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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners).

Blad 1 van 53

Antea Group Archeologie 2021/104
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
2 juli 2021 revisie 02
Waterschap Brabantse Delta

Samenvatting
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen, verkennende fase.
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente
Drimmelen (Noord-Brabant).
Resultaten booronderzoek
De bodemopbouw bestaat uit een zandig dijklichaam (waar in het dijkprofiel is geboord) of uit
een middeleeuws overstromingspakket (waar buiten de dijk is geboord, of direct onder het
zandige dijklichaam). Daaronder ligt amorf veen, bestaande uit riet- zegge- en bosveen, maar
zonder veraarde zones. Onder het veen ligt zand, dat over het algemeen te typeren is als dekzand
(maar niet in boringen D25-D29, waar plaatselijk fluviatiele of fluvioperiglaciaal zand aanwezig is).
De ‘donken’ wijken enigszins af van het boven geschetste profiel. Dit betreft dekzandruggen,
dekzandkoppen ofwel ‘donken’, waarbij het veenprofiel ontbreekt en die relatief hooggelegen
zijn, waardoor gedurende het Holoceen bodemvorming kon optreden in de vorm van een
podzolprofiel. Dekzand tot aan of nabij het maaiveld is aangetroffen in boringen D01 en D02 (tot
maaiveld), boringen D12-D14 (nog wel bedekt met overstromingsklei, maar ook zonder veen), en
boringen D32-D34 (tot maaiveld in D34). In boringen D03, D15-D17 zijn resten van dieper gelegen
(vernatte) podzolprofielen aangetroffen met een top (A-horizont) van venig zand onder een
veenlaag.
Gemeten naar de intactheid van het bodemprofiel (podzol) is zone D01-D02 matig intact te
noemen (de podzol en daarmee eventuele archeologische vindplaatsen zijn verstoord tot in de Bhorizont), zone D12-D14 is grotendeels/geheel intact en zone D32-D34 verstoord tot in de Chorizont. Hoewel de vernatte podzolprofielen in boringen D03, D15-D17 intact zijn, is de
verwachting op archeologische resten daar geringer vanwege de lagere ligging: deze delen van de
donken zijn eerder onder water gelopen dan de dekzandkoppen (D01-D02, D12-D14 en D30D34). Echter kan de aanwezigheid van archeologische resten niet geheel uitgesloten worden.
Een tweede afwijking op het bodemprofiel betreft de aanwezigheid van rommelige kleipakketten
met veenbrokken en zandbrokken die worden geïnterpreteerd als voormalige rivierarmen van de
Mark (boringen D19-D24 en boring D31).
Advies
Wij adviseren om ter plaatse van de donken waarvan de bodem matig intact is (ter hoogte van
boringen D01 en D02) en waarvan de bodem geheel/grotendeels intact is (boringen D03, D12D14 en D15-D17) een karterend booronderzoek uit te voeren, conform een methode uit de SIKBleidraad karterend boren en gericht op steentijdnederzettingen of nederzettingen met een
vondststrooiing. Een dergelijk onderzoek dient om de aan- of afwezigheid van een dergelijke
vindplaats aan te tonen.
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Dit vervolgonderzoek hoeft ter plaatse van boringen D01-D02 niet te worden uitgevoerd omdat
de geplande aanlegwerkzaamheden op die plaats bij planwijziging zijn komen te vervallen.
Het onderzoek op de plaats van boringen D03, D12-D14 en D15-17 kan plaatsvinden op de lijn
van geprojecteerde teensloot. Verdere details moeten worden uitgewerkt in een Plan van
Aanpak, conform BRL4000 protocol 4003. Vooralsnog wordt geadviseerd om het onderzoek te
laten plaatsvinden in een grid met 10 m boorpuntsafstand met behulp van een megaboor (15 cm
Edelman of 2x12 cm Edelman), waarbij het relevante boorvolume wordt uitgezeefd (methode A4
uit de SIKB-Leidraad Karterend1). Deze methode is geëigend voor vindplaatsen met een lage
vondstdichtheid en een middelmatige omvang.
Voor het rode vlak op afbeelding 23 geldt dat hier een aardwerk is gelegen waarvan de datering
en functie onbekend is. Op dit moment worden op die plaats geen ingrepen worden voorzien.
Indien de plannen wijzigen en ingrepen op die plaats alsnog nodig zijn dient rekening te worden
gehouden met vervolgonderzoek. Dit betreft dus een restrictie.
De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 16 e eeuw en jonger en
de vulling van de oudere rivierlopen van de Mark kunnen uit dezelfde periode stammen,
bijvoorbeeld door demping. De verwachting op archeologische resten is laag. Voor deze
elementen wordt ook geen vervolgonderzoek geadviseerd.
Voor het overige deel van het plangebied dat door middel van boringen is onderzocht en voor
zover gelegen in de gemeente Drimmelen wordt vrijgave geadviseerd ten gunste van de
voorgenomen ingrepen. Voor de andere delen van het plan geldt dat als de plannen wijzigen en
er toch bodemingrepen plaatsvinden op locaties die niet door het huidige booronderzoek zijn
gedekt (en niet specifiek in het bureauonderzoek zijn vrijgegeven), er opnieuw een afweging
dient te worden gemaakt op de noodzaak tot archeologisch vervolgonderzoek.
Dit rapport en de adviezen hierin zijn in revisie 00 en revisie 01 ter beoordeling voorgelegd aan
de gemeente en haar adviseur. De onderhavige revisie (02) betreft de bijgewerkte en
goedgekeurde versie. De gemeente zal basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de
beoordeling hierop overgaan tot een selectiebesluit.
Meldingsplicht
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan
ook.

1

Tol et al. 2012.
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1

Inleiding
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen, verkennende fase.
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente
Drimmelen (Noord-Brabant).
Bij de voorgenomen ontwikkelingen kunnen archeologische waarden worden beschadigd of
vernietigd. Hiertoe dient voorafgaand aan de bodemingrepen archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden. Een bureauonderzoek, al dan niet in combinatie met een verkennend
(boor)onderzoek, is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg (AMZ, zie bijlage
2).
Doel onderzoek
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring
van archeologische waarden binnen het plangebied.
Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele
verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en
aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie.
Leeswijzer
Het bureauonderzoek is reeds als los document ter beoordeling aan de bevoegde overheid
voorgelegd en de goedgekeurde versie is in onderstaand integraal overgenomen in hoofdstuk 2.
Eventuele latere (kleinschalige) wijzigingen met betrekking tot het planvoornemen zijn hierin nog
verwerkt. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek is een onderzoeksopzet
gemaakt die in het Plan van Aanpak2 is verwerkt en op basis waarvan dit veldonderzoek is
uitgevoerd. Hoofdstuk 3 betreft de resultaten en interpretaties van het veldonderzoek en in
hoofdstuk 4 volgen de conclusies en het (selectie)advies.
Certificering
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4002 en 4003 met daarin besloten de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor de KNA-protocollen, 4001
(programma van eisen), 4002 (bureauonderzoek), 4003 (inventariserend veldonderzoek) en 4004
(opgraven) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor
archeologie).
2

Uffink et al., 2021; het plan van aanpak is eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentelijk adviseur.
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2

Bureauonderzoek
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen gesteld
als “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting
wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten,
bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde
verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en
eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied.

2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

2.1.1

Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied
anderzijds. Met plangebied wordt in de bureauonderzoek-fase het gebied bedoeld waarop de in
de inleiding genoemde werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de
regel ook de ruimtelijke procedure gevoerd, waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel
is. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.

Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond:
Esri & partners).

Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellen
van het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt
een straal van 1.000 m rondom het plangebied gehanteerd. De hoeveelheid archeologische
waarden in de directe omgeving van het plangebied is gering, daarom is gekozen om met een
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ruimere onderzoeksomtrek te werken. Dit wordt wat betreft hoeveelheid archeologisch
onderzoek en waarnemingen, voldoende geacht om relevante informatie te verzamelen om het
gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen Dit omdat het onderzoeksgebied een
vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder andere de onderdelen zoals
hoogteligging, geomorfologie, historische situatie, etc.
Het plangebied loopt bijna vanaf de gemeentegrens met de gemeente Moerdijk in
noordoostelijke richting tot circa 240m ten zuiden van de Schuivenoordseweg (net ten oosten
van huisnummer 7) en buigt dan af in zuidoostelijke richting tot circa 85m ten noorden van de
Mark. Van daaruit loopt het in oost-noordoostelijke richting naar de Laakdijk, steekt de vliet over
en buigt dan af in zuidelijke richting de Kleine Schans. Vervolgens volgt het plangebied het pad en
straten Markschans en Bastion, en loopt dan rond de haven naar de Markkant en volgt deze tot
aan de Bredaseweg. Het plangebied is in totaal circa 5.000m lang.
Voor het booronderzoek (hoofdstuk 3) geldt dat het plangebied alleen bestaat uit het westelijk
deel van het plangebied tot aan de Laakdijk (aan de westzijde van de bebouwde kom van
Terheijden). Dit vanwege het achterwegen blijven van graafwerkzaamheden in het oostelijke
deel.

2.1.2

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
Het plangebied is momenteel in gebruik als dijk. Het westelijke deel van het plangebied ligt in een
agrarische zone. Een deel van het plangebied ligt in de bebouwde kom van Terheijden.

Afbeelding 3. Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland).
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Consequenties toekomstig gebruik
In het plangebied wordt een regionale kering ontwikkeld. Dit is een dijk die het achterland moet
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.
Toekomstige ingrepen zullen bestaan uit ontgraving en ophoging ten behoeve van de versterking
van het bestaande dijklichaam. Hierbij zal de dijkvoet verlegd moet worden, nieuwe sloten
gegraven moeten worden en andere kleinschalige graafwerkzaamheden. Het is momenteel nog
niet geheel duidelijk waar welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Dit met
betrekking tot ligging binnen het plangebied, diepte en omvang in het horizontale vlak.

2.1.3

Archeologisch beleid en regelgeving
Het plangebied valt binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Kern
Terheijden’, waarvoor een dubbelbestemmingen waarde – archeologie zijn opgenomen. Binnen
het deel van het plangebied, gelegen in het buitengebied ten westen van de kern van Terheijden,
geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 2. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 1000 m², en dieper dan 0, 5m -mv. Binnen
het deel van het plangebied gelegen in en ten oosten van de kern van Terheijden geldt
dubbelbestemming waarde – archeologie 1. Bij deze dubbelbestemmingen is archeologisch
onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 100 m², en dieper dan 0,5 m -mv.
Wanneer in hetzelfde plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende
vrijstellingsgrenzen gelden, worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele
plangebied gehanteerd. De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen.
De archeologische verwachting wordt verder behandeld in paragraaf 2.3.

2.1.4

Landschappelijke situatie
In dit hoofdstuk zijn kaarten en bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de
opbouw van het landschap en de landschappelijke gesteldheid in het plangebied, zoals
bijvoorbeeld de geomorfologische kaart, de bodemkaart en het AHN. De archeologische
verwachting volgt voor een groot gedeelte uit de opbouw van het landschap. De verspreiding van
archeologische vindplaatsen heeft namelijk een duidelijk verband met de landschappelijke
gesteldheid.
Geologie
Het plangebied bevindt zich deels in het Zeeuwse kleigebied (westelijke deel) en deels in het
Noord-Brabantse dekzandgebied (oostelijke deel). In de diepe(re) ondergrond komen
rivierafzettingen van vlechtende rivieren uit het vroeg Pleistoceen voor. Dit zijn afzettingen van de
Formatie van Waalre (Laagpakket van Tegelen) en bestaan overwegend uit een afwisseling van
fijne zanden en klei.3 4 In de ondiepe(re) ondergrond komt de Formatie van Stramproy voor. De
3

Berendsen, 2004.
Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44D0467 werden de Formatie van Waalre
aangetroffen vanaf 18,25m -mv (17,95m -NAP).
4
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Formatie van Stramproy of Stramproy Formatie is een geologische formatie (fluviatiel,
voornamelijk bestaande uit zandpakketten en plaatselijk met lagen leem, klei en grind) die
dagzoomt in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda.5 6
Ten tijde van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000-10.000 jaar geleden) heerste er in
Nederland een toendraklimaat. De bodem was slechts zeer schaars bedekt met vegetatie
waardoor de wind vat kreeg op de sedimenten. Vanuit droogliggende riviervlaktes is grootschalig
zand verstoven wat elders weer als dekzand over het landschap en alle onderliggende
sedimenten is afgezet. De dekzanden zijn bodemkundig onderverdeeld in het oude en het jonge
dekzand en horen gezamenlijk tot de Formatie van Boxtel. Het oude dekzand is tijdens het
Pleniglaciaal afgezet en vaak verspoeld. Het komt vaak voor in horizontaal gelaagde pakketten
met lemige of zwak grindige banden. Het jonge dekzand is tijdens het Laat-Glaciaal afgezet,
voornamelijk in de vorm van dekzandruggen. Leem- of grindbanen komen hierin nauwelijks voor.
Het jonge dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden. 7 In de omgeving van het
plangebied zijn enkele dekzandruggen bekend, op één waarvan de oorsprong van
Terheijden lag.
Aan het einde van het Weichselien en het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden) wed
het klimaat een stuk milder. Als gevolg van de stijging van de temperatuur smolten de ijskappen.
De zeespiegel steeg en ook op het land was deze zeespiegelstijging te merken in het stijgen van
de grondwaterspiegel. Door de opwarming van het klimaat nam ook de vegetatie toe. In de loop
van het Holoceen, waarschijnlijk vanaf het midden neolithicum8 werd in de lager gelegen delen
van het landschap veen gevormd. De regionale vernatting van het landschap moet invloed gehad
hebben op de bewoonbaarheid en het gebruik van het landschap door de mens, zoals vaak blijkt
uit de toponymie en de uiteindelijke verkaveling tijdens en na de ontginningen. 9
In de loop van het Holoceen begon ook de mens een steeds actievere rol te spelen in de vorming
van het landschap. Tussen 800 na Chr. en 1500 na Chr. grijpt de mens grootschalig in, door het
natte moeraslandschap te ontginnen en te ontwateren. In eerste instantie gebruikte de mens
voornamelijk het landschap dat werd aangeboden, maar in de loop der eeuwen zette hij het
landschap steeds meer naar zijn hand. Vanaf de middeleeuwen nam de schaal en het tempo van
de ontbossing toe. Door de verdwijning van de bossen kon ook in de middeleeuwen nog
verstuiving van zand plaatsvinden en transporteerden beekjes en rivieren zand van de hoger
gelegen delen naar de lager gelegen delen.10
In de late middeleeuwen leefden groepen mensen in nederzettingen bijeen, veelal bij een
akkercomplex waarop de gezinnen in de nederzetting allemaal een deel van de grond bewerkten.
Op de arme zandgronden werd de grond verbeterd door middel van het opbrengen van plaggen,
waardoor de akkercomplexen in de loop der tijd werden opgehoogd en hun kenmerkende
bolle/verhoogde ligging kregen. In de natte gebieden, waar veen gegroeid was, werd het veen
gewonnen als brandstof. Aan het einde van de middeleeuwen (15e eeuw) werd de turf steeds
systematischer gewonnen en verkocht als brandstof voor de inmiddels ontstane steden. 11

