuur en een voorloper die rond 

1918 op de locatie stond, vermoedelijk voor de opslag van hooi, afkomstig van het hooiland in 

de laagte van het dal. 

                                                           
20

 De Boer 2012 
21

 Koeman 2013 
22

 Peeters 2012  
23

 Archis en Provincie Noord-Brabant 2014 
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Bekende verstoringen 

Uit de onlangs uitgevoerde grondboring blijkt dat ter plaatse een meter opgebrachte grond 

aanwezig is, met daaronder een voormalige bouwvoor van 30 cm, oude kaarten blijkt dat de 

afgelopen 200 jaar diverse bouw- en sloop activiteiten op het perceel hebben plaatsgevonden. 

Aan de noordzijde van het perceel, waar de bebouwing staat en gestaan heeft worden 

bodemverstoringen verwacht. 

6 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? Het plangebied ligt in een oorspronkelijke laagte waarin voorheen de 

Hoogeindsche beek stroomde.  Op plek waar de beek voor de kanalisatie stroomde, 

direct ten noorden van het huidige plangebied, is mogelijk sprake geweest van een 

voorde (oversteek plaats).  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

De oorspronkelijk lage ligging van het terrein maakt de archeologische verwachting 

voor het aantreffen van resten van nederzettingen of jachtkampen van jagers en 

verzamelaars laag.  

Binnen het plangebied kunnen eventueel resten van rituele deposities en mogelijk ook 

restanten van houten constructies van bruggen aanwezig zijn. Dergelijke 

archeologische resten worden meestal bij grootschalige graafwerkzaamheden, 

bijvoorbeeld bij het aanleggen van nieuwe beeklopen, gevonden. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele archeologische resten worden verwacht onder de opgebrachte grond met 

een dikte van 100 cm. Resten van rituele deposities kunnen bestaan uit allerlei 

waardevolle voorwerpen zoals wapens (bijlen), potten etc. Houten constructies zijn 

meestal alleen goed geconserveerd onder de grondwaterstand, die in het plangebied 

bij het milieuonderzoek bepaald is op 210 cm –mv.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De voorziene graafwerkzaamheden hebben een zeer geringe omvang en reiken 

mogelijk net tot onder de opgebrachte grond. De kans dat met deze werkzaamheden 

archeologische resten worden geroerd wordt zeer klein geacht.  

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? 

Op basis van de nu bekende gegevens wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk geacht.    
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7 Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om op basis van de bekende huidige bodemingrepen geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied Rooverstebaan 1b te Esbeek. 

ArGeoBoor adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is 

echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 

resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te 

wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals 

aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. 
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