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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Waterschap Brabantse Delta is voornemens een aantal dijkvakken over een lengte van 21 kilometer
langs de Mark, Dintel en Westlandse Watergang in West Brabant te versterken. Om de risico’s op
het aantreffen van deze waarden vroegtijdig in kaart te brengen worden een quickscan archeologie
en een quickscan cultuurhistorie uitgevoerd. Voor zowel de quickscan archeologie als de quickscan
cultuurhistorie wordt een afzonderlijk rapport gemaakt. De quickscans en digitale kaarten dienen als
achtergrondinformatie bij de afweging van de verschillende varianten in de verkenningsfase.
Het plangebied van deze quickscan omvat de afgekeurde dijkvakdelen met een lengte van circa 21 km. Voor
deze afgekeurde dijkvakdelen geldt een verstekingsopgave. Het traject bevindt zich in de regio WestBrabant in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Voor het
cultuurhistorisch onderzoek is een onderzoeksgebied ingesteld met een bufferzone van 50 m om het
plangebied.
Per gemeente gaat het om de volgende dijkvakken;
Gemeente

Dijkvakken)

Steenbergen

B065a

Moerdijk

B102a; B112; B113; B114a; B114b B115;

Etten-Leur

B098a_I; B098a_II; B098b_I; B098b_II;

Drimmelen

B116a; B116b; B117a_a; B117a_b; B117b; B118

Breda

B098c; B098d; B099a; B100b
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Figuur 1: Plangebied Regionale Keringen (oostzijde, keringen langs de Mark).
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Figuur 2: Plangebied Regionale Keringen (Westzijde, keringen langs Dintel (in gemeente Moerdijk) en Westlandse
Watergang (in Steenbergen)

Het is mogelijk dat er in het project dijkverleggingen als kansrijk alternatief worden aangemerkt, die buiten dit
onderzoeksgebied liggen. In dat geval zal een specifieke aanvullende analyse voor die situatie worden
gedaan.

1.2

Huidige en toekomstige situatie

De dijken liggen langs de rivieren de Mark, de Dintel en de Vliert. Het gaat om regionale keringen. Dit zijn
dijken die het achterland moeten beschermen tegen overstromingen.. De veiligheidsnormen voor deze
regionale waterkeringen staan in de Verordening Water Noord-Brabant. Op basis van die normen brengt het
waterschap de regionale keringen op orde. Doelstelling is dat de dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen
voldoen.

1.3
•
•
•

Doel van de quickscan

De quickscan heeft als doel inzicht verschaffen in de cultuurhistorische waarden die zich in het
plangebied bevinden of verdwenen zijn;
Aan de hand van de quickscan wordt een inschatting gegeven van de risico’s op het verstoren van
cultuurhistorische waarden binnen de planvorming;
Aan de hand van de quickscan wordt een advies opgesteld over de kansen en risico’s voor cultuurhistorie

1.4

Werkwijze

Het cultuurhistorisch onderzoek resulteert in twee digitale kaarten (shape-file) met een achtergrondrapport
waarin risico’s, kansen, conclusie en advies bij de kaart worden toegelicht. Hiervoor zijn de volgende
bronnen geraadpleegd:
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•
•

De topografische kaarten van 1850 ,1900 en 1950 waarbij wordt gekeken naar:
- Historische wegen, bebouwing o.a. rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
- Historische water gerelateerde kunstwerken o.a. bruggen, sluizen, duikers.
De cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant.