5

https://www.dinoloket.nl/formatie-van-stramproy
Ter indicatie van de diepteligging van deze afzettingen: Bij DINOboring B44C0219 werd de Formatie van Stramproy
aangetroffen vanaf 6m -mv (5,36m -NAP), bij boring B44D0467 van 5m tot 18,25m -mv (4,7 tot 17,95m -NAP).
7
De Mulder e.a., 2003.
8
Vos, e.a., 2018.
9
Tebbens, 2016.
10
Tebbens, 2016.
11
Berendsen, 2004.
6

Blad 8 van 53

Antea Group Archeologie 2021/104
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
2 juli 2021 revisie 02
Waterschap Brabantse Delta

De rivier de Mark liep vóór 1400 vanaf de Halse Sluis naar het zuiden en met een bocht naar de
Zwartenbergse molen (mogelijk (deels) de loop van de Halse Vliet volgend) en vandaaruit langs
de huidige Leurse Haven weer naar het noorden. Deze loop verlandde nadat de Mark in circa
1400 haar loop verlegde.12 Leenders oppert dat deze nieuwe loop van de Mark mogelijk de oude
bedding van de Hamse Kreek is, die zich als gevolg van het afvenen van de woeste restgronden
heeft kunnen verbreden. In de buurt van de Mark lag het dorp Zonzeel dat in 1421 verdronk.
Over dit verdronken dorp is niet veel bekend, de naam Zonzeel komt in ieder geval terug in de
Zonzeelse Polder. De vermoedde locatie van het verdronken dorp is weergegeven in afbeelding
4. Naast Zonzeel worden er geen andere verdronken dorpen in de directe omgeving van het
plangebied verwacht.
Tussen het midden van de 14de en het midden van de 16de eeuw is na overstromingen klei in
het landschap afgezet. Deze klei wordt gerekend tot het Laagpakket van Walcheren.13

Afbeelding 4. Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het
verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het plangebied, dat
grotendeels buiten de afbeelding valt.

Op basis van boringen uit het TNO’s DINOloket kunnen we ter indicatie de aanwezigheid en de
diepteligging van de verschillende afzettingspakketten aangeven (tabel 1, afbeelding 5).14

12

Leenders, 1974. Leenders, 2004.
Leenders, 2006.
14
Dinoloket.nl
13
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DINOboring
B44C0219
B44C0583
B44D0832

diepte dekzand
(m -NAP)

diepte dekzand
(m-mv)

0,86m -NAP

1,5 -mv

0,50m -NAP
niet aanwezig

1,10 m-mv

diepte
Hollandveen
(m -NAP)

diepte
hollandveen
(m-mv)

niet aanwezig
0,20m +NAP
0,30m +NAP

diepte
Stamproy
5,36m -NAP

0,4 m-mv
0,4 m-mv

niet aanwezig
2,7m -NAP

3,58 m-mv
0,7 m-mv
B44C0584
2,55m -NAP
0,60m +NAP
niet aanwezig
Tabel 1. De in de omgeving van het plangebied aanwezig DINOboringen met de aanwezigheid en
diepteligging van de verschillende pakketten onder het Laagpakket van Walcheren (bron: DINOloket).
(Voor de ligging van de DINOboringen ten opzichte van het plangebied, zie: Afbeelding 5)

Afbeelding 5. Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en de gebruikte
DINOboringen (bron: ESRI Nederland / DINOloket).

Geomorfologie en AHN
Volgens de geomorfologische kaart15 ligt het westelijke deel van het plangebied op de rand van
een vlakte van getij-afzettingen (code 2M72), net naast de getij-oeverwal (code 10B72). Ter
hoogte van de Laakdijk begint een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (bedekt met
overstromingsmateriaal en bedekt/opgevuld met veen en vervlakt onder invloed van natuurlijke
processen; code M53ovV). Binnen de bebouwde kom heeft geen kartering plaatsgevonden. Op
basis van extrapolatie van de gegevens van de omliggende gebieden zijn hier waarschijnlijk een
beekdalbodem (code 22R42v), een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 2M53ovV)
en/of een terrasafzettingsrest-heuvel (al dan niet bedekt met dekzand; code 4B41yd) aanwezig.
Daarnaast is het voorkomen van een dekzandrug (al dan niet met oud-bouwlanddek; code
3B53yc) op deze locatie ook niet uit te sluiten. Het zuidoostelijke uiteinde van de het plangebied

15

www.pdok.nl
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(eveneens niet gekarteerd) ligt op korte afstand van een vlakte die ontstaan is door afgraving
en/of egalisatie (code 2M93E).
Op het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)16 is te zien het plangebied zich op de
overgang naar de leeggelegen riviervlakte bevindt, waarbij het westelijke deel in de riviervlakte
ligt en het oostelijke deel (vanaf de bebouwde zone van Terheijden) iets hoger gelegen is. Ook de
oorspronkelijke loop van de Mark is nog goed te herkennen, net als de dijken in het westelijke
deel van het plangebied. Daarnaast zijn ook enkele delen van het landschap opgehoogd
(bijvoorbeeld ter hoogte van de schans) c.q. afgegraven of geëgaliseerd.
De hoogte in het plangebied ligt tussen 0,15m en 2,38m +NAP.
Vlakte van
ten dele
verspoelde
dekzanden

Vlakte van getijafzettingen
dekzandrug

Holle weg
Ontgonnen
veenvlakte

Terrasafzettingsrest
-heuvel

Getij-oeverwal
beekdalbodem

dekzandwelvingen

Vlakte door afgraving
en/of egalisatie

Storthopen met grind-, zand-,
kleigaten of ijzerkuilen

Afbeelding 6. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok).

16

www.ahn.nl
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Afbeelding 7. Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van
blauw (laag) naar rood (hoog)).

Bodem en grondwater
Volgens de bodemkaart17 zijn in het plangebied hoofdzakelijk poldervaaggronden (Mn35A,
Mn15A, Mn25A) aanwezig. Daarnaast komen ook liedeerdgronden (pMv81), veldpodzolgronden
(Hn21). Een deel van het plangebied is niet gekarteerd en op basis van extrapolatie zouden daar,
naast voorgenoemde poldervaaggronden, mogelijk ook laarpodzolgronden (cHn21) kunnen
voorkomen. 18 De podzolgronden liggen voornamelijk op de (wat hoger gelegen)
dekzandafzettingen en de poldervaagronden zijn gevormd in de rivierafzettingen.
Poldervaaggronden zijn zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge grondwaterstanden
kunnen voorkomen. Ze hebben geen veen binnen 0,8m en geen donkere bovengrond. Het is de
meest voorkomende subgroep in Nederland: zij omvatten alle komgronden en vrijwel alle jonge
zeekleigronden. Poldervaaggronden kunnen zowel een zware als een lichte textuur hebben. In de
ondergrond kunnen klei- en zandlagen voorkomen. Het stadium van ontkalking kan zowel
beginnend als vergevorderd zijn. De gronden kunnen daardoor zowel kalkrijk als kalkloos zijn. In
poldervaaggronden heeft reeds enige bodemvorming plaatsgevonden. De gronden zijn geheel
gerijpt.
Liedeerdgronden zijn klei-op-veengronden met een dunne, donkere humusrijke bovengrond.
Daaronder bevindt zich een -meestal kalkloze- zware klei. De hieronder liggende veenlaag wordt
binnen 0,8m -mv aangetroffen en bestaat meestal al bosveen. Deze gronden hebben vaak een
toemaakdek, bestaande uit aardmest, i.e. bagger uit sloten, stadsvuil, en mest en zand uit stallen.
17

www.pdok.nl / STIBOKA.
De prefix e- bij de poldervaaggronden duidt op zoete getijdenafzettingen van tenminste 40cm dik. De prefix k- duidt op
een zavel- of kleidek van 15 á 40 cm dik op podzolgronden en (andere) zandgronden. De sufix -p geeft aan dat het
pleistocene zand hier wegduikt onder rivier- of zeeklei en zich tussen 40 en 120cm bevindt.
18
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In grote delen van het Kempisch Hoog zijn veldpodzolgronden ontstaan in grof zand (Formatie
van Sterksel) of is binnen 120 cm grof zand aanwezig. In uitgestoven laagten bestaat het
basismateriaal uit lemig fijn zand (oud dekzand). Veldpodzolgronden komen voor op vlakten,
laagten en op lagere delen van dekzandruggen op de overgang naar de hogere gronden
(haarpodzolgronden) en zijn ontstaan onder natte tot vrij natte omstandigheden, maar hebben
thans voor een deel een diepe ontwatering. Veldpodzolgronden hebben geen ijzerhuidjes direct
onder de B-horizont (hydropodzol).
Laarpodzolgronden worden gekenmerkt door een humushoudende bovengrond van 30 - 50 cm
dikte en zijn eveneens ontstaan door gebruik van potstalmateriaal in het verleden.
Laarpodzolgronden liggen altijd in de nabijheid van hoge enkeerdgronden op dezelfde
geomorfologische eenheid. De profielopbouw komt ook in hoge mate overeen, hoewel het
cultuurdek dunner is en vaak alleen een intacte B2- en B3-horizont in de ondergrond aanwezig is
waardoor de oorspronkelijke Al in zijn geheel ontbreekt.
De grondwatertrap in het plangebied is III, IIIb en VI:
Grondwatertrap

Gemiddeld Hoogste
Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (m-mv)
Grondwaterstand (m-mv)
III
<0,40
0,80-1,20
IIIb
0,25-0,40
0,80-1,20
VI
0,40-0,80
>1,20
Tabel 2. De in het plangebied voorkomende grondwatertrappen met de bijhorende gemiddeld hoogste en
laagste grondwaterstanden.

Afbeelding 8. Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).
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Lamsberg

Afbeelding 9. De bekende donken in de omgeving van het plangebied.

Veen
Op de turfkaart van het geoloket van de provincie Antwerpen die gebaseerd is op onderzoek van
Karel Leenders 19 ligt het plangebied in zone 8b, de veenrand van Barlake tot Helkant. Dit gebied
was vrijwel geheel bedekt met veen. Hier en daar staken donken door het veen heen, zoals de
Hokkenberg, de Hazeldonk, de Lamsberg, de Wagenberg, Hartel en Strikberg (afbeelding 9). Ook
Terheijden is waarschijnlijk gelegen op een dergelijke donk.
Op verschillende locaties in het gebied werd turf gewonnen, o.a. in de Vlassele en in de
Steenbergse Moer. In de omgeving van het plangebied liggen turfvaarten van het vaartstelsel van
Terheijden (de Kraan en Scymmaer). Bij deze vaarten zijn ook enkele relictpunten aangeduid,
waaronder ‘Hoofdstraat -Munnikenhof’, ‘Schimmelseweg – Munnikenhof’, ‘Markschans’ en
‘Molenstraat bij de Molen’. Vanwege het toponiem ‘Kraan’ kan vermoed worden dat er in de
buurt van de uitmonding van de vaart in de Mark een (haven)kraan gestaan heeft en er
havenactiviteit plaatsgevonden heeft.
Ook Peter Vos karteert in het gebied veenontginning20 en op basis van de paleografische
kaarten21 wordt eveneens duidelijk dat in het gehele plangebied veen aanwezig geweest is.

19

http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=12&extent=371183.1034793,66198
26.820527,643298.9241744,6793491.748791,102100
20
Atlasleefomgeving.nl
21
Vos en de Vries, 2013.
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Vlassele Middelburg

De Kraan
Vlassele Catharinada
l

Molenstraat bij de
molen (huidige locatie
molen)
Scymmaer
Markschans

Bij Spui Schimmer

Hoofdstraat

Schimmelseweg

Afbeelding 10. Uitsnede van de turfkaart met daarop de vaarten, relictpunten en uitgiften in de omgeving
van het plangebied (in het rood) (bron: Geoviewer provincie Antwerpen).

