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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende 
richtlijnen en protocollen).  
 
Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 
van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau 
onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 
volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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SAMENVATTING 
 
Op 24 november 2021 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de 

Dorpsstraat 50a te Borkel (gemeente Valkenswaard). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een omgevingswetvergunning. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 2.600 m2. 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige bebouwing ten 

behoeve van woningbouw. De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar uitgaande van een standaard 

funderingsdiepte naar verwachting tot ten minste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Erfgoedkaart A2- en Kempengemeenten in Categorie 4: zone met hoge archeologische 

verwachting. Volgens het bestemmingsplan Borkel en Schaft (2017) ligt de onderzoekslocatie in Waarde – Archeologie 4. Voor 

Waarde – Archeologie 4 geldt een onderzoeksplicht bij bodemverstoringen van 500 m2 en die dieper reiken dan 50 centimeter 

onder maaiveld. De gemeente heeft middels deze kaart aangegeven dat de locatie onderzoeksplichtig is. 

Het plangebied bevindt zich nabij een natte dalvormige laagte, beekdalbodem van de Dommel. Gradiëntzones nabij 

watervoorzieningen zijn van oudsher aantrekkelijke bewoningslocaties. Om deze redenen wordt een hoge verwachting 

toegekend voor vindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum.  

Op basis van de landschappelijke ligging zal het plangebied ook in de latere pre- en protohistorische perioden aantrekkelijke 

vestigingsplaats zijn geweest. Indien het plangebied op een landduin ligt dan dat maakt het plangebied minder aantrekkelijk 

als vestigingslocatie. De ouderdom van deze landduin en andere landduinen in de omgeving van het plangebied kan in het 

Holoceen worden geplaatst maar daarbinnen zijn verschillende periodes geweest waarin stuifduinen en landduinen zijn 

gevormd. Als het stuifzand vrij jong is kan de locatie in de prehistorie wel geschikt zijn geweest als vestigingslocatie. Voor het 

plangebied geldt daarom een middelhoge verwachting voor de periode neolithicum tot en met vroege middeleeuwen.  

 

Het plangebied ligt aan de Dorpsstraat in de bebouwde kom van Borkel. Uit bestudering van historische kaarten blijkt dat het 

plangebied in de loop van de 19e eeuw ontgonnen. In 1869 wordt de rijksmonumentale molen Sint-Antonius Abt gebouwd. Kort 

daarna zal ook de molenaarswoning binnen het plangebied zijn gebouwd. De molen zelf ligt direct buiten het plangebied. 

Aangezien de huidige bebouwing uit 1869 (molen) en kort daarna (molenaarswoning) dateert en er verder geen aanwijzingen 

zijn van oudere bebouwing en het gebied daarvoor deel was van heidegronden, geldt voor het plangebied een lage verwachting 

voor de periode volle en late middeleeuwen. Het kan niet uitgesloten worden dat in de nieuwe tijd bebouwing aanwezig was, 

al dan niet gerelateerd aan de huidige kern van Borkel of aan de molen. Voor nieuwe tijd geldt een middelhoge verwachting.  

Wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond en daarmee een plaggendek zijn archeologische resten beschermd tegen 

latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden 

aangetroffen. Bij hoge enkeerdgronden zijn de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door 

de lage grondwaterstand (GWT VII) kunnen organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten 

bewaard blijven.  
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Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de in het bureauonderzoek 

omschreven verwachte hoge zwarte enkeerdgronden in het plangebied deels aanwezig zijn. De bodemopbouw binnen het 

plangebied bestaat uit een AC-profiel. De top van de onverstoorde verspoelde dekzandafzettingen ligt, met uitzondering van 

boring 5, op een constant niveau (op gemiddeld 29,16 meter +NAP).  

Op basis hiervan kan er worden geconcludeerd de bodem niet diepgaand is verstoord. Dit betekent dat archeologische resten 

uit de periode laat-paleolithicum – mesolithicum aangetroffen kunnen worden. Tussen het stuifzand en dekzandafzettingen is 

geen podzolbodem aangetroffen. Dit stuifzand pakket is veelal door bewerking van het land opgenomen in het bovenliggende 

A-horizont. Op basis van deze gegevens is de archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten voor 

de perioden (neolithicum – late middeleeuwen) laag. Uit de historische kaarten blijkt dat het plangebied al sinds de 19e eeuw 

bebouwd is. Dit betreft de molenaarswoning behorende tot de rijksmonumentale molen Sint-Antonius Abt. Een veldonderzoek 

middels boringen is derhalve geen geschikte methode voor het opsporen van deze dieper in gegraven heterogeen verdeelde 

sporen, zoals muren en funderingsresten. Om deze redenen blijft de middelhoge verwachting voor de periode vanaf de nieuwe 

tijd gehandhaafd. 

De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen planontwikkeling kunnen een negatieve impact hebben op het verwachte 

aanwezige archeologische niveau. Op basis van de bodemkundige gesteldheid kunnen onder de humushoudende bovengrond 

(0 - 25 centimeter beneden maaiveld) archeologische resten aanwezig zijn. Wanneer er graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, 

dan kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verloren gaat. Op basis hiervan wordt voor dit deel van het plangebied 

een vervolgonderzoek geadviseerd.  

Dit vervolgonderzoek vindt bij voorkeur in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats. Hiervoor dient voorafgaand een 

Programma van Eisen (PvE) ter toetsing te worden voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Valkenswaard). 

De resultaten van dit onderzoek dient getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Valkenswaard), dat op basis 

van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet 

betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het 

inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan 

door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig 

zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10 

(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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1. INLEIDING 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. boringen uitgevoerd 

op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Dorpsstraat 50a te Borkel  

Gemeente   : Valkenswaard 

Oppervlakte   : 2.600 m2 

Huidig gebruik van de locatie : Tuin en deels bebouwd (woonhuis) 

Toekomstig gebruik  : Nieuwbouwwoningen 

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002 en 4003), KNA 4.1. Het 

archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie. 

Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld 

zijn uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-prospector. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige bebouwing ten 

behoeve van woningbouw (Figuur 1). De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar uitgaande van een standaard 

funderingsdiepte naar verwachting tot ten minste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Erfgoedkaart A2- en Kempengemeenten in Categorie 4: zone met hoge archeologische 

verwachting. Volgens het bestemmingsplan Borkel en Schaft (2017) ligt de onderzoekslocatie in Waarde – Archeologie 4. Voor 

Waarde – Archeologie 4 geldt een onderzoeksplicht bij bodemverstoringen van 500 m2 en die dieper reiken dan 50 centimeter 

onder maaiveld. De gemeente heeft middels deze kaart aangegeven dat de locatie onderzoeksplichtig is (Bijlage 4).1 

Doel 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor 

de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische 

gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel 

vervolgonderzoek. 

Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek opgestelde 

verwachtingsmodel.  

Specifiek voor de onderzoekslocatie Dorpsstraat 50a te Borkel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten? 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

 

 
1 SRE Milieudienst (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) 2011, Erfgoedkaart Kempen- en A2 gemeenten. 



AM21525 
  

 

Pagina |   8  

Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Dorpsstraat, in de historische kern van Borkel. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

Figuur 2. Momenteel is het plangebied grotendeels in gebruik als tuin en deels bebouwd. In het noorden wordt het plangebied 

begrensd door de Dorpsstraat, in het oosten, zuiden en westen door bebouwing aan de Dorpsstraat (nummer 52), Handboogstraat 

(nummers 7 t/m 11) en Sportstraat (nummers 9 t/m 15).  

Figuur 1. Impressie van de toekomstige situatie (planvoornemen A) binnen het plangebied. Het plangebied is weergegeven met het rode kader. (Bron: 
Opdrachtgever). 
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Figuur 2. Topografische ligging van het plangebied. Het plangebied is weergegeven met het rode kader. (Bron: PDOK-viewer) 
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2. WERKWIJZE 
2.1  Inleiding 

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in 

bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor 

het opstellen van de landschapsgenese. 

Archeologische bronnen 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Valkenswaard (intergemeentelijke Erfgoedkaart van de A2- en 

Kempengemeenten) 

• Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen) 

Bodem- en geomorfologische kaarten 

• Bodemkaart (Alterra) 

• Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis3) 

• Fysisch landschap van de A2- en Kempengemeenten  

• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

Historische kaarten 

• Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832) 

• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

• Moderne topografische kaart (tot 2020) 

De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische verenigingen en 

werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst. 

De Heemkundekring Weerderheem, is op 19 november 2021 per e-mail gecontacteerd met de vraag met de vraag om 

aanvullende informatie betreffende het plangebied. Dhr. Peels (Werkgroep Archeologie) heeft hierop gereageerd. De 

aanvullende gegevens zijn verwerkt in onderhavig rapport. 
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2.2  Verkennend veldonderzoek door middel van boringen 

Aan de hand van het Plan van Aanpak (PvA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 2   wordt een verkennend 

booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare uitgevoerd. Het onderzoek is hiermee verkennend voor alle 

perioden. Het plangebied heeft een oppervlakte van 2.600 m2. Bij het verkennend veldonderzoek zal daarom uitgegaan worden 

van 6 boringen welke gelijkmatig over het plangebied worden verdeeld, zie Bijlage 2.  

De boorlocaties worden uitgezet ten opzichte van hoekpunten van de perceelsgrenzen, straten en bebouwing. De hoogte zal 

worden bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De boringen worden gezet met een Edelmanboor met een 

boorkop van 7 centimeter.  

De boorkernen worden conform de ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie Bijlage 8. Gelet zal 

worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten keramiek, fosfaatvlekken en brokjes houtskool en 

verbrande leem. Daartoe worden de opgeboorde monsters verbrokkeld waar nodig. 

 
  
  

 
2 Tol et al. 2012. 
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3.  BUREAUONDERZOEK 
3.1  Landschappelijke situatie - geomorfologie 

Het plangebied ligt in het Kempisch zandgebied3  ten westen van de breuk van Vessem, op de gordel van Sterksel. 4  De 

ondergrond wordt doorsneden door een aantal zuidoost-noordwest georiënteerde breuken, die de Roerdalslenk en het 

Kempenblok begrenzen. Het plangebied ligt op de rand van de Roerdalslenk, een tektonisch dalingsgebied.5  

In het Vroeg- en Midden-Pleistoceen werd in de Roerdalslenk door de Rijn en Maas grind en grove zanden afgezet. Door 

tektonische bewegingen zijn oude rivierafzettingen van de Rijn en de Maas dicht aan het oppervlak komen te liggen. Deze 

rivierafzettingen zijn onderdeel van de Formatie van Sterksel en bestaan grotendeels uit matig tot sterk grof grindhoudend zand 

en grind.6 Een groot deel van de formatie is afgezet door een verwilderd riviersysteem dit vangt aan in de laatste periode van 

het Vroeg-Pleistoceen (circa 1,1 miljoen jaar geleden) en loopt door tot in het Midden-Pleistoceen (circa 475.000 jaar geleden).  

In de loop van de laatste ijstijd (Weichselien, circa 115.000 – 11.700 jaar geleden), aan het eind van het Pleistoceen, is door de 

wind een pakket zand afgezet die het oudere en geërodeerde landschap afdekt. Het huidige landschap is in die periode voor een 

groot deel gevormd. Er ontstond een steeds kouder en droger klimaat.7 In deze periode (circa 115.000 – 11.700 jaar geleden) 

breidde het landijs zich sterk uit in Europa. Gedurende het grootste deel van het Weichselien was de bodem bevroren. Tijdens 

perioden dat er sprake was van dooi, werd door sneeuwsmelt- en regenwater veel sediment verspoeld, waarbij fluvioperiglaciale 

afzettingen zijn gevormd en dalen ontstonden. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers in textuur. Ze bestaan uit fijn 

en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend.8 Deze afzettingen 

zijn in het plangebied in de diepere ondergrond aanwezig.  

In de koudste en droogste perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 14.700 jaar 

geleden) en in sommige perioden van het Laat-Glaciaal (circa 14.700 – 11.700 jaar geleden), is de vegetatie grotendeels 

verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving optrad. De rivierafzettingen en de fluvioperiglaciale afzettingen raakten bedekt 

met dekzand.9 Dit dekzand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm) en arm aan grind. Het dekzand wordt tot het Laagpakket van 

Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf dat tijdens de dekzandafzetting is ontstaan, wordt gekenmerkt door 

vlaktes met depressies en dekzandruggen of dekzandkoppen. Het dekzand werd in verschillende fasen en omstandigheden 

afgezet, zo is het oude dekzand lemig en het jonge dekzand niet. In deze periode werden grote zandruggen gevormd die 

tientallen kilometers lang waren, één ervan is de Midden-Brabantse rug. Deze loopt ten noorden van het plangebied, bij de 

noordelijke grens van gemeente Reusel –De Mierden en langs de zuidelijke grens van de Oirschot.  