1.5

Beleid Provincie

In de ruimtelijke verordening van de provincie Noord-Brabant zijn de categorieën ‘cultuurhistorisch vlak’ en
‘complex van cultuurhistorisch belang’ specifiek vermeldt (provincie Noord-Brabant 2014).
Artikel 22 van de ruimtelijke verordening betreft het beleid omtrent cultuurhistorische vlakken. Ter plaatse
van de aanduiding 'Cultuurhistorische vlakken' geldt een bestemmingsplan dat mede is gericht op behoud,
herstel en/of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken. Daarnaast stelt
het bestemmingsplan regels ter bescherming van de cultuurhistorische waarden (provincie Noord-Brabant
2014).
Artikel 24 van de ruimtelijke verordening betreft het beleid ‘complex van cultuurhistorische waarde’. Hiervoor
geldt dat daarbij de bijbehorende regels over het gebruik van de grond en van de zich daarop bevindende
bouwwerken in acht worden genomen (provincie Noord-Brabant 2014).
In de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant wordt de categorie ‘cultuurhistorische landschappen’
specifiek vermeld. Cultuurhistorische landschappen zijn gebieden met een concentratie van
samenhangende cultuurhistorische waarden. Deze cultuurhistorische landschappen zijn representatief voor
de diverse agrarische cultuurlandschappen van zand, klei en verdwenen veen, maar ook voor de
landschappen gevormd door waterbeheersing en defensie, zoals overlaten en waterlinies. Om de
samenhang te benadrukken vindt de provincie het belangrijk deze landschappen verder te ontwikkelen,
gericht op behoud en waar nodig verbetering van de leesbaarheid (belevingswaarde) van het landschap.
Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant versterkt (Provincie Noord-Brabant 2010).
De provincie heeft de structuurvisie verder uitgewerkt in verschillende deelgebieden in gebiedspaspoorten.
In deze gebiedspaspoorten staat per deelgebied ook aangegeven waar de ambities liggen. Dit is ook
gespecificeerd voor de cultuurhistorische waarden in elk deelgebied. Voor alle gebieden geldt de ambitie om
de cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder te ontwikkelen, beschermen en toeristischrecreatief te ontsluiten (Provincie Noord-Brabant 2011).
Dit geldt in binnen het dijktracé in het bijzonder voor o.a.:
•
•

De Landgoederen ten zuiden van Breda (Mastbosch, Luchtenburg, Hondsdonk, Anneville, Valkenberg)
De Zuiderwaterlinie bij Terheijden.
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2

CULTUURHISTORIE

2.1

Algemeen Kader

De tracé van de regionale keringen lopen door een cultuurhistorisch waardevol gebied in het westen van de
e
e
provincie Noord-Brabant. De meeste cultuurhistorische waarden in het tracé dateren uit de uit de 16 en 17
eeuw.
Op twee kaarten, die ook als shapefile worden meegeleverd, zijn de cultuurhistorische waarden afgebeeld.
In Bijlage 1 staan de cultuurhistorische waarden afgebeeld zoals deze zijn geïnventariseerd en gewaardeerd
door de Provincie Noord-Brabant. Deze cultuurhistorisch waarden zijn overgenomen uit de
Cultuurhistorische waardenkaart en de van de kaart met het provinciaal cultuurhistorisch beleid (Provincie
Noord-Brabant). In paragraaf 2.2 is een tabel met de inventarisatie van al deze elementen opgenomen.
Figuur 6 in Bijlage 2 dient ter verdieping van Figuur 4 in Bijlage 1. Op Figuur 6 staat aangeduid of de dijken
ouder of jonger zijn dan 1849. Daarnaast staan andere watergerelateerde kunstwerken aangeduid op de
kaart die mogelijk invloed op de opbouw van de dijk of het omringende landschappen hebben gehad. In
paragraaf 2.3 staan de elementen uit Figuur 6 in Bijlage 2 omschreven.

2.2

Inventarisatie Cultuurhistorische waarden Provincie NoordBrabant

Gebaseerd op de cultuurhistorische waardekaart van de provincie Noord-Brabant zijn de cultuurhistorische
vlak-, lijn- en puntelementen binnen het plan- en onderzoeksgebied geïnventariseerd (zie Figuur 4, Bijlage
1). . Deze zijn weergegeven op Figuur 4 in Bijlage 1 en in Tabel 1 en Tabel 2. De elementen zijn eveneens
als shapefile aangeleverd.

Tracé

Element

Waardering conform
CHW

Drimmelen

B116a, B117b, B117a_b,
B118

Schootsveld De Kleine
Schans

Historische zichtrelaties
(vlak).

Breda en Drimmelen

B100b, B117b, B117a_b,

Zuiderwaterlinie bij Terheijden

Cultuurhistorisch
landschap.

Terheijden

B117b; B117a_b

Vestingwerken ten noorden
van Breda

Cultuurhistorisch vlak.

