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Memo archeologie Burgt 9

Voor het plangebied ‘Burgt fase 1b” is in oktober/ november 2020 archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Onlangs
is duidelijk geworden dat het perceel ‘Burgt 9’ bij fase 1b van het project betrokken wordt. In het rapport van het
onderzoek uit november 2020 staat het volgende over het perceel direct ten zuiden van Burgt 9.

Afbeelding 1 Ligging van perceel Burgt 9 in bestemmingsplan ‘Burgt fase 1b’

Ter plaatse van boringen 2 en 4 t/m 11 is op de gemeentelijke verwachtingskaart sprake van een
hoge verwachting, maar op de beleidskaart is sprake van een mogelijke ontgronding. Om in het
veld te onderzoeken welke aanduiding correct is, is deze akker in het booronderzoek
meegenomen. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt deze akker iets lager te
liggen dan de omgeving, maar de hoogteverschillen sluiten wel aan bij de omgeving.
Volgens een buurman van de betreffende akker heeft er inderdaad in het verleden een
ontgronding plaatsgevonden. In een aantal van de boringen op deze akker is onder de bouwvoor
een AC-horizont aangetroffen en bij boring 10 lijkt de opbouw op de directe nabijheid van de
(Peelrand)breuk te duiden. Als de ooggetuige het zich correct herinnert en de
ontgrondingsvergunning is uitgevoerd, dan is daarna zorgvuldig weer een bouwvoor
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aangebracht. Op basis van de boorresultaten, en specifiek hierin de overgang tussen de CHorizont en het hogere dek is niet met zekerheid te stellen of en tot welke diepte ontgrond is.
Wel is overal sprake van totale homogenisatie van de oorspronkelijke podzolhorizonten. Duidelijk
is daarmee dat de oorspronkelijke top van de C-horizont geroerd is. Kort en goed: op basis van de
beschikbare gegevens lijkt de aanduiding op de gemeentelijke beleidskaart correct.
Ten westen van het perceel Burgt 9 zijn twee boringen uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat de bodemopbouw zodanig
is dat de kans op aantreffen van archeologische resten als gering wordt ingeschat. Uit het beeld van het AHN blijkt
eveneens dat dit perceel ongeveer even laag gelegen is als het perceel waar boringen 2 en 4 t/m 11 zijn uitgevoerd.
Ook het perceel Burgt 9 sluit hier wat hoogteligging betreft bij aan, uitgezonderd de locatie van de bebouwing.
Concluderend kan worden gesteld dat het perceel Burgt 9 landschappelijk en wat betreft hoogteligging aansluit op de
zuidelijk en westelijk gelegen percelen. Op basis van de daar uitgevoerde boringen en de dichtheid daarvan en de in
de rapportage getrokken conclusie dat hier weinig kans is op het aantreffen van archeologische resten mede doordat
er ontgronding heeft plaatsgevonden kan hier worden gesteld dat ook voor dit perceel de archeologische verwachting
als laag kan worden ingeschat. Er is naar onze mening dan ook geen aanleiding om hier een verkennend
booronderzoek uit te voeren en daarmee evenmin noodzaak om dit perceel archeologisch verder te onderzoeken.

Afbeelding 2 AHN-beeld van Burgt 9 en omgeving; blauw is laag oranjerood hoog
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