Het klimaat werd tijdens het Holoceen warmer en vochtiger. Door het warmere klimaat smolten de in het Weichselien gevormde 

ijskappen en steeg de relatieve zeespiegel snel. Het landschap in de regio is door geologische processen weinig meer veranderd.  

 

 
3 Rensink et al., 2016.  
4 SRE Milieudienst (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) 2011, Erfgoedkaart Kempen- en A2 gemeenten, Fysisch Landschap. 
5 Berendsen 2011, 343. 
6 De Mulder 2003. 
7 Berendsen 2011, 183; Stouthamer, Cohen en Hoek 2020, 205. 
8 Berendsen 2011, 189. 
9 Berendsen 2019, 190. 
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Het dekzand werd door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken sneden zich in. Hierbij volgden ze de natuurlijke 

laagten, zoals de eerder gevormde dalen.  

Volgens de geologische kaart komen in het plangebied komt in de ondergrond van het plangebied de formatie van Sterksel met 

een dek van de Formatie van Boxtel voor, meer bepaald rivierzand en -grind met een zanddek (St1). 

Op de geomorfologische kaart (Bijlage 5) is het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom van Borkel. 

Deze zone wordt omringd door verschillende landschappelijke eenheden: laagte zonder randwal (code 10N51), landduinen met 

bijbehorende vlakten en laagten (code 11L54), beekdalbodem (code 22R42v) en vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 

2M53).  Volgens het Fysisch landschap (Figuur 3) ligt het plangebied op een duin (Borkelse heide) nabij het beekdal van de 

Dommel.  

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4, Bijlage 7) is duidelijk te zien dat het plangebied op de overgang van de hoge 

landduinen en dekzandruggen naar de lager gelegen zone van het beekdal van de Dommel ligt. Het beekdal van de Dommel 

ligt circa 1 meter lager dan de zone waarin het plangebied. De maaiveld hoogte varieert tussen de 29,36 tot 29,70 meter +NAP. 

Het plangebied loopt globaal gezien in zuidwestelijke richting af.  

 
Figuur 3. Kaart Fysisch landschap van de gemeente Valkenswaard. Het plangebied is rood omlijnd. 
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3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

Volgens de bodemkaart (Bijlage 6) worden in het plangebied hoge zwarte enkeerdgrond gevormd in leemarm en zwak lemig fijn 

zand (code zEZ21) verwacht. 

Bij enkeerdgronden is sprake van een eerdlaag of plaggendek. Dit (plaggen)dek is ontstaan doordat in sommige gevallen al 

vanaf de late middeleeuwen op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast.10 Om de grond vruchtbaarder 

te maken, werden plaggen met het mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid. In de loop der tijd is hierdoor een 

plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan.11  De totale dikte van het plaggendek is bij de enkeerdgronden meer dan 50 

centimeter.12 De bouwvoor (Aap-horizont) is grijsbruin tot zwart van kleur. Hieronder liggen oudere niveaus/lagen van het 

plaggendek (Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur zijn. Dergelijke cultuurdekken kunnen een beschermende werking 

hebben voor de potentieel aanwezige archeologische lagen.  

De hoge enkeerdgronden betreffen de oudste opgehoogde gronden, die over het algemeen op de hogere dekzanden liggen. De 

lage enkeerdgronden werden pas later in gebruik genomen vanwege de lagere ligging in het beekdal. Door de hogere 

grondwaterstand was de sterke ophoging met plaggen niet alleen noodzakelijk voor de bemesting maar ook om de nattere 

gronden toegankelijk te maken. 

De kans bestaat dat er onder het plaggendek nog een restant van het oorspronkelijke wordt bodemprofiel wordt aangetroffen. 

Dit hoeft echter niet zo te zijn zoals vaker blijkt bij archeologisch onderzoek in bijvoorbeeld het oosten van Brabant. Indien 

sprake is geweest van een snelle ophoging, dan zou men onder het plaggendek nog een intacte A-horizont kunnen vinden. Deze 

laag onderscheidt zich door een hoger humusgehalte en een meer donkere kleur. Echter, door verploeging zijn vaak de 

oorspronkelijke A- en E-horizont reeds opgenomen in het plaggendek.  

Indien de oorspronkelijke bodem bestaat uit een podzolbodem kunnen op een dieper niveau nog (restanten van) een B- en/of 

BC- horizont voorkomen.  

Grondwatertrap 

De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt door een gemiddeld lage grondwaterstand, te weten grondwatertrap VII. 

Dit zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand tussen de 80 en 140 centimeter beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan 

160 centimeter beneden maaiveld. Deze lage grondwaterstand zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventuele 

organische resten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Spek 2004. 
11 Hiddink en Renes 2007. 
12 De Bakker en Schelling 1989, 141. 
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3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Borkel. 

Net als het noordelijker gelegen Valkenswaard is Borkel en het nabij gelegen Schaft ontstaan uit meerdere agrarische 

ontginningen, zoals de buurtschappen ofwel ‘rotten’ Klein Borkel, Klein Schaft, De kapel, Klein Hoek, Heuvel, Achterste Brug en 

Voorste Brug. De beide kernen van Borkel en Schaft worden gescheiden door de waterloop van de Dommel.13 

De huidige dorpskern van Borkel aan de Dorpsstraat en de Monseigneur Kuijpersplein ontstond na de bouw van de school in 

1799 en de bouw van de nieuwe kerk in 1845. De oorspronkelijke bewoningsconcentratie van Borkel bevond zich een stuk 

westelijker, ter plaatse van het huidige gehucht Den Hoek en Kapel. Hier stond ook de oorspronkelijke kapel. Het gebied van 

het huidige dorp was onderdeel van de heidegronden van de Malpiebergse en Borkelse heide. Na de samenvoeging van de 

kerkdorpen Borkel en Schaft tot één nieuwe gemeente op 14 mei 1810 ontstond er een nieuw centrum langs de weg van Borkel 

naar Schaft.14 

De naam van de nederzetting Borkel is afkomstig van een samenvoeging van de woorden borke en lauha of lo, dat respectievelijk 

te vertalen zijn als ‘boomschors’ of ‘boombast’ en ‘bos op een hogere zandgrond’. 15 De eerste schriftelijke vermelding stamt uit 

het einde van de 13e eeuw als Borckel.  

Oorspronkelijk behoorden zowel Borkel als Schaft tot de schepenbank van Eersel. Vanaf 1469 viel Borkel bestuurlijk onder 

Bergeijk. Schaft viel onder Valkenswaard. Bergeijk was gelegen in het Kwartier van Kempenland in de Meierij van ‘s-

Hertogenbosch.16  

De kapel van Borkel viel onder de parochie van Bergeijk. Deze kapel was gewijd aan Sint-Antonius. In 1648 werd de kapel 

leeggehaald en was niet meer als zodanig in gebruik.  