Breda

B110b

Lange Bunders en Slangwijk

Cultuurhistorisch vlak

Breda

B099a

Polders Weimeren en
Rooskensdonk.

Historische geografie vlak
buiten Cultuurhistorisch
Landschap

Drimmelen

B117b; B117a_b

Molenbiotoop bij Terheijden

Molenbiotoop

Drimmelen

B117b; B117a_b

Schans bij Terheijden

Historische lijn van zeer
hoge waarde

Steenbergen

B065a

Doornedijkje

Historische lijn van hoge
waarde

Gemeente
Vlakken

Lijnen
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Moerdijk

B102a

Steiledijk

Historische lijn van hoge
waarde

Moerdijk

B112

Dijk ten oosten van
Hazeldonkse zandweg

Historische lijn van hoge
waarde

Moerdijk

B113

Zuiddijk

Historische lijn van hoge
waarde

Moerdijk

B114a

Langeweg

Historische lijn van hoge
waarde

Moerdijk

B115 B114

Lijn aan de noordkant Mark

Historische lijn van hoge
waarde

Drimmelen

B116a B116b

Lijn aan de noordkant Mark

Historische lijn van hoge
waarde

Etten-Leur

B098a_II, B098b_II

Zeedijk

Historische lijn van hoge
waarde

Breda

B098c

Halseweg

Historische lijn van redelijk
hoge waarde

Breda

B098d/B099a

Nieuwveerweg

Historische lijn van hoge
waarde

Breda

B099a

Dammenseweg

Historische lijn van redelijk
hoge waarde

Breda

B099a

Hooijdonkseweg

Historische lijn van redelijk
hoge waarde

Breda

B100b

Waterweg

Historische lijn van hoge
waarde

Tabel 1: Inventarisatie Historische geografie

Gemeente

Tracé

Element

Beschrijving

Rijksmonument Schansstraat 16:
De Kleine Schans

Monumentnr: 34998. De Spanjaarden bouwden
de Kleine Schans in 1639 om de scheepvaart op
de Mark en de verbinding Breda-Moerdijk te
beschermen. De polders rond Terheijden konden
onder water worden gezet. Deze schans is een
rijksmonument, ook een gemeentelijk monument

Rijksmonument Molenstraat 40:
Stellingkorenmolen

Monumentnr: 34992. Een rond stellingkorenmolen
(“De Arend”) uit 1732.

Rijksmonument Molenstraat 38:
Molenhuis

Monumentnr: 34991. Molenhuis uit 1850.

Drimmelen

Bredaseweg 6a

Herenhuis (2-beukig)

Drimmelen n

Bredaseweg 12b

Herenhuis (klokgevels)

Rijksmonumenten

Drimmelen

Drimmelen

B117b

Drimmelen
Gemeentelijke monumenten
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Drimmelen

Hoofdstraat 58

Boerderij

Drimmelen

Hoofdstraat 76

Woonhuis

Etten-Leur

Boutweg 21

Boerderij

Moerdijk

Zuiddijk 1a en 1b

Huize Roville. De vermoedelijke voormalige
buitenplaats is gelegen in de oksel van de Zuiddijk
en Pootweg.

Tabel 2: Inventarisatie Historische Stedenbouw

2.3

Inventarisatie Elementen Cultuurhistorische waarden
Historische Kaarten

Figuur 6, ook als shapefile is aangeleverd bij dit rapport, geeft de historische dijken, duikers en andere
historische waterkundige elementen weer. De elementen per tracé zijn beschreven in Tabel 3. Deze kaart
dient ter ondersteuning van de cultuurhistorische inventarisatie van de provincie weergegeven in Figuur 4.
Bij het inventariseren van de cultuurhistorisch waterkundige elementen in Figuur 6 is gekeken naar de

Gemeente
Drimmelen, Etten-Leur,
Moerdijk

Tracé

Element

B112; B113, B114b, B114a;
B116b; B116a; B117a_a;

Dijk ouder dan 1850

historische kaarten van 1850, 1900 en 1950.
Tabel 3: Inventarisatie cultuurhistorische waterkundige elementen aan de hand van de topografische kaarten tussen
1850-1950.
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B098b_I; B098b_II;
B098a_I; B098a_II
Moerdijk, Drimmelen,
Breda