2.1.5

Bewoningsgeschiedenis en historische situatie
In dit hoofdstuk worden de beschikbare historische kaarten en bekende historische gegevens
geraadpleegd die informatie kunnen verschaffen over het landgebruik van het plangebied van na
de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. Er wordt daarbij een focus gelegd op historische
thema’s die van (grote) invloed zijn geweest op de vorming van de situatie in het plangebied,
waaronder de inpoldering, en de uitbreiding van eventuele bebouwing. In die periode was men
immers veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap
bood voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik geeft daarom
een indicatie over de archeologische potentie van een gebied. Bovendien kan het ook informatie
leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden plaatsgevonden hebben.
Bewoningsgeschiedenis
Rond 1250-1350 werd tussen Wouw in het westen en Oosterhout in het oosten, verschillende
beemdendorpen gesticht, waaronder Terheijden dat voor het eerst als plaatsaanduiding vermeld
wordt in 1334. 22
Het dorp Terheijden ontstond in de middeleeuwen als straatdorp, op circa 200 tot 400m ten
noordoosten van het plangebied. Langs een doorgaande weg ontstond een groepje boerderijen
dat zich, ten gevolge van de gunstige ligging op een droge zandrug langs de Mark, in zuidelijke en
noordelijke richting begon uit te breiden. 23

22
23

Leenders, 2006.
Koopmanschap, Visser-Poldervaart en Arkema, 2011.
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Ondanks wat de naam doet vermoeden was er rondom Terheijden maar weinig heide aanwezig
en bestond het omringde gebied vooral uit veen en kleiafzettingen. Vanaf de 13e eeuw werd er in
de omgeving turf gewonnen. 24 Vanaf 1355 is er sprake van een molen in Terheijden. Niet
helemaal duidelijk is of deze steeds op de huidige locatie heeft gestaan. (voor de huidige locatie
zie afbeelding 10). 25
Vanaf de late 14e eeuw werd het gebied regelmatig geteisterd door overstromingen. In 1400
verdronk het gebied ten westen van de Haagse Beemden. Mede hierdoor kreeg de Mark een
nieuwe loop die korter was26, waardoor het dagelijks getij en incidentele stormvloeden
gemakkelijker tot bij Terheijden konden doordringen. Daarom werd in Terheijden een eigen kerk
gesticht.
In 1421 verdronk heel het gebied ten noorden van de Mark door de Sint Elizabethsvloed. 27 Dit
gebeurde van dat moment dagelijks. Hierbij werd geleidelijk aan een dikke kleilaag afgezet
waardoor het terrein hoger kwam te liggen. Na ruim een eeuw werden dijken aangelegd rond de
Grote Zonzeelse Polder (1538/43) (zie afbeelding 14). Als gevolg hiervan begon de Mark
langzaam dicht te slibben. Hierdoor raakten de oevers opgehoogd en verbreed, bochten werden
steeds extremer en op de buigpunten ervan ontstonden eilandjes en de rivier werd steeds
ondieper. 28
Tijdens het beleg van Breda werd in 1639 in Terheijden een schans gebouwd, de zogenaamde
‘Kleine Schans’, om de scheepvaart op de Mark en de verbinding Breda – Moerdijk te
beschermen. De polders rond de Kleine Schans konden onder water gezet worden. Ook waren er
twee linies en nog enkele andere verdedigingswerken aanwezig in Terheijden. Na de
Tachtigjarige Oorlog werd de Kleine Schans verwijderd, maar in 1830 werd deze weer
opgebouwd als bolwerk tegen de Belgen (zie afbeelding 11 en 12). 29

24

Leenders, 1974.
Op de kadastrale minuut staat de molen op de huidige locatie, doch de Molenstraat (huidige Markstraat) ligt circa 430m
verder naar het zuiden en daar zuidelijk van ligt de Molenpolder. De huidige Laakdijk, 125m ten noorden van de huidige
molen, heette op de kadastrale minuut Molendijk.
26
Voorheen liep de Mark door of ten zuiden van de Zwartenbergse polder.
27
Hierbij verdronk ook het nabijgelegen dorp Zonzeel/Ansekerke.
28
Leenders, 2006.
29
Zuiderwaterlinie.nl
25
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Afbeelding 11. Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine
Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts). De globale ligging van het plangebied in het rood
(bron: Rijksmuseum).

Afbeelding 12. Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M.
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda) De globale ligging van het oostelijke deel van het
plangebied in het rood (het westelijke deel van het plangebied valt buiten de kaart).

Historische situatie
Op de kaart van Le Fèvre en Du Tour30 uit 1744 is de meanderende loop van de Mark nog goed te
zien (Afbeelding ). Deze doorsnijdt het plangebied ter hoogte van de schans. De kadastrale
minuut van 1811-183231 toont dat het westelijke deel van het plangebied toen als Markdijk
bekend stond. Duidelijk is dat de oude bedding van de Mark vlak langs de Schans lag. Het
plangebied loopt waarschijnlijk tot in de omgrachting van de schans (afbeelding 13). Resten van
30
31

www.archieven.nl
Beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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de schans zelf worden waarschijnlijk niet in het plangebied verwacht . In de 19 e eeuw het
plangebied nog niet overal in het plangebied een dijk aanwezig zoals dat in de huidige situatie
wel het geval is. In die eeuw lag het plangebied deels binnen en deel buitendijks zoals ook op
afbeelding 13 is te zien. Op basis van het gegeorefereerde kaartmateriaal is het moeilijk te
schatten of de Mark ergens het plangebied heeft doorsneden. Op enkele plaatsen is het
aannemelijk dat de Mark het plangebied heeft doorsneden zoals weergegeven op afbeelding 13
en 1432. Ten noorden en ten oosten van de huidige haven was enige bebouwing aanwezig
(bewoning).

Bebouwing

Schans
Mark doorsnijdt hier in
de 19e eeuw het
plangebied

Afbeelding 13. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop de Schans en de bebouwing ter hoogte van
de huidige haven van Terheijden met de globale ligging van het plangebied in het rood. (bron:
beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Aan de overzijde van de Mark stond een gebouw (afbeelding 14). Volgens de bijhorende
aanwijzende tafels betreft het een huis met erf. (Door het verleggen van de loop van de Mark ligt
de locatie van dit huis nu in het dorp van Terheijden, vlakbij (of mogelijk net in) het plangebied.
Verder naar het zuidoosten staat de dijk aangegeven rond de Molenpolder. Verder naar het
zuiden staat nog de Groote weg van de Moerdijk naar Breda aangegeven.

32

De kadastrale kaarten zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeorefereerd. De locatie van de historische bebouwing in en naast
het plangebied is echter indicatief.
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Mark doorsnijdt hier in de
19e eeuw het plangebied

Huis/erf

Afbeelding 14. Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop het huis op de voormalige linkeroever van
de Mark (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

De topografische kaarten vertonen lange tijd hetzelfde beeld.
In 1962 toont de topografische kaart33 dat de loop van de Mark rechtgetrokken en gekanaliseerd
is. Hierdoor ligt een groot deel van de Molenpolder nu aan de overzijde van de rivier. En de
polder waarbinnen het hierboven vermelde huis met erf lag ligt nu bij het dorp Terheijden. Op
33

www.topotijdreis.nl
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deze locatie (naast de haven van Terheijden) verschijnt nu het toponiem ‘Het Veerhuis’. Grote
delen van de oorspronkelijke loop zijn niet meer watervoerend. Een deel van de oorspronkelijke
loop van de Mark is wel behouden gebleven als de haven van Terheijden.
Bij deze kanalisering zijn ook de oorspronkelijke dijken verdwenen en is de grond gebruikt voor
diverse fiets- en wandelpaden.34
Op de topografische kaart van 197035 is te zien dat het overblijvende deel van de Molenpolder nu
bebouwd geraakt is. Vanaf 1988 verschijnt ter hoogte van het toponiem ‘Het Veerhuis’ een groot
gebouw, welke in 2004 plaats gemaakt heeft voor de bouw van een woonwijk.

Afbeelding 15. Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744, de globale ligging
van het plangebied in het rood (bron: www.archieven.nl).

34
35

Mededeling Johan Bax, bestuurslid van Heemkundekring De Vlasselt. (per mail, dd 22 september 2020).
www.topotijdreis.nl
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Zonzeelse Polder

Afbeelding 16. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl).

Afbeelding 17. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis).
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Afbeelding 19 Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).

2.1.6

Mogelijke verstoringen
Het plangebied is in het buitengebied van Terheijden voor het grootste deel nooit bebouwd
geweest. Enkel ter hoogte van de Laakdijk kwam bebouwing voor vanaf tenminste begin 19 e
eeuw. Van deze bebouwing zijn in mindere mate verstoringen te verwachten. In het deel van het
plangebied dat de kern van Terheijden raakt kunnen oudere archeologische resten mogelijk in
grotere mate verstoord zijn door de bebouwing uit de nieuwe tijd. Hierbij valt te denken aan
verstoringen zoals oude funderingen.
Op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn geen ontgrondingen aangegeven
in het plangebied.36 Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de dijken de bodem
verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en leidingen) aangelegd
zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring hebben veroorzaakt,
alsook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft.

2.2

Bekende waarden

2.2.1

Archeologische waarden
Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 500 m rondom het
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen),
36

https://www.arcgis.com
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archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische
onderzoeken (zie kaart 459172–ARCHIS in de kaartenbijlage).
Ook is contact opgenomen met de plaatselijke heemkundekring, voor informatie over eventueel
nog onbekende archeologische vondsten in deze omgeving.37
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Op respectievelijk circa 300m en 480m ten zuiden van het plangebied zijn AMK-terrein 4879 en
4878 met een hoge archeologische waarde aanwezig. Het betreft terreinen met een mogelijke
huisterp. Er werden echter geen vondsten gedaan en ook boringen in 1976 bleven leverden geen
indicaties op. Mogelijk houden beide ophogingen eerder verband met het beleg van Breda.
Er zijn geen archeologische rijksmonumenten aangewezen.
Rijksmonumenten in de omgeving zijn De Kleine Schans (monumentennr. 34998), het voormalige
blokhuis bij de Schans (monumentennr. 34997), en Molen De Arend (monumentennr. 34992).
Daarnaast zijn ook de kerk en 12 woonhuizen uit de oude bewoningskern van Terheijden als
rijksmonument aangeduid.
AMK-nr Waarde

Complex Begin

Eind

4878 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950
4879 hoge archeologische waarde Huisterp Nieuwe tijd: 1500 - 1950 Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Tabel 3. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
• Vanuit archiefonderzoek is de locatie van kasteel Bergvliet bekend op circa 300m ten
noorden van het plangebied (Zaakid. 3242149100).
• Op circa 430m ten noorden van het plangebied is uit literatuurstudie bekend dat in deze
regio omtrent 1780 een potje met 24 goudstukken uit de vroeg en midden romeinse tijd
gevonden is (Zaakid. 2886293100).
• Op circa 10m ten oosten van het plangebied zijn bij niet archeologische
graafwerkzaamheden funderingsresten en keramiek aangetroffen (Zaakid. 2911215100).
De vondst werd gedaan bij het uitgraven de gracht, teneinde deze weer met water te
vullen. Het zou hier de zuidoostelijke zijde van de schans betreffen. Het is onduidelijk in
welk jaar de vondst is gedaan. De vondst is evenmin vastgelegd in een rapportage. De
exacte locatie van de schans ten opzichte van het plangebied laat zich daarom niet
duiden.
De overige archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied zijn afkomstig uit
archeologisch onderzoek en worden hieronder bij het desbetreffende onderzoek besproken.
Deze staan derhalve niet in onderstaande tabel vermeld.
Zaakid

begin

eind

complextype

verwerving

3242149100

middeleeuwen

Nieuwe tijd

Versterking onbepaald

Indirect: archief

2886293100

Vroeg Romeinse Midden Romeinse depot
Tijd
Tijd

2911215100

Nieuwe tijd vroeg Nieuwe tijd vroeg schans

indirect: literatuur

Niet-archeologisch:
graafwerk
Tabel 4. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

37

Op 22-9-2020 is er via mail informatie opgevraagd bij Heemkundekring De Vlasselt. Hierop is dezelfde avond reactie
gekomen van Johan Bax, bestuurslid bij de Heemkundekring, met de belofte een boekje van De Vlasselt op te sturen.
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Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
• Op circa 330m ten westen van het plangebied is het tracé van de HSL onderzocht door
middel van veldverkenning, booronderzoek en geofysisch onderzoek (Zaakid.
2025464100, 2027279100, 2030412100, 2093237100). Hierbij werden binnen het
onderzoeksgebied geen vindplaatsen aangetroffen. 38
• Op circa 420m ten zuiden van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek en
controlerend booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2077767100). De rapportage van dit
onderzoek is niet (digitaal) beschikbaar.
• Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een gebied dat in Archis aangeduid staat als
onderzoeksgebied van een proefsleuvenonderzoek (Zaakid. 2131858100). In de praktijk
bleek dit proefsleuvenonderzoek veel kleiner en ligt dit op circa 540m ten zuiden van het
plangebied. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen die
betrekking hebben op militaire handelingen in de Tachtigjarige Oorlog, waaronder een
gracht, wal en loopgraaf, in combinatie met wapenonderdelen en musketkogels.
Aanbevolen werd het noordelijke deel van het terrein verder te onderzoeken, indien
behoud in situ niet mogelijk was. 39
• Op circa 305 m ten zuiden van het plangebied (ter hoogte van de bebouwde kom van
Terheijden) is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2137990100). Hierbij
werd een minstens 3 m brede, oost-west georiënteerde, gracht aangetroffen,
ingegraven in het kleipakket, die mogelijk behoorde tot de schans die op deze locatie
aanwezig is geweest (en waarvan de contouren nog zichtbaar waren in het landschap).
Geadviseerd werd om dit landschapsrelict in situ te behouden. Indien dit niet mogelijk
was dienden op deze locaties een archeologische begeleiding uitgevoerd te worden. 40
• Op circa 400m ten zuiden van het plangebied is bij de Spinolaschans een
proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 2146973100
– deelgebied 3). Hierbij zijn op één van de drie onderzochte locaties (poel D) enkele
sporen aangetroffen. Het betreft twee greppels, twee mogelijke paalsporen, een kuiltje
en een cirkelvormige concentratie van bakstenen; allen uit de nieuwe tijd. 41
• Op circa 40m ten noorden het plangebied is een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2192438100). Hieruit bleek dat het terrein in een
beekdalopvulling ligt. Op basis hiervan werd geadviseerd om vervolgonderzoek in de
vorm van een archeologische begeleiding uit te laten voeren bij graafwerkzaamheden
dieper dan 1,5m -mv. 42
• Op circa 400m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2200326100). Op basis van het bureauonderzoek
kreeg het terrein een lage of middelhoge verwachting op resten uit de Romeinse tijd en
een hoge verwachting op resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit het
veldonderzoek bleek de bodem grotendeels onverstoord. Onder het veen werd geen
bodemvorming aangetroffen waardoor uit de periodes vóór de veenvorming geen
resten te verwachten zijn. Ook werden geen aanwijzingen aangetroffen voor resten uit
de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er werd derhalve geen vervolgonderzoek
geadviseerd. 43
• Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2200334100). Uit het veldonderzoek bleek dat er
38