 

Het plangebied ligt op het terrein van de Sint-Antonius Abt molen. Deze molen werd in 1869 opgericht. In de 15e en 16e eeuw  

Was al sprake van een watermolen aan de Dommel in Borkel en Schaft. In 1865 kreeg Theodorus van Driel, een molenaarszoon 

uit Someren, een vergunning tot het oprichten van een graanwindmolen op een stuk heidegrond dat hij eerder dat jaar had 

gekocht. Na eerst verpacht te zijn geweest werd de molen in 1872 verkocht aan de molenaar Paulus Loos. Omstreeks 1900 vond 

een uitbreiding plaats in oostelijke richting met een bedrijfsruimte ten behoeve van maalderij, graan- en meelopslag. In 1913 

vond wederom een uitbreiding aan de oostzijde plaats.17 In 1959 kocht de twaalfde en laatste molenaar de molen. Na een brand 

in 1935 waarbij het drijfwerk van de molen werd verwoest, werd de molen opgeknapt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een 

deel van de molen een tijd als veldhospitaal in gebruik geweest. In 1953 werd een deel van de molenberg weggegraven om een 

pakhuis te maken dat met de motormaalderij in verbinding stond. In 1967 werd de molen, na een nieuwe restauratie, opgenomen 

in de rijksmonumentenlijst (monumentnummer 36874).18 

 

 

 
13 www.weerderheemvalkenswaard.nl (Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard). 
14   Informatie afkomstig van dhr. Peels (Heemkundekring Weerderheem). 
15   Van Berkel en Samplonius 2006, 69. 
16  SRE Milieudienst (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en Leenders 2011, 32. 
17   Informatie afkomstig van dhr. Peels (Heemkundekring Weerderheem). 
18  SRE Milieudienst (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en Leenders 2011, 63-64. 
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Figuur 4. Foto van onbekende datum met de oorspronkelijke molen en de bijbehorende molenberg (Bron: www.allemolens.nl). 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er volgens de gegevens enige bommen neergekomen op de gemeente Borkel.19 In de jaren 

1941 vond een vliegtuigcrash plaats in Borkel-Schaft.20 Er zijn geen aanwijzingen dat in de directe omgeving van het plangebied 

oorlog gerelateerde verwoestingen of crashes hebben plaatsgevonden. 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 
 
Op de leidende Archeologische Beleidskaart van de gemeente Valkenswaard geldt voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting: Categorie 4 (Bijlage 4). 

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 1 kilometer) zijn volgens de gegevens uit Archis3 één archeologisch 

monument en meerdere archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 3 en Tabel 1).  

Onderzoeken binnen het plangebied 

Zaakidentificatie 2339834100 

Het onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek van de Kempengemeenten in 2010 voor het opstellen van de 

gezamenlijke erfgoedkaart van de Kempengemeenten.  

 

 

 
19 Van Blankenstein 2006, 273. 
20 Auwerda en Grimm 2008 (Verliesregisters 1941); www.bhic.nl. 
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Onderzoeken in de omgeving van het plangebied 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek  Omschrijving 
2464258100 Circa 280 m ten NW 

van het plangebied 

BO door Econsultancy 

in 2014 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2464266100 Circa 220 m ten NW 

van het plangebied 

IVO-o door 

Econsultancy in 2014 

Foutmelding in Archis. Er zijn geen verdere gegevens bekend in 

DansEasy. 

2120874100 Circa 180 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2006 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2146292100 Circa 240 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2007 

Er zijn geen verdere archeologische waarden aangetroffen 

ondanks de aanwijzingen van het voorgaande booronderzoek. Er 

worden geen archeologische waarden meer verwacht. Op basis 

hiervan is er geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2120866100 Circa 250 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2006 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2146308100 Circa 500 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2007 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2120858100 Circa 500 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2006 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2967536100 Circa 600 m ten ZW 

van het plangebied 

 Registratie archeologische vondstmelding in 1979 van steen 

(afslag) en complexen uit het paleolithicum tot ijzertijd. Er zijn 

geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2967528100 Circa 650 m ten ZW 

van het plangebied 

 Registratie archeologische vondstmelding in 1979 van steen 

(afslag) en complexen uit het paleolithicum tot ijzertijd. Er zijn 

geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2226830100 Circa 800 m ten O 

van het plangebied 

BO door Econsultancy 

BV in 2008 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

4635130100 Circa 700 m ten O 

van het plangebied 

IVO-o door 

Econsultancy in 2018 

De bodem binnen het onderzoeksgebied is verstoord. Dit is het 

gevolg van sloopwerkzaamheden in de bouwput van de 

afgebrande boerderij. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2120841100 Circa 700 m ten O 

van het plangebied 

IVO-o door BAAC BV in 

2006 

Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen in het 

onderzoeksgebied. Echter er zijn wel sterke aanwijzingen voor nog 

intacte bodemprofielen en daarmee een archeologisch niveau. Op 

basis hiervan is er een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm 

van een karterend booronderzoek. 

Tabel 1. Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 kilometer rond het plangebied. 
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3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal 

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw 

(Figuur 5) 21  is de situatie op kadastraal niveau te zien. Het plangebied ligt aan de al bestaande Dorpsstraat die verder 

noordwestelijk een andere loop heeft. De weg wordt de straat naar Schaft genoemd. Het plangebied en omgeving is nog 

onbebouwd. De oorspronkelijke bewoningsconcentratie van Borkel ligt dan nog een stuk westelijker (zie paragraaf 3.3). Verder 

noordoostelijk staat wel al de school ingetekend. De hierbij gebouwde kerk uit 1845 is dan nog niet gebouwd. Volgens de 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)22 behorende bij het minuutplan, ligt het plangebied in een heidegebied dat dan al in 

bezit is van de gemeente Borkel en Schaft. Verder zuidelijk is de oude, kronkelige loop van de Dommel te zien. Direct ten noorden 

en ten zuiden van het plangebied staan grote vennen ingetekend, respectievelijk het Beest Ven en het Groot Pee Ven. 

Op de Veldminuut uit de periode 1845-1850 (Figuur 6) is een soortgelijke situatie als op het minuutplan te zien. Het plangebied 

en omgeving is onbebouwd. Meerdere delen zijn al ontgonnen, zoals ook de zone in het oostelijke deel van het plangebied dat 

in een bouwlandperceel ligt. Door het zuidelijke deel van het plangebied loopt een weg of pad dat parallel aan de Dorpsstraat 

loopt. In 1920 is deze weg ook te zien en staat tevens een weg ingetekend die vanuit de Dorpsstraat richting de Dommel loopt. 