B115; B117b, B117a_b;
B118; B100b; B099a;
B098d; B098c;

Dijk jonger dan 1850

Drimmelen

B116b

Watermolen

Moerdijk

B114a

Krouwelgorsche watermolen

Drimmelen

B116a B117b

Korenmolen De Arend

Drimmelen

B116b

Watermolen

Moerdijk

B114a

Stoomgemaal

Moerdijk, Drimmelen

B115; B117a_a; B118

Historische watergang

Moerdijk, Breda

B114a; B098c; B098d

Duiker

nvt

Valt buiten de tracés

Sluis

nvt

Valt buiten de tracés

Redoute

Drimmelen

B116a

Drassig gebied

Historische dijken en sluizen:
Dijken vormen kenmerkende patronen in het landschap. Ze staan niet op zichzelf maar hebben altijd
samenhang met andere waterstaatkundige kunstwerken zoals sluizen, bruggen, molens en gemalen die op,
in of aan de dijk gebouwd zijn (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2013).
De dijken behoren tot het cultuurlandschap van West-Brabant. De eerste dijken in West-Brabant zijn
opgeworpen in de Late Middeleeuwen, Vroeger bestond het landschap met name uit veen en water. In de
Middeleeuwen begon men met het afgraven van dit veen voor de turfwinning. In 1421 vindt de Sint Elisabeth
vloed plaats. Een van de grootste overstromingen waarbij een groot gedeelte van West-Brabant wordt
overspoeld door het water. Na deze ramp worden door de middeleeuwse boeren terpen en dijken gebouwd
als bescherming tegen het water. Ook graven en onderhouden ze sloten om water af en aan te voeren. Het
1
gebied wordt steeds verder ingepolderd.
Tijdens de Tachtigjarige oorlog komen hier nog extra dijken en sluizen bij die, door het onderwater zetten
van grote stukken land, het gebied moeten verdedigen tegen de vijand. De ontwikkeling van de
zuiderwaterlinie zorgen ervoor dat op strategische plekken in West-Brabant het land onder water kon worden
gezet om zo de weg voor de vijand te versperren. In Nederland bleek het onder water laten lopen van
gebieden een goede manier om vijandelijke legers tegen te houden. De dijk of wal heeft dan meestal een
functie bij de begrenzing van een inundatiegebied (defensiedijk of liniedijk). De dijk vormt een onderdeel van
een stelsel waar ook toevoerkanalen, sluizen en inundatiekommen deel van uit maken (RCE 2013).
Watergangen
Binnen het plangebied bevinden zich verschillende historische watergangen die al op de kaart uit 1850 staan
aangegeven zie Bijlage 2). De watergangen bevinden zich bij dijktracés B115, B117a_a en B118.
Molens en stoomgemalen

1

https://www.brabantsedelta.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/historisch-archief/geschiedenis-brabantsedelta.html
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Binnen de dijktracés bevinden zich drie molens. Een van deze twee molens is de Stellingkorenmolen van
Terheijden die ook geregistreerd staat als rijksmonument (nr. 34992), gelegen bij dijktracé B116a en B117b.
Op de historische kaart uit 1850 staat ook een molen aangegeven bij dijktracé B114a, dit is de
Krouwelgorsche watermolen (zie Bijlage 2). Net buiten het dijktracé B114a staat op de historische kaart ook
nog een stoomgemaal afgebeeld. Ook staat er op het historisch kaartmateriaal een watermolen aangegeven
bij B116b.
Redoute
Ten westen van dijktracé B098a_II ligt een redoute die onderdeel uitmaakte van de zuiderwaterlinie. In deze
linie kom door middel van inundatie grote gebieden onderwater worden gezet om zo de weg voor de vijand
te versperren. De linies hebben lange tijd een functie kunnen vervullen in de verdediging van het land. Delen
van de vestingwerken/linies zijn voor het laatst in gebruik geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog
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3