Rapportage niet digitaal beschikbaar. Informatie uit Archis.
Van der Weerden en van de Venne, 2007.
40
Habraken, 2007.
41
De Winter, 2008.
42
Berkhout, 2008.
43
Dielemans en Verbeek, 2008a.
39
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sprake was van hoge zwarte enkeerdgronden. Gezien de ligging nabij het 17 e eeuwse
Slotje werd verwacht dat de humeuze bovengrond niet onder invloed van beakkering
maar door ophogingen en depositie van afval, gerelateerd aan bewoningsactiviteit in het
verleden ontstaan is. De ouderdom van de aangetroffen vondsten nam toe naar gelang
de diepte waar deze aangetroffen werden, wat mogelijk wijst op een archeologische
vindplaats in het gebied. Derhalve werd geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te
voeren.44
Op circa 200m ten zuiden het plangebied is een proefputtenonderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 2282356100). Hierbij werden geen bewoningssporen uit de prehistorie
aangetroffen. Wel werden sporen van voormalige infrastructuur (zoals greppels,
waarvan één die gerelateerd is aan de kronkeldijk) en economische activiteiten
(moernering) aangetroffen. De vindplaatsen werden niet behoudenswaardig geacht en
geadviseerd werd om het terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 45 Op een deel
van dezelfde locatie werd een archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid.
2204522100). Hierbij werd de greppel die parallel aan de kronkeldijk lag aangetroffen.
De kronkeldijk uit de late middeleeuwen was nog tot 1988 zichtbaar in het landschap en
vermoed wordt dat de greppel voor een niet nader te bepalen periode gelijktijdig met
de dijk moet hebben bestaan. De vindplaats werd behoudenswaardig geacht. Het
archeologisch niveau werd niet bereikt en de archeologische sporen bleven in situ
bewaard. 46
Op circa 410m ten zuiden van het plangebied is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 2257676100). Op basis van het vooronderzoek werd een bodemopbouw met
klei op veen op dekzand verwacht. In twee werkputten echter, bleek de bodemopbouw
te bestaan uit een C-horizont die werd bedekt door een dun laagje donkergrijze klei met
daarop een dik pakket donkerbruin zeer humeus veen en een bouwvoor. Mogelijk is het
Hollandveen weggeslagen tijdens overstromingen en heeft de afgezette klei op het
dekzand een ondoordringbare laag gevormd. Ook is mogelijk dat het hier een oudere
klei-afzettingen betreft of dat het een oudere verspoelde kleilaag is. Deze kleilaag
zorgde er in ieder geval voor dat regenwater vastgehouden werd waardoor opnieuw
veenvorming plaatsvond. Er werden zes archeologisch relevante sporen aangetroffen,
vijf greppels of sloten en een paalspoor. Verwacht werd dat het volledig opgraven van
het gebied niet meer informatie op zou leveren en vervolgonderzoek werd derhalve niet
geadviseerd. 47
Vlak naast het tracé, op de Laakdijk, is een archeologisch bureau- en booronderzoek
uitgevoerd (Zaakid. 2318888100). Hierbij werd vastgesteld dat het grootste deel van het
terrein verstoord was. Enkel op één locatie ( in het zuidelijke deel, bij de dijk) was de
verstoring beperkt tot 0,3m -mv. Geadviseerd werd om enkel in de zone van circa 8m
langs de dijk, graafwerkzaamheden dieper dan 0,3m -mv archeologische te begeleiden.
Regio West-Brabant oordeelde dat voldoende aangetoond was dat het terrein verstoord
was en gaf het terrein vrij voor de geplande werkzaamheden. 48
Op circa 250m ten zuiden/zuidwesten van het plangebied zijn bij
ontgrondingswerkzaamheden resten van een 16e eeuws dijkje aangetroffen (Zaakid.
2328631100). Nader onderzoek wees uit dat de dijk in verschillende fasen is opgebouwd
en door de jaren heen, naast opgehoogd, ook verbreed is. In de jaren 1960 verloor het
dijkje zijn functie door de aanleg van hoge en brede moderne dijken. 49

44

Dielemans en Verbeek, 2008b. – Dit rapport werd niet beoordeeld door het bevoegd gezag.
Dyselinck, 2010.
46
Nollen, 2012.
47
Nollen en de Jonge, 2012.
48
De Kramer, 2011.
49
Nollen en de Jonge, 2010.
45
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Vlak naast het plangebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 2378933100 en 2378941100). Op basis van het bureauonderzoek gold een
middelhoge verwachting voor resten het laat paleolithicum en mesolithicum, een lage
verwachting voor neolithicum tot en met vroege middeleeuwen en een middelhoge
verwachting op late middeleeuwen en nieuwe tijd. Uit het booronderzoek bleek de
toplaag te bestaan uit een 50 tot 100cm dikke opgebrachte laag. Hieronder bevond zich
zandige klei of sterk lemig zand, soms met plantenresten. Tussen deze lagen bevinden
zich mariene afzettingen van sterkt zandige klei. Er werden geen archeologische
indicatoren aangetroffen in of boven de kleiafzettingen die in de volle en late
middeleeuwen gevormd zijn waardoor de verwachting voor late middeleeuwen en
nieuwe tijd naar beneden kan worden bijgesteld. Er zijn binnen 2m -mv geen
dekzandafzettingen aangetroffen waardoor resten uit laat paleolithicum en
mesolithicum niet te verwachten zijn. Derhalve werd het terrein vrijgegeven voor
bodemingrepen die niet dieper dan 2m-mv reiken. 50
Op circa 160m ten noorden van het plangebied is een archeologische bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2433048100 en 2433056100). Vanwege de ligging op
een dekzandvlakte, eventueel afgedekt met veen, was het terrein in de meeste perioden
waarschijnlijk niet geschikt voor bewoning. In de late middeleeuwen werd er een
omgracht herenhuis, een “Slotje” gebouwd, welke een prominente plaats in de regio
had en in de jaren 1880 afbrandde. De bijhorende boerderij bestaat wel nog. De kans op
sporen uit de (late) middeleeuwen tot nieuwe tijd wordt hoog ingeschat. De
verwachting op de overige perioden is laag. Bij het booronderzoek werd in de
dekzandvlakte een greppel, opgevuld met venig materiaal aangetroffen. Mogelijk betreft
het de omgrachting van het Slotje. De kans op sporen ouder dan de (late) middeleeuwen
en nieuwe tijd blijft derhalve laag. De verwachting op sporen uit de (late) middeleeuwen
en nieuwe tijd blijft hoog. Aangezien de geplande ontwikkelingen vooraf zouden gaan
door ophoging van het terrein met 1m zand en de geplande huizen op palen zouden
worden gefundeerd, werd het terrein vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. 51
Op het terrein net ten zuiden hiervan werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 2462127100) De rapportage van dit onderzoek is niet (digitaal) beschikbaar.
Op circa 450m ten noorden van het plangebied is een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4566581100). Op basis van het bureauonderzoek
gold een middelhoge verwachting op laat paleolithicum tot en met midden bronstijd. Uit
het booronderzoek bleek het dekzand echter grotendeels afgetopt tot in de C-horizont.
Gezien de verwachte veldpodzol werd aangenomen dat minimaal 40 tot 50cm van de
top van het dekzand ontbreekt. Hierdoor zijn geen intacte vondstconcentraties en
vondstspreidingen meer te verwachten. Enkel diepe grondsporen kunnen nog worden
verwacht. Derhalve werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 52 Op een deel van het
terrein vond een aanvullend booronderzoek plaats (Zaakid. 4573758100). Hieruit bleek
dat onder het bestaande erf sprake is van een flank van een dekzandrug, waarbij het
hogere deel van de dekzandrug samenvalt met de zuidelijke helft van het erf en het
lagere deel samenvalt met het noordelijke deel. In het lagere deel is het dekzand
afgedekt door een dunne laag veraard veen. In het hogere zuidelijke deel ligt op het
dekzand geroerde grond, mogelijk restanten van een oud bouwlanddek. De top van het
pleistocene dekzand bestond in alle boringen uit een C-horizont. In de lagere delen
houdt dit waarschijnlijk verband met de natte bodemcondities in het Holoceen,
waardoor bodemvorming niet mogelijk was. In het noordelijke deel lijken de C-

50

Boots en Stiekema, 2012.
Hos, 2014.
52
Kerkhoven, 2017.
51
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horizonten vooral het gevolg van vergraving of verstoring van de bodem. Ook hier
ontbreekt waarschijnlijk 40 tot 50cm van de top van het dekzand waardoor de
verwachting laag is. 53
Op circa 200 a 370m ten noorden en oosten van het plangebied is voor een wegtracé
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4591115100). Op basis hiervan
gold een hoge verwachting op laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met de
nadruk op romeinse tijd tot en met nieuwe tijd. Geadviseerd werd om de geplande
werkzaamheden uit te voeren onder archeologische begeleiding. 54 Op dezelfde locatie
werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4681390100). De rapportage van
dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar. Enkele maanden later werd ook een
archeologische begeleiding uitgevoerd (Zaakid. 4729083100). De rapportage van dit
onderzoek is (nog) niet beschikbaar.
Op circa 180m ten westen van het plangebied is een archeologisch booronderzoek
uitgevoerd (Zaakid. 4600098100 – cluster Zonzeel). De vier noordelijke deelgebieden in
deze cluster, waar het pleistocene zand op relatief gering diepte aangetroffen werd,
kregen op basis van het booronderzoek een hoge verwachting op laat paleolithicum en
mesolithicum en hier werd vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Voor de vier
zuidelijke deelgebieden, waar vastgesteld werd dat het terrein reeds vroeg te nat was
voor bewoning, gold een lage verwachting en derhalve was hier vervolgonderzoek niet
nodig. 55
Op circa 140m ten westen van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd (Zaakid. 4620234100). Hieruit bleek dat het noordelijke deel van het terrein
gelegen is op de uitlopers van relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap.
Daardoor heeft het een middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het
laat paleolithicum en mesolithicum. Het zuidelijke deel van het terrein ligt in een
voormalig buitendijks getijdengebied waardoor de verwachting op resten van bewoning
uit alle perioden laag is. Vanwege de ligging ver van historische bebouwing geldt ook
een lage verwachting voor resten van bewoning en begraving uit de late middeleeuwen
en nieuwe tijd. 56
Op circa 70m ten oosten van het plangebied is een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd (Zaakid. 4620250100 een 4641587100). Het terrein ligt op de overgang van
een ten noorden gelegen lage dekzandrug naar een lagergelegen deel van het
dekzandlandschap met waarschijnlijk natuurlijke waterlopen. Hierdoor geldt een hoge
verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum.
Vanaf het neolithicum raakte het terrein overgroeid met veen en bleef tot aan de
veenontginningen in de middeleeuwen onbewoonbaar. De verwachting op resten uit
deze perioden is derhalve laag, met uitzondering van de de hoger gelegen noodoostrand
van het terrein, waar de verwachting middelhoog is. De verwachting op late
middeleeuwen en nieuwe tijd is laag. Geadviseerd werd om het terrein door middel van
een booronderzoek nader te onderzoeken. 57 Dit booronderzoek (Zaakid. 4641610100)
wees uit dat het terrein in het verleden dermate nat was dat geen sporen van
podzolvorming aanwezig zijn en het voor bewoning ook niet geschikt was. Enkel in het
noorden zijn enkele delen mogelijk wel geschikt geweest voor bewoning. Ook hier zijn
geen resten van podzolvorming aangetroffen. Mogelijk zijn deze verloren gegaan in de

53

Rapportage (nog) niet (digitaal) beschikbaar. Informatie uit Archis.
Rap, 2018.
55
Van Putten, 2018.
56
Exaltus en Orbons, 2019a.
57
Exaltus en Orbons, 2019b.
54
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bouwvoor. Er werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Derhalve
werd archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 58
Op circa 80 a 90m ten noorden en oosten van het plangebied is, bij de Kleine Schans,
een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4671670100 en
4671679100). De bodemopbouw bleek hier grotendeels intact. Verwacht werd dat
resten uit het paleolithicum tot en met neolithicum door latere overstromingen
geërodeerd zouden zijn. Derhalve bleef enkel de verwachting op late middeleeuwen en
nieuwe tijd gehandhaafd. 59
Op circa 300m ten zuiden het plangebied werd een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor oeverwerkzaamheden langs het Wilhelminakanaal (Zaakid.
4699924100). Op basis hiervan werd voor de zone die in het onderzoeksgebied van dit
rapport ligt geen vervolgonderzoek noodzakelijke geacht. 60
Op circa 250m ten noorden van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 4716447100). Hieruit bleek het terrein gelegen op een met (verspoeld) dekzand
bedekte rug naar het beekdal van de Mark. Eerder uitgevoerd booronderzoek gaf aan
dat de bodem in deze omgeving bestaat uit met beekafzettingen afgedekt dekzand. Ook
bleek het dekzand ten noordoosten van het terrein sterk op te duiken en werd
geconcludeerd dat de gradiënt zich daar bevindt. Derhalve werden geen
bewoningssporen verwacht. In de beekafzettingen worden enkel resten gerelateerd aan
natte context, met name afvaldumps. Wel zijn nabij het terrein resten van een
greppelsysteem te verwachten, maar de kans op het aantreffen van dergelijke lokale
resten is klein. De beekafzettingen worden afgedekt door een één tot twee meter dik
pakket getijdeklei uit de nieuwe tijd en/of ophoogzand uit de jaren 1960. Op basis
hiervan en mede door de geplande ontwikkeling met een balkenfundering op
schroefpalen werd geadviseerd het terrein vrij te geven. 61
Vlak langs het plangebied ligt een terrein waarvoor een archeologisch bureauonderzoek
is uitgevoerd (Zaakid. 4728776100). De rapportage van dit onderzoek is (nog) niet
beschikbaar.

Zaakid

OM-nr
(oud)

type onderzoek

uitvoerder

2025464100

10018 archeologisch: boring

RAAP Archeologisch Adviesbureau

2027279100

10314 archeologisch: boring

RAAP Archeologisch Adviesbureau

2030412100

10337 archeologisch: boring

RAAP Archeologisch Adviesbureau

2077767100

3683 archeologisch: bureauonderzoek

Vestigia BV

2093237100

9106 archeologisch: (veld)kartering

RAAP Archeologisch Adviesbureau

2131858100

19142 archeologisch: proefputten/proefsleuven

Gemeente Breda

2137990100

19995 archeologisch: proefputten/proefsleuven

Gemeente Breda

2146973100

21320 archeologisch: begeleiding

Gemeente Breda

2192438100

27784 archeologisch: boring

IDDS Archeologie B.V.

2200326100

28980 archeologisch: boring

BILAN

2200334100

28981 archeologisch: boring

BILAN

2204522100

44438 archeologisch: begeleiding

Gemeente Breda

2257676100

36947 archeologisch: proefputten/proefsleuven

Gemeente Breda

58

Exaltus en Orbons, 2018.
Rapportage (nog) niet beschikbaar. Informatie uit Archis.
60
Nater, 2020.
61
Ellenkamp, 2019.
59
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Zaakid

OM-nr
(oud)

type onderzoek

uitvoerder

2282356100

40380 archeologisch: proefputten/proefsleuven

BAAC BV

2318888100

45332 archeologisch: boring

IDDS Archeologie B.V.