De molen (Dorpsstraat 50, gebouwd in 1869) lijkt nog niet te zijn ingetekend. De kaart uit 1945 laat zowel de molen als de 

molenaarswoning (Dorpsstraat 50A) zien. Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) stammen zowel de molen 

met bedrijfsruimte als de molenaarswoning uit of kort na 1914.23 De kaart uit 1973 laat naast de molen, bedrijfsruimte en 

molenaarswoning ook een groter gebouw zien dat binnen het hele zuidelijke deel van het plangebied ligt. De weg door het 

zuidelijke deel van het plangebied is dan verdwenen. Op basis van de gegevens uit Topotijdreis werd deze omstreeks 1973 

gebouwd en verdwijnt deze omstreeks 1992.  

 
21 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Borkel en Schaft, sectie B, blad 2. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 
      zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen  
(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
22 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking hebben op  
      de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 
23   www.bagviewer.kadaster.nl. 
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Figuur 5. Uitsnede van het kadastraal minuutplan uit 1811-1832, met in het rood bij benadering het plangebied aangegeven (Bron: 
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  
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Figuur 6. Uitsneden van de Veldminuut uit 1845-1850 en historische kaarten uit de perioden 1920, 1945 en 1973. Het plangebied is aangegeven met 
het rode kader (Bron: Interne database Veldminuut, blad 57.03 en www.topotijdreis.nl). 
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4.  VERWACHTINGSMODEL 
Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger 

liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabij gelegen 

watervoorzieningen waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het 

verzamelen van plantaardig voedsel.  

Het plangebied bevindt zich nabij een natte dalvormige laagte, bij he beekdal van de Dommel. Gradiëntzones nabij 

watervoorzieningen zijn van oudsher aantrekkelijke bewoningslocaties. In de directe omgeving zijn tot op heden geen vondsten 

bekend uit deze periode. Mogelijk heeft dit ook te maken te weinige archeologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden 

in de (directe) omgeving van het plangebied. Toch kan zeker niet uitgesloten worden dat het plangebied als vestigingslocatie is 

gekozen. Om deze redenen wordt een hoge verwachting toegekend voor vindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het 

mesolithicum. Binnen het plangebied worden enkeerdgronden verwacht. Enkeerdgronden hebben een opgebracht antropogeen 

dek (eerdlaag) dat een conserverende werking kan hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Binnen het 

plangebied worden mogelijk ook stuifzanden verwacht. Deze kunnen een goede conserverende werking hebben voor eventueel 

aanwezige archeologische resten. Eventueel aanwezige resten uit de periode laat-paleolithicum en mesolithicum worden onder 

de verwachte eerdlaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen onder andere bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, 

haardkuilen, vuursteenstrooiingen. 

Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen. 

De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf deze 

perioden heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  

Op basis van de landschappelijke ligging zal het plangebied ook in de latere pre- en protohistorische perioden aantrekkelijke 

vestigingsplaats zijn geweest. Indien het plangebied op een landduin ligt dan dat maakt dit het plangebied minder aantrekkelijk 

als vestigingslocatie. De ouderdom van deze landduin en andere landduinen in de omgeving van het plangebied kan in het 

Holoceen worden geplaatst. Daarbinnen zijn verschillende periodes geweest waarin stuifduinen en landduinen zijn gevormd. 

Zandverstuivingen en vorming van landduinen vonden met name plaats in de periode van de late bronstijd tot en met de 

Romeinse tijd, maar ook in de middeleeuwen hebben verschillende verstuivingsperiodes plaatsgevonden. Als het stuifzand vrij 

jong is kan de locatie in de prehistorie wel geschikt zijn geweest als vestigingslocatie. Voor het plangebied geldt daarom een 

middelhoge verwachting voor de periode neolithicum tot en met vroege middeleeuwen. In de omgeving van het plangebied zijn 

tot op heden geen vindplaatsen bekend. Resten worden in en onder het mogelijk aanwezige stuifzand, onder de eventueel 

verwachte eerdlaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen onder andere bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/- 

gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen. 

Het plangebied ligt aan de Dorpsstraat in de bebouwde kom van Borkel. De huidige dorpskern van Borkel ontstond na de bouw 

van de school in 1799 en de bouw van de nieuwe kerk in 1845. Het oorspronkelijke laatmiddeleeuwse bewoningscluster van 

Borkel bevond zich circa 900 meter westelijker, ter plaatse van het huidige gehucht Den Hoek en Kapel. Het gebied van het 

huidige dorp was onderdeel van de heidegronden van de Malpiebergse en Borkelse heide. Uit bestudering van historische 

kaarten blijkt dit ook. Dit deel wordt in de loop van de 19e eeuw ontgonnen. In 1869 wordt de rijksmonumentale molen Sint-

Antonius Abt gebouwd. Kort daarna zal ook de molenaarswoning binnen het plangebied zijn gebouwd. De molen zelf ligt direct 

buiten het plangebied. In 1936 wordt de molen herbouwd na een brand.  
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De oorspronkelijke molenberg werd in 1953 (deels) weggegraven ten behoeve van de rondom de molen gelegen bedrijfsruimte. 

Tussen 1973 en 1992 zijn in het zuidelijke deel enige stallen aanwezig. Aangezien de huidige bebouwing uit 1869 (molen) en 

kort daarna (molenaarswoning) dateert en er verder geen aanwijzingen zijn van oudere bebouwing en het gebied daarvoor deel 

was van heidegronden, geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de periode late middeleeuwen. Het kan niet 

uitgesloten worden dat in de nieuwe tijd bebouwing aanwezig was, al dan niet gerelateerd aan de huidige kern van Borkel of 

aan de molen. Voor nieuwe tijd geldt een middelhoge verwachting. Eventueel aanwezige archeologische resten worden vanaf 

het maaiveld verwacht en kunnen onder andere bestaan cultuurlagen, afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld 

natuursteen, fragmenten aardewerk en sporen van agrarische activiteiten. 

 

Wat betreft de conservering en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten kan het volgende gesteld worden: 

Wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond en daarmee een plaggendek zijn archeologische resten beschermd tegen 

latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden 

aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen kunnen echter verstoord zijn geraakt bij de aanleg van het plaggendek en de 

eerste bewerking ervan. Hierdoor is vaak de top van de natuurlijk bodem opgenomen in het bovenliggende opgebrachte dek. 