RISICO’S EN KANSEN

Risico’s
De verbeteringen aan dijktracés B117b, B117a_a en B117a_b vormen het belangrijkste risico voor de (zeer)
hoge cultuurhistorische waarden van De Kleine Schans en het cultuurhistorisch landschap: De
Zuiderwaterlinie bij Terheijden.
Daarnaast bevinden bijna alle dijktracés op cultuurhistorische lijnen die door de provincie zijn
geïnventariseerd als lijnen van hoge en redelijk hoge cultuurhistorische waarde. Mogelijk kunnen deze
waarden door de voorziene maatregelen worden bedreigd. De maatregelen van de versterkingsopgave
dienen zodanig te worden vormgegeven dat de cultuurhistorische waarden van de dijk intact blijft en mogelijk
zelfs wordt versterkt. Door een extra verdiepingsslag te maken en te onderzoeken in welke context deze
dijken zijn aangelegd en welke cultuurhistorische waarden ze nu nog bezitten kunnen de cultuurhistorische
waarden behouden en mogelijk versterkt worden.
Kansen
Het versterken van de regionale keringen biedt ook kansen om de cultuurhistorische waarden in het
landschap te versterken. Met name de historische dijken die ook binnen de versterkingsopgave liggen
bieden de gelegenheid om de cultuurhistorische waarden van de dijken te versterken.
Het project Regionale keringen biedt ook kansen om de waarden van het cultuurhistorisch landschap dat
behoort tot de Zuiderwaterlinie te versterken. In de inspiratieatlas Zuiderwaterlinie Noord-Brabant: Een open
boek wordt onder andere het project Regionale Keringen van Waterschap Brabantse Delta genoemd als
project waarbij in de planvorming en uitvoering de cultuurhistorische waarden van de Zuiderwaterlinie
kunnen worden meegenomen en versterkt (zie Figuur 3, Bijsterveld et al. 2016).

Figuur 3: Gebied rondom Terheijden de gestippelde routes geven kansrijke lijnen aan (Bijsterveld et al. 2016).
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4

ADVIES

De tracés voor het project Regionale Keringen van Waterschap Brabantse Delta liggen in de regio West
Brabant in de gemeentes Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen.
In deze quickscan is op basis van een beperkt aantal bronnen een overzicht gegeven van de aanwezige en
verdwenen waarden. Op basis hiervan is duidelijk geworden dat het gaat om een cultuurhistorisch
interessant gebied waarvan de dijken zelf als cultuurhistorisch waardevol worden gezien. Daarnaast liggen
de tracés in een regio van de Zuiderwaterlinie. Het landschap rondom diverse dijktracés wordt gekenmerkt
als cultuurhistorisch landschap van de zuiderwaterlinie. Tevens bevinden zich in het gebied verschillende
inundatiezones waar water binnen kon worden gelaten om zo het gebied te beschermen tegen de troepen
soldaten. Bij het versterken van waarden wordt dan ook aanbevolen integraal te kijken naar de historische
dijken in combinatie met het watersysteem en hun rol binnen de zuiderwaterlinie. Deze analyse resulteert in
een aanpak om de cultuurhistorische waarden van de dijken te behouden en eventueel te versterken binnen
het project Regionale Keringen.
Ook voor de door de provincie aangeduide cultuurhistorische landschappen en vlakken binnen de tracés
voor Regionale Keringen dient nagegaan te worden wat de huidige cultuurhistorische waarden zijn en hoe
deze behouden en eventueel versterkt kunnen worden binnen de versterkingsopgave.

Onze referentie: 079824239 B - Datum: 2 mei 2018

14 van 18

TOELICHTING KAARTEN CULTUURHISTORIE

BIJLAGE 1

Figuur 4: Inventarisatie Cultuurhistorische waarden vanuit de provincie Noord-Brabant (bron CHW 2010 van de Provincie Noord-Brabant en de informatie van de Provinciaal
cultuurhistorisch beleidskaart).
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Figuur 5: Inventarisatie Cultuurhistorische waarden ingezoomd op gebied rond Terheijden (bron CHW 2010 van de Provincie Noord-Brabant en de informatie van de Provinciaal
cultuurhistorisch beleidskaart).
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BIJLAGE 2

Figuur 6: Inventarisatie cultuurhistorische waterkundig relevante werken Aanvullende elementen quickscan.
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