2328631100

46624 archeologisch: begeleiding

Gemeente Breda

2378933100

53257 archeologisch: boring

Econsultancy BV

2378941100

53256 archeologisch: bureauonderzoek

Econsultancy BV

2433048100

60238 archeologisch: bureauonderzoek

Econsultancy BV

2433056100

60239 archeologisch: boring

Econsultancy BV

2462127100

63964 archeologisch: geofysisch onderzoek

Archeopro

4566581100

archeologisch: boring

Transect

4573758100

archeologisch: boring

Transect

4591115100

archeologisch: bureauonderzoek

Transect

4600098100

archeologisch: boring

BAAC BV

4620234100

archeologisch: bureauonderzoek

Archeopro

4620250100

archeologisch: bureauonderzoek

Archeopro

4641587100

archeologisch: bureauonderzoek

Archeopro

4641610100

archeologisch: boring

Archeopro

4671670100

archeologisch: bureauonderzoek

Econsultancy BV

4671679100

archeologisch: boring

Econsultancy BV

4681390100

archeologisch: proefputten/proefsleuven

Transect

4699924100

archeologisch: bureauonderzoek

Antea Group Archeologie

4716447100

archeologisch: boring

RAAP Archeologisch Adviesbureau

4728776100

archeologisch: bureauonderzoek

BAAC BV

4729083100

archeologisch: begeleiding

Transect

4758543100
archeologisch: proefputten/proefsleuven
Econsultancy BV
Tabel 5. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

2.2.2

Ondergrondse bouwhistorische waarden
Er zijn in het plangebied geen geregistreerd ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. 62 In
de omgeving zijn wel een aantal rijksmonumenten aangeduid (zie hierboven), waaronder de
Schans die vlakbij het plangebied gelegen is.

2.2.3

Conclusie bekende waarden
In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk resten uit de late middeleeuwen en nieuwe
tijd aangetroffen. Daarnaast is ook een vondst bekend uit de Romeinse tijd. Vanaf het
neolithicum werden delen van het plangebied (vooral het westelijke deel) vermoedelijk te nat
voor bewoning waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten vanaf het
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen laag is. Omdat zich binnen het plangebied
echter nog intacte dekzandruggen kunnen bevinden, welke zeer geschikt waren als
bewoningslocaties in het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd en de ijzertijd, is
62

Atlasleefomgeving.nl
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het niet onwaarschijnlijk dat resten uit deze perioden voorkomen. Op basis van de informatie
over de diepteligging van de verschillende geologische lagen uit het DINOloket en uit de
voorgaande (boor)onderzoeken in de omgeving van het plangebied, kon een verwachtingsmodel
worden gemaakt over de diepteligging van de geologische lagen in het plangebied. Dit model
werd gebruikt voor het maken van de advieskaarten.

2.3

Archeologische verwachting

2.3.1

Bestaande verwachtingskaarten
Provinciale verwachtingskaart
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (CHW 2010, herziening
2016)63 ligt het westelijk deel van het plangebied in de regio van provinciaal cultuurhistorisch
belang, namelijk het zeekleigebied. Het oostelijke deel ligt in de regio van provinciaal
cultuurhistorisch belang ‘de Baronie’ en in het Cultuurhistorisch landschap ‘de Zuiderwaterlinie
bij Terheijden’.
Het zeekleigebied maakt deel uit van het Zuidwest-Nederlandse deltagebied. De bodem bestaat
uit zeeklei, behalve ten oosten van de lijn Moerdijkbruggen-Helkant waar zoetwaterklei ligt. Ten
zuiden van Lepelstraat grenst het gebied in het oosten van oudpleistocene hogere gronden.
Elders komen in het zuiden van de regio plaatselijk jong-pleistocene zandgronden aan de
oppervlakte: donken en bergen. Het zeekleigebied wordt doorsneden door Mark, Dintel en Vliet
en diverse kreken, met name in de Biesbosch. Buitendijks liggen slikken en gorzen die langs de
Schelde schorren heten. Aanvankelijk was heel de regio een veengebied dat in de hoge
middeleeuwen en late middeleeuwen in eerste instantie agrarisch ontgonnen werd en waarin
men ook aan turfgraverij deed. In samenhang met de vorming van de Zeeuwse zeearmen en het
Hollands Diep overstroomde het gebied steeds verder, beginnen rond 1250 in het westen en
culmiinerend in de St. Elisabethsvloed van 1421 in het oosten met de vorming van de Biesbosch.
Dit oprukken van de zee-invloed was mede mogelijk door het turfgraven voor de zoutproductie.
Wanneer in de Noordwesthoek een gebied een eeuw of anderhalve eeuw overstroomd geweest
was, kon het herdijkt worden als kleipolder.64
De Baronie is onderdeel van het dekzandplateau dat doorsneden wordt door beken. De Aa of
Weerijs en de Mark bevinden zich in het westelijk deel. In het oostelijke gedeelte ligt de breuklijn
die de westgrens vormt van de Roerdal Slenk. In het zuiden stromen 't Merkske, de Chaamse
beken en de Strijbeekse beek. Het zandlandschap bestaat uit een grofmazige mozaïek van oude
en jonge zandontginningen en bossen. Kenmerkend voor de oude zandontginningen zijn dorpen
en buurtschappen zonder open akkercomplexen en bijhorende groenstructuren. Op enkele
plaatsen komen open akkercomplexen voor. De bebouwing en de akkers liggen vaak op de rand
van de beekdalen, de graslanden (beemden) in het beekdal en de (voormalige) heidevelden op
de hogere zandgronden. 65
De grondslag van het landschap van de Zuiderwaterlinie bij Terheijden is gelegd in de late
middeleeuwen. In het zuiden kwam de stad Breda tot ontwikkeling en werd een welvarende
handelsstad, mede dankzij de Mark, die tot Breda bevaarbaar was. De Mark had een open
verbinding met de zee en de invloed van eb en vloed was tot in Breda merkbaar. Al in de
63

Zoals de naam zegt geeft de CHW enkel cultuurhistorische waarden weer en geen archeologische verwachting.
CHW provincie Noord-Brabant
65
CHW provincie Noord-Brabant
64
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middeleeuwen zijn de dijken langs de Mark aangelegd. In die tijd heeft ook de ontginning en de
inrichting ten behoeve van de landbouw plaatsgevonden. Op de hogere delen van het terrein
kwamen akkercomplexen en individuele kampontginningen tot stand, langs de Mark werden de
broekbossen gekapt en omgezet in wei- en hooiland. In dit landschap komen een drietal
landgoederen voor (Burgst, IJzer Hek en Oosterheide).
Breda werd een centrum van turfhandel. De turf werd gestoken in de omvangrijke veengebieden
bij de stad. Bij Terheijden lagen grote veengebieden tussen de Mark en de hogere zandgronden
bij Teteringen. Ook was Terheijden een plaats waar turf overgeslagen werd in schepen die naar
de steden in Vlaanderen en Holland voeren. Deze veengronden zijn in de veertiende eeuw
afgegraven. In de polder De Moeren en De Vucht gebeurde dit door de abdij van Tongerlo, die
een uithof stichtte aan de noordkant van het veengebied, van waaruit de vervening werd geleid.
De turfvaarten, via welke de turf werd afgevoerd naar de Mark, zijn nog herkenbaar in het
landschap. Na de vervening werd de polder in kleine strookvormige percelen verdeeld en
gebruikt als hooiland. Boerderijen hebben er in het centrale deel nooit gestaan. Dat geldt ook
voor de Binnenpolder. Die was na de turfwinning zo drassig dat het eeuwenlang onontgonnen is
gebleven. De twee eendenkooien die er lagen, de Voorste en de Achterste Kooi, waren de enige
vormen van economische activiteit. Pas in 1954 is het gebied ontgonnen en zijn er sloten en
weteringen gegraven.
Ambrogio de Spinola, Italiaans veldheer in dienst van Spanje, gaf de aanzet tot het militaire
landschap bij Terheijden. Bij dit dorp lag al in de middeleeuwen een versterking bij de belangrijke
handelsweg en vaarroute van Breda naar het noorden. De grens tussen Holland en Brabant lag
iets ten noorden van Terheijden. In de Tachtigjarige Oorlog werd Breda enkele keren belegerd en
ging in andere handen over. In 1624 en 1625 belegerden de troepen van De Spinola de stad,
waarbij de veldheer een circumvallatielinie rond de stad liet aanleggen. Deze bestond uit
liniedijken, grachten en schansen bij de wegen van en naar de stad. In Terheijden was in 1590 al
de Kleine Schans opgeworpen, die werd opgenomen in de linie. Tussen Terheijden en Breda
verrees in 1624 de Grote of Spinolaschans. Toen Breda zich had overgegeven in 1625 werden de
schansen door de Spaanse troepen geslecht, maar 12 jaar later zijn ze opnieuw opgeworpen door
Frederik Hendrik om de stad te veroveren. Op 7 oktober 1637 gaven de Spaanse troepen zich
over. De verovering van Breda was het laatste grote wapenfeit in de Tachtigjarige Oorlog. Iets ten
oosten van de beide schansen liggen nog enkele verdedigingswerken; twee verdedigingswallen
van meer dan een kilometer lengte. De grote vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft de 'Linie
van de Munnikenhof' en de 'Linie van Den Hout' in 1701 ontworpen. De linies zijn aangelegd,
omdat er ter plekke een strook hogere gronden lag die niet onder water gezet kon worden. De
verdedigingswerken maakten onderdeel uit van de vestinglinie De Zuiderfrontier of
Zuiderwaterlinie. Breda was een belangrijke garnizoensplaats en in 1828 werd de Koninklijke
Militaire Academie opgericht. De militairen oefenden op de heidevelden ten zuiden van
Oosterhout. De kogelvangers op landgoed Oosterheide en de zandverstuivingen en
schuttersputjes op de Cadettenkamp herinneren hier nog aan.
Vanaf ongeveer 1650 werden er landgoederen aangelegd buiten Breda. Ten noorden van Breda
lagen verschillende landgoederen. Het kasteel van Burgst werd verwoest in de Tachtigjarige
Oorlog; iets ten zuiden daarvan is in 1790 het landhuis Burgst gebouwd. Ten noorden hiervan, op
de hogere gronden langs de Mark lagen de landgoederen Emer en IJzer Hek. Van Emer is weinig
overgebleven, maar de landgoederen Burgst en IJzer Hek zijn belangrijke onderdelen geworden
binnen de nieuwbouwwijken van Breda, de Haagsche Beemden. Belangrijke cultuurhistorische
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waarden, zoals zichtassen, lanen, houtwallen en waterpartijen konden hierdoor bewaard blijven.
66

Gemeentelijke verwachtingskaart
Op de gemeentelijke verwachtingskaart van Drimmelen 67 is te zien dat het westelijke deelgebied
in een zone met middelhoge archeologische verwachting ligt en het oostelijke deelgebied in een
zone met lage archeologische verwachting (afbeelding 19). De dijk staat wel aangemerkt als
historisch waardevolle weg.

Afbeelding 19. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood de
locatie van het plangebied (bron: gemeente Drimmelen).

2.3.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
Datering
Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een
middelhoge verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum.
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning. Het veen heeft derhalve
een lage tot geen verwachting voor bewoningssporen.
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten,
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn (middelhoge verwachting). Hoewel hier nog geen
archeologische aanwijzingen voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de
66
67

CHW provincie Noord-Brabant
Gemeente Etten-Leur.

Blad 32 van 53

Antea Group Archeologie 2021/104
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
2 juli 2021 revisie 02
Waterschap Brabantse Delta

hogere dekzandruggen (mogelijk aanwezig in het westelijke deel) zich resten bevinden uit het
laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd (middelhoge verwachting).
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp
Terheijden. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in onbebouwde
polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele zones liggen
op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans). Hier is de
verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ook elders in het plangebied zijn
mogelijk resten van de militaire geschiedenis aanwezig.
Ten noorden en oosten van de huidige haven in Terheijden (toen aan een bocht in de Mark) staat
op de kadastrale minuut reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de
(late) middeleeuwen reeds bebouwing aanwezig was. De verwachting hierop is middelhoog tot
hoog.
Complextype
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden die
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts
tijdelijk en/of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan
vuursteenconcentraties en haardkuilen.
Vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Romeinse tijd kunnen op de dekzandruggen, duinen
of de flanken ervan resten van grotere huizen/nederzettingen worden verwacht, net als
schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit worden
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Daarnaast kunnen ook menselijke
begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering variërend van
vlakgraven tot crematiegraven. Ook off-site materiaal kan worden verwacht.
Vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen sporen van agrarische activiteit worden
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Ook resten van en samenhangend met oude dijken
kunnen verwacht worden. Daarnaast kunnen (vooral in de directe omgeving van Kleine Schans)
resten worden aangetroffen welke samenhang hebben met de militaire geschiedenis. Denk aan
greppels of andersoortige verdedigingsstructuren zoals een gracht.
Omvang
De omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkante
meters.
Diepteligging
Resten uit het paleolithicum tot en met de Romeinse tijd worden verwacht in de top van het
dekzand. Ter hoogte van de dekzandruggen is het dekzand te verwachten vanaf het maaiveld.
Naast de dekzandruggen is het dekzand afgedekt door een kleipakket tot 3,58 m dik. Het is niet
duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van de
dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in
brengen.
Resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld aangetroffen worden.
Locatie
Archeologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, aangezien de
bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is.
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De oudste sporen bevinden zich voornamelijk op eventueel in de ondergrond aanwezige
dekzandruggen. Indien resten aanwezig zijn die samenhangen met de Kleine Schans dan worden
deze voornamelijk verwacht in de directe omgeving van deze structuur, net boven de Lage Linie
en de Markschans (zie afbeelding 20). Langs de Laakdijk, en ten noorden en oosten van de
huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut reeds bebouwing
aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds bebouwing
aanwezig was.

Archeologisch resten mogelijk net boven
de Lage Linie en de Markschans

Afbeelding 20. Uitsnede van de topografische kaart met in het rood de locatie van het plangebied en een
weergave van de Kleine Schans.

Uiterlijke kenmerken
Paleolithicum tot laat-neolithicum: vuursteenspreiding, indicaties van de bewerking van
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap. Indicaties voor kortdurende
nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand vuursteen. Indicaties voor
jacht/voedselverzameling en –bereiding: werktuigen, spitsen, bijlen, schrabbers, stekers, etc.
Laat-neolithicum tot en met vroege middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren),
greppels, waterputten en afvalkuilen.
Middeleeuwen: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting.
Mogelijke verstoringen
Het plangebied is voor het grootste deel nooit bebouwd geweest. Langs de Laakdijk, en ten
noorden en oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale
minuut reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen
reeds bebouwing aanwezig was. Deze is echter archeologisch relevant en wordt dus niet
beschouwd als recente verstoring. Wel kan de aanleg van de moderne wegen op of naast de
dijken de bodem verstoord hebben, vooral indien hier ook nutsvoorziening (riolen, kabels en
leidingen) aangelegd zijn. Ook kunnen landbouwactiviteiten in het verleden bodemverstoring
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hebben veroorzaakt. Ook de turfwinning die in de omgeving plaatsgevonden heeft kan verstoring
hebben opgeleverd maar is wel archeologisch relevant en wordt dus ook niet beschouwd als
recente verstoring.