Wat betreft eventueel aanwezige organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Bij hoge enkeerdgronden zijn 

de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door de lage grondwaterstand (GWT VII) kunnen 

organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven.  

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
Laat-paleolithicum - 

mesolithicum 

Hoog Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

 

Onder het aanwezig (plaggen)dek en/of 

stuifdek tot in de oorspronkelijke bodem 

 

(laat)-neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

Middelhoog  Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

 

Vanaf het aanwezig (plaggen)dek en/of 

stuifdek tot in de oorspronkelijke bodem 

 

Volle middeleeuwen 

– late middeleeuwen 

Laag Fragmenten aardewerk, 

gebruiksvoorwerpen, sporen van agrarische 

activiteiten, restanten wegen/paden 

Vanaf het maaiveld 

Nieuwe tijd Middelhoog Mogelijke resten bijgebouwen. Cultuurlaag, 

funderingsresten, natuursteen, fragmenten 

aardewerk, gebruiksvoorwerpen, sporen van 

agrarische activiteiten, restanten wegen/paden 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 2. Archeologische verwachting per periode 
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Bodemverstoring 

Ter plaatse van de huidige bebouwing (bedrijfsruimte langs de molen en de molenaarswoning) en de voormalige bebouwing 

binnen het plangebied zal de bodem tot zekere diepte verstoord zijn geraakt. Op basis van bestudering van laat 20e -eeuwse 

topografische kaarten blijkt tussen circa 1973 en 1992 een grote bedrijfsruimte aanwezig te zijn geweest in het hele zuidelijke 

deel van het plangebied. Ook is bekend dat de molenberg is weggegraven in 1953 voor de realisatie van een pakhuis (zie ook 

Figuur 4). Het zal hierbij gaan om de zone direct rondom de molen, waar het huidige bedrijfsgebouw staat. Uit het 

omgevingsrapport van de provincie Noord-Brabant blijkt dat binnen het plangebied een autoreparatiebedrijf aanwezig was in 

1981. Er zijn geen bouwdossiers toegezonden.  

Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 19 november 2021) zijn binnen het noordelijke deel van het plangebied, tussen 

de Dorpsstraat en de huidige bebouwing, enige kabels/leidingen gegraven die voor een verstoring van de bodem kunnen hebben 

gezorgd.  

Figuur 7. Foto uit 1980 met het zicht op de achterzijde van de molen. Duidelijk zijn de bedrijfsgebouwen (stallen) te zien. Dit zal de bebouwing zijn die 
op de topografische kaart van 1970 in het zuidelijke deel van het plangebied is te zien (Bron: www.allemolens.nl). 
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5.  VELDWERKZAAMHEDEN 
5.1  Algemeen 

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied (Hoofdstuk 4). Hiertoe zijn op 24 november 2021 in totaal 6 boringen gezet 

(zie Bijlage 2 en 8). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De boordiepte 

varieerde van 110 tot 200 centimeter –maaiveld. De boorkernen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 

5.2) beschreven, zie Bijlage 8. De hoogteligging van de boorpunten ten opzichte van NAP is afgeleid van het AHN3 (www.ahn.nl). 

De maaiveldhoogte varieert tussen de 29,36 tot 29,70 meter +NAP. Het plangebied loopt globaal gezien in zuidwestelijke 

richting af.  

Er is geen oppervlakte kartering uitgevoerd in verband met de aanwezige begroeiing en verharding. 

Figuur 8.  Foto plangebied met de molenaarswoning en de molen, gezien vanuit de Dorpsstraat in zuidelijke richting (Foto: 24 november 2021). 
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5.2  Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 

De top van de bodem wordt gevormd door een pakket zwak tot matig humeus, zwak siltig zand. De kleur van dit pakket is donker 

bruingrijs en heeft een dikte van circa 25 tot 70 centimeter. In boringen 1 en 2 wordt dit pakket gekenmerkt door resten baksteen, 

resten puin en grind en in boring 5 door brokken kool en spikkels houtskool. Het humeuze toppakket heeft veelal een zwak tot 

sterk vlekkerig karakter. In dit pakket zijn beige zandbrokken zichtbaar. 

De natuurlijke ondergrond bestaat, met uitzondering van boring 5, uit zwak siltig, matig fijn zand. Het zand is slecht tot matig 

gesorteerd. De top van de natuurlijke ondergrond is aangetroffen op circa 25 tot 90 centimeter onder maaiveld. Dit komt overeen 

met circa 29,11 tot 29,19 meter +NAP. De kleur van dit pakket varieert van beigewit tot licht grijs. Dit pakket is veelal egaal 

roesthoudend. In boringen 3 en 4 wordt de top van de natuurlijke ondergrond gevormd door donker beige tot geelbeige zandlaag.    

Met uitzondering van boring 4, is de overgang van de het humeuze toppakket naar de natuurlijke ondergrond scherp. In boring 

4 heeft de top van de natuurlijke ondergrond een sterk vlekkerig karakter (licht grijsbruine zandbrokken).  

In boring 5 bevindt zich onder het humeuze toppakket een circa 20 centimeter dik pakket matig grof grindrijk zand (Figuur 10). 

Dit zandpakket wordt gekenmerkt door roodbonte componenten. Hieronder volgt met een scherpe overgang een circa 10 

centimeter dunne laag bruinrood zand. De top van deze laag is aangetroffen op 90 centimeter onder maaiveld (circa 28,88 meter 

+NAP). Onder deze laag is een circa 40 centimeter licht bruinrode laag aangetroffen die geleidelijk via een licht roodbruine laag 

overgaat in de licht grijze matig siltig matig fijn zandpakket.  

Figuur 9. Foto van boring 4.  Leesrichting is van links naar rechts (0 – 110 centimeter): matig humeus donker bruingrijze A-horizont, verrommeld pakket 
stuifzand met brokken A-horizont die scherp overgaat in de licht grijsbeige kleur (C-horizont). 
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Figuur 10. Foto van boring 5.  Leesrichting is van links naar rechts (0 – 200 centimeter): matig humeus donker bruingrijze A-horizont, verrommeld 
pakket met brokken stuifzand die scherp overgaat naar het licht grijze opgebracht pakket die weer scherp overgaat in de bruinrode tot licht roodbruine 
laag die geleidelijk overgaat in de licht grijze kleur (C-horizont). 
 

 

5.3  Interpretatie 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit stuifzand veelal afgezet op 

dekzandafzettingen van het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). In de meeste boringen ligt op de dekzandafzettingen 

enigszins ‘vuil’ zand. De vuile kleur ontstaat door een zeer geringe bijmenging van humus. Dit pakket is geïnterpreteerd als 

stuifzand en is in de loop van het Holoceen ontstaan. In het pakket is vrijwel geen bodemvorming. Op basis hiervan dateert dit 

pakket vermoedelijk uit de middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Het dekzand bestaat uit matig siltig matig fijn, slecht gesorteerd 

zand. De duidt op verspoeld dekzand. De onverstoorde dekzandafzettingen bevinden zich op een diepte van circa 45 tot 90 

centimeter onder maaiveld. Dit komt neer op een gemiddelde diepte van circa 29,11 tot 29,19 meter +NAP.  

Ter hoogte van boring 5 ligt de natuurlijke ondergrond circa 28 centimeter lager dan in het overige deel van het plangebied. 

Ook de kleur van de natuurlijke ondergrond wijkt sterk af. De top wordt in boring 5 gevormd door bruinrood zand. Door nattere 

omstandigheden is de natuurlijke ondergrond verbruind. Vermoedelijk is dit deel van het plangebied vanwege de lagere 

landschappelijke ligging opgehoogd met (bodem)materiaal van elders. 

 

De bodem in het gehele plangebied is in min of meerdere mate verstoord. Dit is mogelijk als gevolg van moderne 

grondbewerking ten behoeve van de voormalige en huidige bebouwing en ploegactiviteiten. De verstoring reikt tot in het 

stuifzand en/of dekzand. Op basis van de diepteligging van de onverstoorde dekzandafzettingen kan worden gesteld dat de top 

van het dekzand verstoord is. Echter, er is geen referentieboring met een intacte bodem aangetroffen. Ondanks dat kan er worden 

geconcludeerd de bodem niet diepgaand is verstoord. Het stuifzand niveau is wel verstoord.  
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5.4 Archeologische indicatoren 

Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Tijdens het onderzoek zijn dergelijke indicatoren 

echter niet aangetroffen.  
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6. CONCLUSIE 
6.1 Algemeen 

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat in een deel van het plangebied 

sprake is van enkeerdgronden.   

De natuurlijke ondergrond bestaat uit stuifzand veelal afgezet op dekzandafzettingen van het Laagpakket van Wierden (Formatie 

van Boxtel). Het stuifzand bestaat uit matig fijn matig siltig zand. Het dekzand bestaat uit matig siltig matig fijn, slecht gesorteerd 

zand. Het betreft hier verspoelde dekzandafzettingen. De top van de verspoelde dekzandafzettingen, met uitzondering van 

boring 5, bevinden zich op een diepte van circa 45 tot 90 centimeter onder maaiveld. Dit komt neer op een gemiddelde diepte 

van circa 29,11 tot 29,19 meter +NAP. 

Er is tijdens het veldonderzoek ook vastgesteld dat de bodem in meer of mindere mate verstoord is. De mate van verstoring is 

niet exact te achterhalen. De top van de onverstoorde verspoelde dekzandafzettingen ligt, met uitzondering van boring 5, op 

een constant niveau (op gemiddeld 29,16 meter +NAP). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de top van het 

dekzandniveau niet of minimaal verstoord is. Op basis hiervan en de landschappelijke ligging blijft de hoge verachting voor de 

periode laat-paleolithicum tot mesolithicum gehandhaafd.  

 

Voor de daaropvolgende perioden van meer sedentaire bewoningsvormen met robuustere sporen kan worden gesteld dat deze 

naar verwachting nog goed aangetroffen kunnen worden. Echter, uit het booronderzoek blijkt dat er geen podzolbodem is 

gevormd op het dekzand. Zoals reeds eerder vermeld ligt direct op de verspoelde dekzandafzettingen een pakket stuifzand. Dit 

stuifzand pakket is veelal door bewerking van het land opgenomen in de Aa- dan wel Ap-horizont. Wegens het ontbreken van 

een podzolbodem kan worden aangenomen dat het plangebied minder aantrekkelijk was voor bewoning. Om deze redenen 

wordt de middelhoge verwachting voor de periode neolithicum – vroege middeleeuwen bijgesteld naar laag. Voor de periode 

volle middeleeuwen en late middeleeuwen was de verwachting al laag.  

 

Uit de historische kaarten blijkt dat het plangebied sinds medio 19e eeuw bebouwd is. Het kan niet uitgesloten worden dat in 

de nieuwe tijd bebouwing aanwezig was, al dan niet gerelateerd aan de huidige kern van Borkel of aan de molen. Een 

veldonderzoek middels boringen is derhalve geen geschikte methode voor het opsporen van deze dieper in gegraven heterogeen 

verdeelde sporen, zoals muren en funderingsresten. Om deze redenen blijft de middelhoge verwachting voor de periode nieuwe 

tijd gehandhaafd.  
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6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Ja, eventuele archeologische resten zouden aanwezig kunnen zijn op de overgang van de A-horizont (Ap- en/of Aa-horizont) 

naar de C-horizont.  

 

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische 

resten? 

De afwezigheid van een oorspronkelijk (podzol)bodem kan duiden op bewerking van de bodem in het verleden. Eventuele 

archeologische resten van jagers-verzamelaars zullen daarom vermoedelijk niet meer in situ aanwezig zijn. Archeologische 

resten van latere perioden kunnen nog wel worden aangetroffen. Echter, er zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen 

tussen het stuifzand en de verspoelde dekzandafzettingen. De kans op het aantreffen van archeologische resten uit de periode 

neolithicum – late middeleeuwen wordt daarom laag geacht. Archeologische resten uit de periode jagers-verzamelaars en 

nieuwe tijd kunnen nog wel worden aangetroffen.  

 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

De afwezigheid van een oorspronkelijk (podzol)bodem kan duiden op bewerking van de bodem in het verleden. Archeologische 

resten uit de periode jagers-verzamelaars en vanaf de nieuwe tijd kunnen nog wel worden aangetroffen. Deze wordt vanaf 25 

centimeter onder maaiveld aangetroffen. Ten tijde van dit onderzoek is de precieze einddiepte en locatie van de toekomstige 

ingrepen niet bekend. De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen plantontwikkeling kunnen ter een negatieve impact 

hebben en kunnen resulteren in de aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten. 
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7. AANBEVELINGEN 
Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de in het bureauonderzoek 

omschreven verwachte hoge zwarte enkeerdgronden in het plangebied deels aanwezig zijn. De bodemopbouw binnen het 

plangebied bestaat uit een AC-profiel. De top van de onverstoorde verspoelde dekzandafzettingen ligt, met uitzondering van 

boring 5, op een constant niveau (op gemiddeld 29,16 meter +NAP). Op basis hiervan kan er worden geconcludeerd de bodem 