2.4

Conclusies en advies voor vervolgonderzoek
Gezien de aanwezigheid van dekzandruggen en de nabijheid van een beekdal is er een
verwachting op vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum en mesolithicum. Deze zijn te
verwachten op de hoger gelegen pleistocene afzettingen.
In het westelijke deel van het plangebied was het terrein waarschijnlijk toen al, en zeker vanaf
het neolithicum tot en met de middeleeuwen, te nat voor bewoning.
Ter hoogte van de historische kern van Terheijden (oostelijke deel van het plangebied) lag het
terrein hoger (mogelijk op een dekzandrug) en kunnen, getuige de vondst van romeinse munten,
ook resten uit de romeinse tijd aanwezig zijn. Hoewel hier nog geen archeologische aanwijzingen
voor zijn in de omgeving van het plangebied is het mogelijk dat de hogere dekzandruggen zich
resten bevinden uit het laat-neolithicum, bronstijd of de ijzertijd. In het oostelijke deel kunnen
ook hogere dekzandruggen of dekzandkoppen (mogelijk onbekende) aanwezig zijn. Het is echter
niet duidelijk hoe het verloop is wat betreft de diepteligging van het dekzand, bij de overgang van
de dekzandruggen naar de kleigronden. Ook is onduidelijk op welke locaties en in welke mate de
dekzandgronden zijn geërodeerd. Een verkennend booronderzoek kan hier meer duidelijk in
brengen.
De lager gelegen delen waren vanaf het neolithicum waarschijnlijk te nat voor bewoning en
groeide er veen. Bovendien waren deze zones onderhevig aan regelmatige overstroming door
getijdewerking en/of stormvloeden. De archeologische verwachting van het veen is derhalve
laag.
Vanaf de (late) middeleeuwen werd in de omgeving veen ontgonnen en ontstond het dorp
Terheijden. Hiervoor werden o.a. turfvaarten aangelegd. Ter hoogte van het plangebied kunnen
langs de oever van de turfvaart ‘de Kraan’ kunnen mogelijk nog resten van ‘haveninfrastructuur’
worden verwacht. Ook werden dijken aangelegd. Delen van het plangebied lagen toen in
onbebouwde polders, waardoor ook hier de verwachting op archeologische resten laag is. Enkele
zones liggen op korte afstand van de Kleine Schans (net boven de Lage Linie en de Markschans).
Hier is de verwachting op resten die samenhangen met deze schans hoog. Ten noorden en
oosten van de huidige haven (toen aan een bocht in de Mark) staat op de kadastrale minuut
reeds bebouwing aangegeven, niet uitgesloten is dat hier ook in de (late) middeleeuwen reeds
bebouwing aanwezig was.
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Schans en
havenstructuur

bebouwing
Afbeelding 21. Archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Het
advies voor vervolgonderzoek naar de top van het dekzand geldt voor het oranje gebied. Het advies voor
vervolgonderzoek naar historische bebouwing uit de middeleeuwen en nieuwe tijd geldt voor de rode
zones.

Deze verwachtingen zijn alleen correct wanneer blijkt dat de bodemopbouw niet geroerd is en de
spoordragende niveaus nog intact zijn. Dit kan met een bureauonderzoek alleen niet worden
vastgesteld, hier is een veldonderzoek door middel van handmatige grondboringen noodzakelijk
als eerste toets.
Advies
Omdat er een middelhoge tot hoge kans is op het aantreffen van archeologische resten binnen
het plangebied, adviseert Antea Group om binnen het plangebied een inventariserend
veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen uit te voeren. De ligging van de boringen is bepaald
in het Plan van Aanpak (PvA) conform KNA 4.1, dat voorafgaande aan het veldwerk wordt
opgesteld en ter afstemming is voorgelegd aan het bevoegd gezag, in deze de gemeente
Drimmelen.
Op 20 januari 2021 nam de gemeente Drimmelen het volgende selectiebesluit:
Er werd ingestemd met het advies om een vervolgonderzoek uit te laten voeren, maar in
afwijking van het advies van Antea Group dient dit onderzoek te bestaan uit een
verkennend booronderzoek (bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm – mv). De
boringen dienen tot minimaal 30 cm onder geplande verstoringsdiepte te worden
uitgevoerd, of bij aantreffen van pleistoceen zand tot minimaal 25 cm in de
onverstoorde C-horizont. Aan delen van het plangebied zijn geen verwachtingen
toegekend. Hier is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.68

68

Advies selectiebesluit RWB, d.d. 20-1-2021
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3

Veldonderzoek

3.1

Doel- en vraagstelling
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het
gebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie.
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?
Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard,
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats?
Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is
de maximale diepte?
Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?
In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van
geplande bodemingrepen?
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen
van de bureaustudie?
Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze
bestaan?

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld dat is voorgelegd aan en
akkoord bevonden door de (adviseur van) de bevoegde overheid. 69

3.2

Onderzoeksgebied
Voor het booronderzoek geldt dat het onderzoeksgebied ten opzichte van het plangebied uit het
bureauonderzoek is gewijzigd. Het booronderzoek vindt alleen plaats op de locaties waar
bodemingrepen worden voorzien. Dit betreft het westelijk deel van het plangebied tot aan de
Laakdijk (aan de westzijde van de bebouwde kom van Terheijden). Dit vanwege het achterwege
blijven van graafwerkzaamheden in het oostelijke deel. In het PvA is ten slotte ten aanzien van
het plangebied ook nog een wijziging meegenomen met betrekking tot de diepte van de te
verwachten ingreep: in het kort komt het erop neer dat de sloten dieper worden gegraven dan
volgens het uitgangspunt in het bureauonderzoek. In het booronderzoek wordt hier rekening
mee gehouden door de boringen dieper door te zetten dan aanvankelijk gepland (zie ook het
uitvoeringsplan).

69

Uffink et al. 2021.
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3.3

Onderzoeksopzet en werkwijze
Het verkennende booronderzoek dient om te bepalen wat de algemene bodemopbouw is en in
hoeverre de bodem is verstoord en of zich in het plangebied niveaus bevinden die de (eventuele)
aanwezigheid van een archeologische vindplaats ondersteunen, zoals een potentiële
archeologische laag, bodemvorming of een fysisch geografisch element dat bewoning van het
plangebied in het verleden mogelijk maakte.
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend booronderzoek kan worden bepaald of er
vervolgonderzoek in de vorm van een karterend (boor)onderzoek, proefsleuven, een
archeologische begeleiding en/of opgraving dient plaats te vinden.
Uitvoering veldwerk
Datum uitvoering

6, 7 en 16 april 2021

Veldteam

R. Fens, KNA-prospector, KNA-archeoloog
I. Fleuren, archeoloog
M. Kruijthof (ArcheoWest), senior KNA-archeoloog/prospector
6 april: zeer slecht, sneeuwstormen en onweer, 0 tot 5 °C
7 april: eerst sneeuwstorm, later regenachtig, -2 tot 5 °C
16 april: zonnig en vrij warm, 15 °C
Edelman 6 cm voor de bovengrond
Gutsboring 3 cm voor de ondergrond
Er wordt in eerste instantie verkennend geboord, dit is geen methode uit
de Leidraad Karterend.70
In verwachtingsgebieden: verkennend booronderzoek
Omdat er in het westelijke deel van het plangebied een middelhoge kans
en in het oostelijke deel een lage kans is op het aantreffen van
archeologische resten binnen het plangebied, adviseert Antea Group om
binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen,
verkennende fase, uit te voeren op de locaties waar graafwerkzaamheden
dieper dan 40cm -mv gepland zijn. De methode – een verkennend
booronderzoek bestaande uit 6 boringen per hectare - is er niet primair op
gericht om archeologische resten aan te treffen (hiervoor is de
gehanteerde boordichtheid en –intensiteit te gering), maar is wel
uitermate geschikt om:
1) de aard van bodemopbouw en
2) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief
de archeologische sporendragende niveaus te bepalen.

Weersomstandigheden

Boortype
Methode conform Leidraad
SIKB
Motivatie boormethode

Boringen met een onderlinge boorpuntsafstand van 50 m c.q. in een 40 x
50 m driehoeksgrid bij oppervlakken is een breed toegepaste methode om
de landschappelijke veldtoets op (archeologische) bodemkwaliteit uit te
voeren.

70

Aantal boringen

34 boringen
D01-D29 (westelijk deel van het plangebied)
D30-D34 (oostelijk deel van het plangebied)

Boordiepte

In het plan van aanpak was voorgeschreven om de boringen ter hoogte van
de te ontgraven sloten, met een maximale ontgravingsdiepte van 1m -mv,
door te zetten tot 1,30m -mv of tot 25 cm in de C-horizont van het
dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen wordt, dient deze

Tol e.a. 2012
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boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de onverstoorde Chorizont. Dit betreft boringen D30-34.
Ook werd verwoord in het plan van aanpak dat voor een aantal delen van
de sloten de maximale ontgravingsdiepte gewijzigd naar 1,5 a 1,75 m -mv.
Hier dienen de boringen tot 2,05m -mv te worden gezet of tot 25 cm in de
C-horizont van het dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen
wordt, dient deze boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de
onverstoorde C-horizont. Dit betreft boringen D01-D24
Ook werd nog een extra sloot toegevoegd aan de ontwikkelingsplannen.
Deze sloot wordt 1,10 m -mv. Boringen ter plaatse van deze sloot dienen
derhalve tot 1,40 m -mv te worden gezet of tot 25 cm in de C-horizont van
het dekzand. Indien in een boring dekzand aangetroffen wordt, dient deze
boring doorgezet te worden tot minimaal 25cm in de onverstoorde Chorizont. Dit betreft boringen D25-D29.
Oriëntatie grid t.o.v. geomorfologie/paleo-landschap
Wijze inmeten boringen

3.4

n.v.t.: de oriëntatie van de boorraai ligt immers vast door de vorm van het
plangebied (het betreft een tracé/lijnvormige ingreep). Het biedt plaatselijk
wel de mogelijkheid om landschappelijke dwarsdoorsnedes te verkrijgen.
GPS

Overige toegepaste
methoden
Wijze onderzoek /
beschrijving boorkolom
Verzamelwijze archeologische
indicatoren
Bemonstering

-

Vondstzichtbaarheid aan
oppervlak
Omschrijving
oppervlaktekartering
Afwijkingen t.o.v. PvA

Nihil (berm), grasdijk of kopakkers

Doelen en wensen
opdrachtgever

Oplevering van dit rapport zo spoedig mogelijk in het kader van verwerking
in projectplan Waterwet.

Randvoorwaarden

De betreding van de particuliere percelen is per brief aangekondigd door
de opdrachtgever bij deze eigenaren. Waar dat aanvullend gewenst was, is
door de uitvoerder contact opgenomen met de landeigenaren.

NEN 5104/ASB
snijden/verbrokkelen
n.v.t.

Niet aan de orde: geen vondstzichtbaarheid aan het oppervlak
De opdrachtgever heeft voor interne doeleinden filmopnames ter plaatse
gemaakt op 16 april 2021. Deze omstandigheid is benut om, in aanvulling
op het PVA, ter plaatse van de voormalige geschutsbatterij (geen
onderdeel van het onderzoeksgebied van het booronderzoek, wel van het
plangebied, ten oosten van boring D29) dronebeelden te maken vanaf circa
100 m hoogte. De batterij (een geslecht aardwerk) was niet zichtbaar op
deze beelden mogelijk door recente akkerbewerkingen, zie verder
paragraaf 3.4.3.

Resultaten
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de
situatiekaart in de kaartenbijlage 459172-ARO. In de bespreking van de resultaten zal een
tweedeling worden gemaakt in het plangebied. Deze tweedeling betreft het westelijke
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deelgebied (boringen D01-D30) en het oostelijke deel van het plangebied dat nabij de bebouwde
kom van Terheijden (boringen D31-D34).

3.4.1

Bodem, lithologie en interpretatie
Deelgebied boringen D01-D24 (westelijk deelgebied)
De bovengrond op de plaatsen waar buiten het dijkprofiel is geboord (bijvoorbeeld boringen
D04-D11), onder de zode uit een matig tot sterk siltig kleidek, met soms enkele schelpenspikkels,
roestvlekken en een typerende grijsbeige tot bruinbeige kleur. Deze laag is te relateren aan de
periode van overstromingen in de late middeleeuwen (inclusief de Sint Elizabethsvloed). Het dorp
Zonzeel verdween van de kaart deze tijd, echter er zijn geen andere bekende verdwenen dorpen.
De archeologische verwachting voor deze laag is daarmee laag.
In boringen D01 en D02 bestaat het bodemprofiel geheel uit zand en is ook de bovenzijde van het
profiel geen overstromingsklei aanwezig. Dit betreft een dekzandrug of ‘donk’, op de uitlopers
van de Lamsberg. De top van het zand is erg aangetast, vermoedelijk vanwege het bestaande
gebruik als dijk71 of mogelijk door verspoeling tijdens laatmiddeleeuwse overstromingen. Het
dekzandprofiel is sterk aangetast, maar in boring D01 is nog een restant van een humeuze Bhorizont aangetroffen. In boring D03 duikt dit dekzand naar beneden. De donk ligt dus ter plaatse
van boringen D01 en D02.
In boringen D12, D13 en D14 ligt de middeleeuwse overstromingsklei direct op dekzand,
beginnend op ongeveer 0,5 m -mv. In dit dekzand is elk van deze drie boringen een intact
humuspodzolprofiel aangetroffen. Dit profiel bestaat uit een humeuze bovengrond die, zonder
afzonderlijke uitspoelingshorizont, als AE-horizont overgaat in een B-horizont. In de
hiernavolgende boringen D15-D18 blijft het dekzand relatief ondiep gelegen (circa 1 m -mv),
maar ter plaatse van die boringen is deze top is verslagen voor de veenvorming. De top van het
dekzand (de A-horizont) is daar venig en het dekzand is afgedekt met een veenlaag. Hier is
mogelijk een vernat podzolprofiel aanwezig, om dit te bepalen zijn de boringen echter niet diep
genoeg doorgezet.72 In boringen D10 en D11 aan de westzijde ligt het (verspoelde, bleke)
dekzand op een diepte van ongeveer 1,5 m-mv.
De meeste boringen zijn in het dijklichaam geplaatst. Dit dijklichaam bestaat op de lage flanken
uit een zandig pakket klei, goed zichtbaar bijvoorbeeld in boringen D15 tot en met D24. Het
opgehoogde pakket wisselt van dikte, en is gemiddeld circa 0,5 m.
In boringen D19-D24 is onder een relatief dikke laag klei een rommelig pakket humeuze klei, met
zandbrokken en plantenresten, soms zandlagen aanwezig. Vermoedelijk betreft dit de vulling van
een restgeul of gezien de breedte (vijf boringen is 250 m) een oude loop van de Mark. Deze loop
heeft zich ofwel verlegd, ofwel is gedempt bij het opwerpen van de dijk, in combinatie met een
kanalisatie of bochtafsnijding.
Deelgebied boringen D25-D29 (westelijk deelgebied)
In deze boringen is een veenprofiel aanwezig in een depressie van het dekzandlandschap. Onder
de overstromingsklei ligt dit zwak amorfe veen met zowel resten van riet en zegge, als resten van
bosveen. Zand komt op circa 3 4 m-mv voor en is mogelijk door verspoeling sterk lemig, en
71

Deze boringen zijn op de lage noordflank van de dijk geplaatst.