niet diepgaand is verstoord. Dit betekent dat archeologische resten uit de periode laat-paleolithicum – mesolithicum 

aangetroffen kunnen worden. Tussen het stuifzand en dekzandafzettingen is geen podzolbodem aangetroffen. Dit stuifzand 

pakket is veelal door bewerking van het land opgenomen in het bovenliggende A-horizont. Op basis van deze gegevens is de 

archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten voor de perioden (neolithicum – late middeleeuwen) 

laag. Uit de historische kaarten blijkt dat het plangebied sinds tenminste medio 19e eeuw bebouwd is. Dit betreft de 

molenaarswoning behorende tot de rijksmonumentale molen Sint-Antonius Abt. Het kan niet uitgesloten worden dat in de 

nieuwe tijd bebouwing aanwezig was, gerelateerd aan de huidige kern van Borkel of aan de molen. Voor de nieuwe tijd geldt 

een middelhoge verwachting. Een veldonderzoek middels boringen is derhalve geen geschikte methode voor het opsporen van 

deze dieper in gegraven heterogeen verdeelde sporen, zoals muren en funderingsresten. Om deze redenen blijft de middelhoge 

verwachting voor de nieuwe tijd gehandhaafd. 

De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen planontwikkeling kunnen een negatieve impact hebben op het verwachte 

aanwezige archeologische niveau. Op basis van de bodemkundige gesteldheid kunnen onder de humushoudende bovengrond 

(0 - 25 centimeter beneden maaiveld) archeologische resten aanwezig zijn. Wanneer er graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, 

dan kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verloren gaat. Op basis hiervan wordt voor dit deel van het plangebied 

een vervolgonderzoek geadviseerd.  

Dit vervolgonderzoek vindt bij voorkeur in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats. Hiervoor dient voorafgaand een 

Programma van Eisen (PvE) ter toetsing te worden voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Valkenswaard). 

De resultaten van dit onderzoek dient getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Valkenswaard), dat op basis 

van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet 

betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het 

inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan 

door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig 

zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10 

(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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Bijlage 1 
 
 
Topografische ligging onderzoeksgebied 



Bijlage 1: Topografische ligging
onderzoeksgebied

AM21525 Borkel -
Dorpsstraat 50a

N

Schaal 

v1
.0

_1
8-

 1
1 

- 
20

21
_L

K
r

Plangebied 
Achtergrond: TOP10 NL (nov 2016), AHN3
hillshade



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM21525 
 

 

  

Bijlage 2 
 
 
Boorpuntenkaart 
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Bijlage 3 
 
 
Archeologische gegevens cf. Archis 3 
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Bijlage 4 
 
 
Archeologische beleidskaart gemeente Valkenswaard (intergemeentelijke 
Erfgoedkaart van de A2- en Kempengemeenten) 



Bijlage 4: Gemeentelijke 
Archeologische (beleids)kaart
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Archeologische verwachting

Historische kern

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Terrein van zeer hoge archeologische waarde

Terrein van hoge archeologische waarde

Terrein van archeologische waarde

Hoog

Middelhoog

Laag

Verstoord

Water

Verstoorde terreinen

Verstoord

Mogelijk verstoord
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Bijlage 5 
 
 
Overzicht geomorfologische kaart 



Bijlage 5: Geomorfologische kaart
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Geomorfologie
Beekdalbodem

Dekzandrug

Dekzandvlakte

Dekzandwelvingen

Laagte ontstaan door afgraving

Laagte zonder randwal

Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten

Terrasafzettingsvlakte

Terrasafzettingswelvingen

Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss

water
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Bijlage 5b 
 
 
Fysisch Landschap 



Bijlage 5B: Fysisch landschap
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Fysisch_landschap
Lage zandgronden
Lage dekzandruggen
Hoge dekzandruggen
Laagte op het hoge
Dal
Andere laagte
Duin
Uitblazingslaagte
Kamduinen
Beeklopen
Vennen
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Bijlage 6 
 
 
Overzicht bodemkaart 



Bijlage 6: Bodemkaart
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Bodemkaart
Humuspodzolgronden

Veldpodzolgronden

Laarpodzolgronden

Haarpodzolgronden

Enkeerdgronden

Hoge zwarte enkeergronden

Kalkloze zandgronden

Gooreerdgronden

Duinvaaggronden

Associaties van vele enkelvoudige eenheden

Beekdalgronden
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Bijlage 7 
 
 
Reliëfkaart 



Bijlage 7: Reliëfkaart

AM21525 Borkel -
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Bijlage 8 
 
 
Boorkernbeschrijvingen 



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21525-ARCH

Projectnaam: Dorpsstraat 50 te Borkel

Boring: 01 meter +NAP29,49

braak0

AA-HORIZONT
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, brokken
baksteen, resten puin, matig grindhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor, Veel gevlekt neutraalbeige,
Opgebracht, (sub-)recent

30

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig roesthoudend, licht
witbeige, Edelmanboor

70

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor,
Slecht gesorteerd zand

130

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 02 meter +NAP29,96

braak0

AA-HORIZONT
Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor, Opgebracht, (sub-)recent

20

AA-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Edelmanboor, Veel gevlekt geelbeige,
omgewerkte grond

55

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend,
lichtbeige, Edelmanboor

90

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

120



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21525-ARCH

Projectnaam: Dorpsstraat 50 te Borkel

Boring: 03 meter +NAP29,41

weiland0

AP-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, spikkels
houtskool, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor

45

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor

65

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

80

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, grijsbeige, Edelmanboor

150

C-HORIZONT
Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindhoudend,
grijsbeige, Edelmanboor

170

Boring: 04 meter +NAP29,65

weiland0

AP-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Edelmanboor, Veel gevlekt neutraalbeige

50

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, geelbeige, Edelmanboor,
Veel gevlekt licht grijsbruin, omgewerkte grond

70

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor

110



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21525-ARCH

Projectnaam: Dorpsstraat 50 te Borkel

Boring: 05 meter +NAP29,78

weiland0

AP-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor15

AA-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, spikkels
baksteen, brokken kolen, licht grijsbruin, Edelmanboor,
Weinig gevlekt donkerbeige, omgewerkte grond

70

Zand, matig grof, matig grindhoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor, Rood compenent

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinrood, Edelmanboor
100

Zand, matig fijn, matig siltig, licht bruinrood, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, licht roodbruin, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor

180

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 06 meter +NAP29,76

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
roesthoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor, Veel
gevlekt beigewit, omgewerkte grond

65

C-HORIZONT
Zand, matig fijn, matig siltig, beigewit, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water