72

Vanwege de ligging onder langdurig grondwaterniveau was het technisch/ergonomisch niet mogelijk om deze boringen
met de guts dieper door te zetten.
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daarmee zeker geen dekzand. In TNO’s dinoloket zijn dergelijke afzettingen in de nabije
omgeving onbekend. Mogelijk betreft het een kleinschalig fluviatiele of fluvioperiglaciale
afzetting van een beek of een smeltwaterbeek (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven).
Bodemvorming is in dit zand niet waargenomen.
Deelgebied boringen D30-D34 (oostelijk deelgebied bij kom Terheijden)
In boringen D32-D34 is de oplopende flank van een donk aanwezig. In boring D34 is zelfs geheel
geen kleidek aanwezig, in D32 en D33 nog wel. De donk is sterk aangetast door verploeging (D34)
en door erosie door verspoeling (D32-D33). De erosie mag vermoedelijk geweten worden aan de
rivier de Mark, aangezien in boringen D30 en D31 sprake is van een rommelig pakket (zie ook
boven, boringen D19-D24) van klei met veeninsluitingen en zandinsluitingen. Vermoedelijk is hier
(D30) een opgevulde bedding van de Mark aanwezig.

3.4.2

Archeologie
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van
archeologische indicatoren alléén kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de
afwezigheid van een archeologische vindplaats.

3.4.3

Verdedigingswerk/geschutopstelling
In een deel van het plangebied waar geen bodemingrepen zijn gepland en dus ook geen
archeologische boringen waren gepland, is tijdens het voorbereiden van het veldwerk een in
scherpe contouren afgetekende vorm herkend op een satellietfoto die is gemaakt in de warme,
droge zomer van 2018 (afbeelding 22). Dit betreft vrijwel zeker een voormalig aardwerk.
Tijdens het veldwerk op 16 april 2021 zijn in opdracht van het Waterschap voor interne
doeleinden filmopnames gemaakt voor het uitlichten van de onderzoeksfase van dit project. Om
meer te weten te komen over dit aardwerk is deze omstandigheid benut om ter plaatse van deze
contour dronebeelden te maken vanaf circa 100 m hoogte. Van het geslechte aardwerk was
helaas niets zichtbaar op de dronebeelden, mogelijk door recente akkerbewerkingen. De akker
was pas geëgd en ingezaaid en mogelijk daarvoor sterk bemest (zwarte grond). Het geslechte
aardwerk is ook nauwelijks herkenbaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (ook niet met
hillshade-bewerking).73
Er zijn dus geen veldwaarnemingen, ook omdat het veld niet kon worden bezocht aangezien er
geen specifieke betredingstoestemming bestond (de grondeigenaren waren niet ingelicht).
Afgaande op de luchtfoto zijn de volgende bijzonderheden te vermelden: de achterzijde of keel
van het aarden vestingwerk is open. Ten aanzien van de landschappelijke plaatsing valt op dat
het laag gelegen is en in zekere zin wat verscholen achter de dijk ligt. Ten slotte wordt opgemerkt
dat er in de keel een reeks aan lijnen aanwezig is, dat mogelijk een verdekt (ingegraven)
gangstelsel betreft.

73

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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In het gebied zijn enkele offensieve/defensieve stellingen aanwezig uit de Tachtigjarige oorlog,
zoals de Kleine Schans in Terheijden en een geschutspost iets ten westen van Terheijden,
respectievelijk op 1 en 0,4 km verwijderd. Het laatstgenoemde terrein wordt op oude kaarten
ook wel aangeduid als den Ooijevaarsnest. Enkele kilometers dichterbij Breda ligt de schans op de
Strikberg. Het karakter van de schansen uit de Tachtigjarige Oorlog, relatief hoog gelegen, met
een gracht omsloten en een verdedigbare wal, is echter anders dan dat van het aangetroffen
aardewerk.
Het is ook mogelijk dat dit aardwerk een offensieve opstelling uit de Tweede Wereldoorlog
betreft, ook vanwege de verdekte positie achter de dijk en het ingegraven gangenstelsel. De
geschutsopstelling kon door gedeeltelijk ingraven met netten goed worden gecamoufleerd.
Tegen het einde van september 1944 tot aan de bevrijding van Terheijden op 4 november 1944
was de Mark veranderd in een vesting waar hevige vuurgevechten plaatsvonden.74 Hierbij
probeerden de Duitsers onder meer door middel van mitrailleuropstellingen en het opblazen van
bruggen de oversteek van de geallieerde pantserdivisies over de Mark te verhinderen. Opvallend
is echter dat deze opstelling niet op de RAF-luchtfoto’s uit september 1944, noch die uit
december 1944 te zien.75 Ook zijn daarop geen verstoringen herkenbaar die erop wijzen dat er
korte tijd eerder vestingwerken zijn geslecht. Een geschutsopstelling is was mogelijk aanwezig na
16 september 1944 en na 4 november 1944 maar voor 28 december van dat jaar grondig
verwijderd.
Zonder verder onderzoek blijven de datering en de functie van het aardwerk voorlopig onbekend.

74

Eeftink, 2020.
Te raadplegen via https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf, niet rechtenvrij af te beelden en daarmee niet in dit
rapport ingesloten. Bijvoorbeeld flight 050/run 05/photo 4058 (28 december 1944) en flight 013/run 12/photo 3200 (16
september 1944.
75
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Afbeelding 22. Geschutsbatterij ten oosten van boring D29, afgetekend in het gewas door de specifieke
bodemomstandigheden die door het aanleggen/slechten van het aardwerk zijn geschapen (bron: Esri en
partners).

Blad 43 van 53

Antea Group Archeologie 2021/104
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
2 juli 2021 revisie 02
Waterschap Brabantse Delta

4

Conclusies en advies

4.1

Conclusies
1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?
De bodemopbouw bestaat uit een zandig dijklichaam (waar in het dijkprofiel is geboord) of uit
een middeleeuws overstromingspakket (waar buiten de dijk is geboord, of direct onder het
zandige dijklichaam). Daaronder ligt amorf veen, bestaande uit riet- zegge- en bosveen, maar
zonder veraarde zones. Onder het veen ligt zand, dat over het algemeen te typeren is als dekzand
(maar niet in boringen D25-D29, waar plaatselijk fluviatiele of fluvioperiglaciaal zand aanwezig is).
De ‘donken’ wijken enigszins af van het boven geschetste profiel. Dit betreft dekzandruggen,
dekzandkoppen ofwel ‘donken’, waarbij het veenprofiel ontbreekt en die relatief hooggelegen
zijn, waardoor gedurende het Holoceen bodemvorming kon optreden in de vorm van een
podzolprofiel. Dekzand tot aan of nabij het maaiveld is aangetroffen in boringen D01 en D02 (tot
maaiveld), boringen D12-D14 (nog wel bedekt met overstromingsklei, maar ook zonder veen), en
boringen D32-D34 (tot maaiveld in D34). In boringen D03, D15-D17 zijn resten van dieper gelegen
(vernatte) podzolprofielen aangetroffen met een top (A-horizont) van venig zand onder een
veenlaag.
Gemeten naar de intactheid van het bodemprofiel (podzol) is zone D01-D02 matig intact te
noemen (de podzol en daarmee eventuele archeologische vindplaatsen zijn verstoord tot in de Bhorizont), zone D12-D14 is grotendeels/geheel intact en zone D32-D34 verstoord tot in de Chorizont. Hoewel de vernatte podzolprofielen in boringen D03, D15-D17 intact zijn, is de
verwachting op archeologische resten daar geringer vanwege de lagere ligging: deze delen van de
donken zijn eerder onder water gelopen dan de dekzandkoppen (D01-D02, D12-D14 en D30D34). Echter kan de aanwezigheid van archeologische resten niet geheel uitgesloten worden.
Een tweede afwijking op het bodemprofiel betreft de aanwezigheid van rommelige kleipakketten
met veenbrokken en zandbrokken die worden geïnterpreteerd als voormalige rivierarmen van de
Mark (boringen D19-D24 en boring D31).
2.

Zijn er in de landschappelijke reconstructie aanwijzingen aangetroffen die de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats zouden kunnen ondersteunen, of zijn
er indicatoren aangetroffen die op een vindplaats kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard,
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats?
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is
de maximale diepte?
4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?
De archeologische laag (laag met verwachting op archeologische resten) betreft een relatief
hooggelegen dekzanden met een intact, droog podzolprofiel. Voor het plangebied geldt echter
dat ook deze dekzanden reeds lang onder een veendek zijn gelegen, zodat er een (hoge, maar
theoretische kans) overblijft op resten uit perioden waar deze veenbedekking nog niet de toppen
van het dekzandlandschap bereikte: dit geldt voor het laat-paleolithicum en het mesolithicum
voor de flanken, terwijl de toppen mogelijk vrijwel de gehele prehistorie boven het veen
uitstaken. Een intact droog podzolprofiel, met hoge verwachting is in boringen D12-D14
aanwezig; in boringen D01-D02 is de podzol verstoord tot in de B-horizont. In boringen D32-D34
is deze geheel verstoord.
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De geulvullingen van de voormalige Mark worden niet als een archeologische laag beschouwd;
het antropogene zandlichaam boven op de natuurlijke afzettingen oftewel het dijklichaam wordt
ook niet als archeologische laag beschouwd.
5.

In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van
geplande bodemingrepen?
In zone D01-D02 is een matige verwachting (de kans op vindplaatsen is hoog, de eventuele
intactheid is laag) en in zone D12-D14 is een hoge verwachting (kans op vindplaatsen is hoog,
eventuele intactheid is hoog) voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de (vroege) prehistorie.
In zone D01-D02 zijn de geplande bodemingrepen (aanleg teensloot) geannuleerd zodat deze
zone effectief beschermd is. Zone D12-D14 zal wel worden aangetast door de verlegging van de
teensloot. In zone D03, D15-17 is vanwege de relatief lage ligging en de vernatte/venige podzol
een lage (maar niet afwezige) verwachting voor resten uit de vroege prehistorie.
6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
Niet van toepassing.
7.

In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen
van de bureaustudie?
Het bureauonderzoek ging uit van een middelhoge verwachting voor hooggelegen zandgebieden,
zoals nabij de kern van Terheijden. Op die locatie zijn onder meer resten uit de Romeinse tijd
bekend. Ook werd een hoge verwachting uitgesproken voor eventuele resten die in verband
konden staan met de Kleine Schans. Echter laatstgenoemde is geen onderdeel uit van het huidige
plangebied van dit booronderzoek. De verwachting op de aanwezigheid van hooggelegen
dekzanden is bevestigd. Op de plaats waar deze aanwezigheid dagzomend bekend was, is de
intactheid van de top van het dekzand gering te noemen tot afwezig (verstoord tot in de Bhorizont of tot in de C-horizont, respectievelijk een middelmatige tot lage archeologische
verwachting). Op de plaats waar dit dekzand verscholen ligt onder de middeleeuwse
overstromingsklei blijkt deze intact te zijn, met een hoge verwachting op vindplaatsen.
8.

Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze
bestaan?
Zie paragraaf 4.2.

4.2

(Selectie)advies
Wij adviseren om ter plaatse van de donken waarvan de bodem matig intact is (ter hoogte van
boringen D01 en D02) en waarvan de bodem geheel/grotendeels intact is (boringen D03, D12D14 en D15-D17) een karterend booronderzoek uit te voeren, conform een methode uit de SIKBleidraad karterend boren en gericht op steentijdnederzettingen of nederzettingen met een
vondststrooiing. Een dergelijk onderzoek dient om de aan- of afwezigheid van een dergelijke
vindplaats aan te tonen.
Dit vervolgonderzoek hoeft ter plaatse van boringen D01-D02 niet te worden uitgevoerd omdat
de geplande aanlegwerkzaamheden op die plaats bij planwijziging zijn komen te vervallen.
Het onderzoek op de plaats van boringen D03, D12-D14 en D15-17 kan plaatsvinden op de lijn
van geprojecteerde teensloot. Verdere details moeten worden uitgewerkt in een Plan van
Aanpak, conform BRL4000 protocol 4003. Vooralsnog wordt geadviseerd om het onderzoek te
laten plaatsvinden in een grid met 10 m boorpuntsafstand met behulp van een megaboor (15 cm
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Edelman of 2x12 cm Edelman), waarbij het relevante boorvolume wordt uitgezeefd (methode A4
uit de SIKB-Leidraad Karterend76). Deze methode is geëigend voor vindplaatsen met een lage
vondstdichtheid en een middelmatige omvang.
Voor het rode vlak op afbeelding 23 geldt dat hier een aardwerk is gelegen waarvan de datering
en functie onbekend is. Op dit moment worden op die plaats geen ingrepen worden voorzien.
Indien de plannen wijzigen en ingrepen op die plaats alsnog nodig zijn dient rekening te worden
gehouden met vervolgonderzoek. Dit betreft dus een restrictie.
De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 16 e eeuw en jonger en
de vulling van de oudere rivierlopen van de Mark kunnen uit dezelfde periode stammen,
bijvoorbeeld door demping. De verwachting op archeologische resten is laag. Voor deze
elementen wordt ook geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Afbeelding 23. Advieskaart vervolgonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek) en restrictie voor het
uitvoeren van bodemingrepen (rood vlak).

Voor het overige deel van het plangebied dat door middel van boringen is onderzocht en voor
zover gelegen in de gemeente Drimmelen wordt vrijgave geadviseerd ten gunste van de
voorgenomen ingrepen. Voor de andere delen van het plan geldt dat als de plannen wijzigen en
er toch bodemingrepen plaatsvinden op locaties die niet door het huidige booronderzoek zijn
gedekt (en niet specifiek in het bureauonderzoek zijn vrijgegeven), er opnieuw een afweging
dient te worden gemaakt op de noodzaak tot archeologisch vervolgonderzoek.
Dit rapport en de adviezen hierin zijn in revisie 00 ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente
en haar adviseur. De onderhavige revisie (01) betreft de bijgewerkte versie. De gemeente zal
76

Tol et al. 2012.
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basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de beoordeling hierop overgaan tot een
selectiebesluit.
Meldingsplicht
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de regionale omgevingsdienst kan ook.

Antea Group
Heerenveen, juni 2021
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Lijst van afbeeldingen en bijlagen
Afbeeldingen
Afbeelding 1.
Afbeelding 2.
Afbeelding 3.
Afbeelding 4.

Afbeelding 5.
Afbeelding 6.
Afbeelding 7.
Afbeelding 8.
Afbeelding 9.
Afbeelding 10.
Afbeelding 11.

Afbeelding 12.

Afbeelding 13.

Afbeelding 14.
Afbeelding 15.
Afbeelding 16.
Afbeelding 17.
Afbeelding 18.
Afbeelding 19.
Afbeelding 20.
Afbeelding 21.

Afbeelding 22.

Afbeelding 23.
Bijlagen
1
2
3
4

Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners).
Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond:
Esri & partners).
Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland).
Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het
verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het
plangebied, dat grotendeels buiten de afbeelding valt.
Uitsnede van de topografische kaart met hierop het plangebied in het rood en de
gebruikte DINOboringen (bron: ESRI Nederland / DINOloket).
Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok).
Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van
blauw (laag) naar rood (hoog)).
Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).
De bekende donken in de omgeving van het plangebied.
Uitsnede van de turfkaart met daarop de vaarten, relictpunten en uitgiften in de omgeving
van het plangebied (in het rood) (bron: Geoviewer provincie Antwerpen).
Uitsnede van een kaart van het beleg van Breda van Claes Jansz. Visscher, met de Kleine
Schans en het dorp Ter Heyde (het noorden is rechts). De globale ligging van het plangbied
in het rood (bron: Rijksmuseum).
Uitsnede uit de reconstructiekaart van de belegering van Breda door Spinola, door J.P.M.
Rooze en C.W.A.M. Eimermann (bron: gemeente Breda) De globale ligging van het
oostelijke deel van het plangebied in het rood (het westelijke deel van het plangebied valt
buiten de kaart).
Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop de Schans en de bebouwing ter hoogte van
de huidige haven van Terheijden met de globale ligging van het plangebied in het rood.
(bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
Uitsnede van de kadastrale minuut met daarop het huis op de voormalige linkeroever van
de Mark (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744, de globale ligging
van het plangebied in het rood (bron: www.archieven.nl).
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl).
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis).
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).
Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood de
locatie van het plangebied (bron: gemeente Drimmelen).
Uitsnede van de topografische kaart met in het rood de locatie van het plangebied en een
weergave van de Kleine Schans.
Archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied is rood omlijnd. Het
advies voor vervolgonderzoek naar de top van het dekzand geldt voor het oranje gebied.
Het advies voor vervolgonderzoek naar historische bebouwing uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd geldt voor de rode zones.
Geschutsbatterij ten oosten van boring D29, afgetekend in het gewas door de specifieke
bodemomstandigheden die door het aanleggen/slechten van het aardwerk zijn geschapen
(bron: Esri en partners).
Advieskaart vervolgonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek) en restrictie voor het
uitvoeren van bodemingrepen (rood vlak).

Archeologische perioden
AMZ-cyclus
Boorprofielen
Raaiprofielen

Beschrijving van de archeologische perioden
Beschrijving en weergave van de Archeologische Monumentenzorg
Weergave met beschrijving van de boorprofielen
Weergave van de boorprofielen als raaiprofiel

Kaartbijlagen
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459172-ARCHIS
459172-ARO

Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen, eerdere onderzoeken en waarnemingen
Boorpuntenkaarten archeologie
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Bijlage 1: Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
e
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10 eeuw ontstaat er weer
enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.

Bijlage 2: Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.
Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.
Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.
Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.
Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.
Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoekoverig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.
Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVOo) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.
Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.
Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.
Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).
Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.
Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.
Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.

Bijlage 3: Boorprofielen
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Maaiveldhoogte: NAP 1,3
0

gras

(60)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

50

50

m

100

60

90

0

(40)

130
(25)

-50

155
(20)
175
(30)

-100

205

0
Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gelaagd,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus,
kalkloos
Veen, matig stevig, zwak zandig,
neutraalzwart, Edelmanboor,
geleidelijk, aan de basis zandig,
sterk amorf
Zand, zeer fijn, matig stevig, zwak
siltig, matig humeus, donkergrijs,
Edelmanboor, venig zand,
A-horizont, dekzand

(70)

(65)

gras

(60)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, lage flank dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

m
0

150

(50)

50

60

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, half
gerijpt, zandlagen, zwak gelaagd,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, aan de basis humeus,
kalkloos

130

-50

Maaiveldhoogte: NAP 1,7
0

50
(65)

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkloos

Veen, matig stevig, neutraalzwart,
Edelmanboor, op 160-190 laagje
bruin riet/bosveen, geleidelijk, aan
de basis zandig, sterk amorf

(60)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent
Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, beetje
rommelig, scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

100

(140)

50

125

0

gras

Klei, matig zandig, sterk humeus,
brokken zand, brokken klei,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond
0

-50
-100

195
(10)
205

185
(20)
205

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor, C-horizont, dekzand

190

Veen, sterk wortelhoudend, zwak
zandhoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, slootbodem-achtig

(40)

-50

230

Klei, matig zandig, sterk humeus,
brokken zand, brokken klei, resten
veen, neutraalgrijs, Edelmanboor,
omgewerkte grond

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
neutraal roestbruin, Edelmanboor,
verkit, B-horizont, dekzand

Boring:

D21

Boring:

D22

Boring:

D23

Boring:

D24

Datum:

6-4-2021

Datum:

6-4-2021

Datum:

6-4-2021

Datum:

6-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP 1,6

m

Maaiveldhoogte: NAP 1,8
0

150
(50)

50

100

(110)

50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent
Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
beetje rommelig, bovenin kalkrijk,
geleidelijk, Veel gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

m

Maaiveldhoogte: NAP 1,6
0

(50)

150
50

100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, hoog op dijk, scherp,
Opgebracht, (sub-)recent

150

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
beetje rommelig, bovenin kalkrijk,
geleidelijk, Veel gevlekt
neutraalroest, Weinig gevlekt
neutraalgrijs, kalkloos

100

50

(150)

205

gras

(60)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, laag op flank, scherp,
kalkloos, Opgebracht, (sub-)recent

110

140

0
Klei, matig zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

(65)

0
(250)0
205

Klei, matig zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

100

60

(30)

160

(45)

Maaiveldhoogte: NAP 1,2
0

(50)

50

0

m

m
0

gras

(60)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
kleiïg, matig humeus, brokken zand,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor, laag op flank, scherp,
kalkloos, Opgebracht, (sub-)recent

60

Klei, matig slap, sterk siltig, matig
roesthoudend, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, Veel
gevlekt neutraalroest, Weinig
gevlekt neutraalgrijs, kalkloos
Klei, uiterst siltig, matig zandig,
matig roesthoudend, lichtgrijs, Guts,
matig gelaagd, geleidelijk,
zandlagen, kalkloos
Klei, uiterst siltig, matig zandig,
sterk humeus, resten planten,
donkergrijs, Guts, sterk gelaagd,
kreekgeulvulling?, detrituslagen,
kalkloos

50
(70)

0

130

Klei, uiterst siltig, resten planten,
neutraalgrijs, Guts, ronmelig,
kalkloos
-50
(120)

205

-100

250
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Schaal: 1: 40
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Klei, matig slap, sterk siltig, matig
roesthoudend, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, Veel
gevlekt neutraalroest, Weinig
gevlekt neutraalgrijs, kalkloos

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

D25

Boring:

D26

Boring:

D27

Boring:

D28

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,3

-50

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,3
0

weiland

(25)

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
zwak amorf

25
(30)
55

-100

(125)

-150

-200

180

Veen, slap, zwak kleiïg, veel
plantenresten, veel riet, neutraal
zwartbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, matig amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket
Veen, slap, veel riet, veel
plantenresten, veel hout,
neutraalbruin, Guts, rietzeggeveen,
els, geleidelijk, bosveen, zwak
amorf, Formatie van Nieuwkoop,
Hollandveen Laagpakket

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0

-50
(65)

akker

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
zwak amorf

-50
(55)

akker
Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
zwak amorf

m
0

akker

(45)

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
zwak amorf

-50

45
55

-100

65
(10)
75

-150
(125)

-100
Veen, slap, zwak kleiïg, veel
plantenresten, veel riet, neutraal
zwartbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, matig amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket

-150

Veen, slap, veel riet, veel
plantenresten, neutraalbruin, Guts,
rietzeggeveen, geleidelijk, zwak
amorf, Formatie van Nieuwkoop,
Hollandveen Laagpakket

-200

(50)

105

Veen, slap, zwak kleiïg, veel
plantenresten, veel riet, neutraal
zwartbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, matig amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket
Veen, slap, veel riet, veel
plantenresten, veel hout,
neutraalbruin, Guts, rietzeggeveen,
wilg, geleidelijk, bosveen, zwak
amorf, Formatie van Nieuwkoop,
Hollandveen Laagpakket

-100

(50)

95

Veen, slap, zwak kleiïg, veel
plantenresten, veel riet, neutraal
zwartbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, matig amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket
Veen, slap, veel riet, veel
plantenresten, zwak houthoudend,
neutraalbruin, Guts, rietzeggeveen,
els, geleidelijk, zwak amorf,
Formatie van Nieuwkoop,
Hollandveen Laagpakket

-150

-200

-200
(180)
200

-250

-250

(275)

-300

-300
275
(25)
300

-350

-400
80
(3
358)5
(15)
400

Zand, uiterst fijn, matig stevig,
uiterst siltig, uiterst humeus,
neutraalzwart, Guts, venig zand,
geleidelijk
Zand, uiterst fijn, stevig, uiterst
siltig, licht grijsblauw, Guts, lemig
zand

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Veen, uiterst zandig, licht
beigebruin, Guts, zandig veen,
verspoeld, iets gyttja achtig, sterk
amorf

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

D29

Boring:

D30

Boring:

D31

Boring:

D32

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,4

m

Maaiveldhoogte: NAP 0,2

m

Maaiveldhoogte: NAP 0,1

0

weiland

0

(45)

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, zwak amorf

(35)

-50

0
35

45

-100

(50)

95

Veen, slap, zwak kleiïg, veel
plantenresten, veel riet, neutraal
zwartbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, matig amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket
Veen, slap, veel riet, veel
plantenresten, neutraalbruin,
Edelmanboor, rietzeggeveen,
geleidelijk, zwak amorf, Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen
Laagpakket

-150

-50
(125)

-100

weiland
Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, zwak humeus, zwak
roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor, overstromingsklei,
scherp
Klei, matig slap, uiterst siltig, matig
zandig, zwak humeus, brokken zand,
brokken klei, insluitingen veen,
matig roesthoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor, iets
moerige, rommelige laag, mogelijk
natuurlijk, erosief, insluiting
dekzand, geleidelijk, Veel gevlekt
neutraalroest, Veel gevlekt licht
geelgrijs, heterogeen, Geulafzetting

160

-150

(35)

(180)
95
(1
250)0

-250

-300
275

Boring:

Veen, slap, matig zandig,
neutraalbruin, Edelmanboor, zandig
veen, verspoeld, sterk amorf

D33

Boring:

D34

Datum:

16-4-2021

Datum:

16-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP 0,3

m

Maaiveldhoogte: NAP 0,5
0
(15)
15

0
(85)

-50
100

weiland

50

Klei, stevig, sterk zandig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
overstromingsklei, erosieve basis,
scherp
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, 'donk', Weinig
gevlekt neutraalroest, kalkloos,
C-horizont, moedermateriaal,
dekzand

m
0

(45)

45

0
(45)

90

-50
(60)

-100

150

weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, geploegd, geleidelijk,
AP-horizont, omgewerkte grond,
dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, neutraal geelgrijs,
Edelmanboor, humeuze
zandvlekken, aangeploegde donk,
Veel gevlekt neutraaloranje,
C-horizont, omgewerkte grond,
dekzand
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal geelgrijs,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest, C-horizont,
moedermateriaal, dekzand

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 40

0

(90)

-50

getekend volgens NEN 5104

weiland
Klei, stevig, sterk siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend, zwak
plantenresten houdend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
overstromingsklei, onderin
plantenresten, scherp, Veel gevlekt
neutraalroest

0

m
0

weiland

(45)

Klei, stevig, sterk siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor,
overstromingsklei, scherp

45

-50

(20)
65
(35)

90

-100

(50)

Klei, uiterst slap, uiterst siltig, zwak
zandig, insluitingen zand,
insluitingen veen, zwak
plantenresten houdend,
neutraalgrijs, Edelmanboor,
verspoeld of geulvulling, scherp
Veen, slap, veel riet, matig
houthoudend, neutraal bruinrood,
Guts, zwak amorf, Formatie van
Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

-150
Klei, uiterst siltig, zwak zandig,
laagjes veen, laagjes klei, Guts,
gelaagd, zonder trend, demping
rivierloop Mark? geen
getijdeafzetting, scherp, zandlagen,
Geulafzetting
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
cremegrijs, Guts, kalkloos,
C-horizont, moedermateriaal,
dekzand

300

Maaiveldhoogte: NAP 0
0

140

-200

(25)

m

(100)

-200

240

-100

100

Klei, matig slap, sterk siltig, matig
zandig, matig humeus, brokken
zand, brokken klei, insluitingen
veen, matig roesthoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor, iets
moerige, rommelige laag, mogelijk
natuurlijk, erosief, scherp, Veel
gevlekt neutraalroest
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, Weinig gevlekt
neutraalroest, kalkloos, C-horizont,
moedermateriaal, dekzand
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Over Antea Group
Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
opgave brengen wij de juiste kennis aan
tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag en
de oplossingen voor morgen. Al bijna 70
jaar.
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