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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart
1

Geachte mevrouw Van der Stel,
Op 29 maart 2010 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart toegestuurd met het
verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het
Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende
op- en aanmerkingen.
Toelichting
Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de eisen en randvoorwaarden die gelden voor oppervlaktewater
op basis van de Keur van het waterschap. Wij stellen het volgende tekstfragment op te nemen in de
waterparagraaf: "Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en kwantiteit)
binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. De Keur is een
waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die
consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer".
Zo is het onder andere verboden zonder vergunning van het bestuur handelingen te verrichten waardoor het
onderhoud, de aanvoer, afvoer en/of berging van water kan worden belemmerd. Voor A-watergangen geldt
bijvoorbeeld dat er binnen 5 meter vanaf de insteek beperkingen voor het gebruik gelden. Langs zowel de
oost- en westzijde van het plan loopt een categorie A watergang. De watergang aan de oostzijde heeft
tevens de functie ecologische verbindingszone en is aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging.
Het verhard oppervlak neemt toe met 5300 m2. Er vindt geen lozing plaats van dit hemelwater op het
oppervlaktewater. Het hemelwater zal gemfiltreerd en deels hergebruikt worden.
Binnen het plan wordt een ondiep ven hersteld met een oppervlakte-van 1,9 ha. Wij wijzen u erop dat u voor
het graven van oppervlaktewater een vergunning dient aan te vragen op basis van de Keur. Dit geldt ook
voor de realisatie van een natuurvriendelijke oever. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling
plantoetsing & vergunningen, tel. 076 564 10 00.
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het
voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart geven wij een positief wateradvies.

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11
E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl Bankrekening 63.67.59.202

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw K. Moll. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 56.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten
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Bijlage 4
Aan huisgebonden beroepen en bedrijven

In deze toelichting wordt uiteengezet hoe de gemeente Etten-Leur invulling geeft aan de
juridische regeling voor aan huis gebonden beroepen/bedrijven.
1. Rechtstreeks toegestane beroepen
De rechtspraak heeft bepaald dat een vrij beroep in overeenstemming is met de functie
woondoeleinden. Het uitoefenen van een vrij beroep is dan ook, zonder enige vorm van
discussie, een aan huis gebonden beroep, conform de geldende bestemmingsplannen. Maar
wat zijn nu ‘vrije beroepen’? De Kamer van Koophandel definieert een vrij
beroepsbeoefenaar als volgt: iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke
kwaliteiten die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen. Naar
aanleiding van de lijst van de Kamer van Koophandel heeft de gemeente Etten-Leur een lijst
met beroepen samengesteld:
• adviseur
• advocaat
• accountant/administratieconsulent
• alternatieve genezer
• belastingconsulent
• architect (gebouwen, tuin en landschap, interieur)
• computerservice (systeembouw, analyse, webdesign e.d.)
• decorateur/etaleur
• dierenarts
• edelsmid
• fotograaf/cameraman
• glasblazer
• hondenverzorger (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• illustrator/vormgever
• instrumentenmaker
• interim-medewerker
• internetwinkel (slechts kantoor)
• journalist
• kapper (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• kinderopvang/buitenschoolse opvang
• kleermaker/kledinghersteller
• kunstenaar
• lijstenmaker
• makelaar
• manicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• masseur (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• medische en paramedische beroepen (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• nagelstyliste (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• notaris
• ontwerper
• organisatieadviseur
• pedicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• pottenbakker
• redacteur
• registeraccountant
• reparateur van kleine consumentenartikelen (klokken, tv’s, antiek e.d.)

• schoonheidsspecialist/visagist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• stedenbouwkundige
• strijkservice
• tandarts of tandtechnisch specialist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• tekstverwerker
• theaterbureau
• tolk/vertaler
• uitvaartverzorger
• videobewerker
Alle bovengenoemde beroepen zijn beroepen die rechtstreeks aan huis zijn toegestaan. (mits
natuurlijk aan de overige bepalingen uit het bestemmingsplan wordt voldaan, met name de eis
dat degene die het beroep uitoefent ook hoofdbewoner van de woning is).
Voorgaande lijst is niet uitputtend bedoeld. Een vergelijkbaar beroep met één van de in de
lijst genoemde beroepen is ook rechtstreeks toegestaan.
In het buitengebied is het verder rechtstreeks mogelijk om een klein atelier of kleine galerie
aan huis te houden.
2. Overige beroepen en bedrijven
Naast de in onderdeel 1 genoemde beroepen is de gemeente Etten-Leur van mening dat er nog
enkele beroepen en bedrijven zijn die, in principe, wanneer deze aan enkele voorwaarden
voldoen, ook rechtstreeks in of bij de woning toelaatbaar zijn. Het gaat om de volgende
beroepen:
•
•
•
•

autorijschool
bloemschikker
kleinmeubelmaker/stoffeerder
cursus/bijscholing/workshop (kleinschalig)

Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook
rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
2. de werkzaamheden vormen geen overlast voor de omgeving (denk hierbij met name
aan geluids- en geuroverlast, overlast van stof en parkeeroverlast) en zijn dan ook
passend in een woonomgeving.
•
•
•
•

glazenwasser
schoorsteenveger
hovenier
timmerman, loodgieter, installateur, klusjesman, schilder, behanger, stucadoor en
dergelijke.

Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook
rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vinden slechts administratie-/kantoorwerkzaamheden aan huis plaats;
2. er vindt slechts zeer beperkte opslag plaats binnen de toegestane vierkante meters voor
bijgebouwen;
3. de hoofdwerkzaamheden vinden elders (op locatie) plaats.

Bovenstaande opsommingen zijn ook niet uitputtend bedoeld. Indien een verzoek niet
voorkomt in deze opsommingen, maar gelijk te stellen is aan één van de genoemde
beroepen/bedrijven en voldoet aan de bovengenoemde criteria, is het beroep of bedrijf in
principe ook rechtstreeks toegestaan in of bij de woning.
3. Welke beroepen/bedrijven vallen in elk geval niet onder een aan huis gebonden
beroep?
Het mag duidelijk zijn dat in ieder geval die beroepen/bedrijven die niet voldoen aan de in het
bestemmingsplan opgenomen criteria, niet passend zijn bij de woonfunctie en niet passend
zijn in de woonomgeving. Maar indien een beroep of bedrijf ook niet binnen onderdeel 1 of 2
te scharen valt, is het beroep of bedrijf ook niet passend bij de woonfunctie en niet passend in
een woonomgeving. De volgende beroepen/bedrijven zijn in elk geval niet passend bij de
woonfunctie en niet passend in de woonomgeving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afhaalgelegenheid voor eten en/of drinken
autoreparateur
cateringbedrijf
fokkerijbedrijf
groothandel (indien er sprake is van opslag)
grootmeubelmaker
koeriersbedrijf
scooterreparateur
verzorgende (kapper, schoonheidsspecialiste e.d.) of (para)medische (huisarts,
masseur e.d.) beroepen met meer dan één behandelstoel/-tafel
wasserette/wasserij
categorie 3-bedrijven conform de lijst van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’
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Ludo van Beckhoven
Van:

Ingrid van der Stel

Verzonden: maandag 3 mei 2010 11:58
Aan:

Ludo van Beckhoven

Onderwerp: FW: voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Schuitvaart"
Ter info zie onderstaand bericht.
Ingrid van der Stel I medewerkster RO afdeling Gebiedsontwikkeling
Gemeente Etten-Leur ] Postbus 10100 I 4870 GA Etten-Leur
T (076) 5024341 | F (076) 5033880 I E ingrid.vanderstel@etten-leur.nl |
I www.etten-leur.nl

Van: Willem Hoogenberk [mailto:Willem.Hoogenberk@minvrom.nl] Namens Postbus VIZ Ruimtelijke
plannen
Verzonden: maandag 3 mei 2010 11:55
Aan: Ingrid van der Stel
Onderwerp: FW: voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Schuitvaart"

I)
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur
Ter attentie van mevrouw I. van der Stel.
Op 29 maart 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordeningover het voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Schuitvaart" (H29549).
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM
aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB,
TK2007-2008, 31500 nr 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken
zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-lnspectie coordineert vervolgens de rijksreactie over
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen,
gelet op de nationale belangen in de RNRB.
)
^

De directeur-inspecteur regio Zuid,
p.o.
drs. W.H.K. Hoogenberk
Ministerie van VROM
VROM-lnspectie Regio Zuid
Kennedyplein 7-13 | 5611ZS | Eindhoven | 4.14
Postbus 850 | 5600 AW | Eindhoven
T 040-2652911
F 040-2653030
viz-ruimteliikeplannenOminvrom.nl

Van: Ingrid van der Stel [mailto:Ingrid.vanderStel@etten-leur.nl]
Verzonden: maandag 29 maart 2010 12:59
Aan: Postbus VIZ Ruimtelijke plannen; 'info@brabantsedelta.nl'; 'iap@brabant.nl'
CC: Ludo van Beckhoven
Onderwerp: ***SPAM*** voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart
Geachte heer, mevrouw,

17-5-2010
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Ludo van Beckhoven
Van:

Ingrid van der Stel

Verzonden: maandag 3 mei 2010 13:53
Aan:

Ludo van Beckhoven

Onderwerp: FW: voorontwerpbestemmingaplan "Landgoed De Schuitvaart"

Zie onderstaand bericht, deze is gericht aan gemeente Zundert
Ingrid van der Stel I medewerkster RO afdeling Gebiedsontwikkeling
Gemeente Etten-Leur | Postbus 10100 | 4870 GA Etten-Leur
T (076) 5024341 | F (076) 5033880 | E ingrid.vanderstel@etten-leur.nl |
! www.etten-leur.nl

Van: Willem Hoogenberk [mailto:Willem.Hoogenberk@rninvrom.nl] Namens Postbus VIZ Ruimtelijke
plannen
Verzonden: maandag 3 mei 2010 13:31
Aan: Ingrid van der Stel
CC: Postbus VI Zuid Archiefaanvragen; 'IAP@brabant.nl'
Onderwerp: FW: voorontwerpbestemmingaplan "Landgoed De Schuitvaart"

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert
Ter attentie van mevrouw I. van der Stel.
Op 29 maart 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Schuitvaart" (H29550).
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM
aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB,
TK2007-2008, 31500 nr 1} gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken
zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-lnspectie coordineert vervolgens de rijksreactie over
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen,
gelet op de nationale belangen in de RNRB.
De directeur-inspecteur regio Zuid,
P.O.
drs. W.H.K. Hoogenberk
Ministerie van VROM
VROM-lnspectie Regio Zuid
Kennedyplein 7-13 | 5611ZS | Eindhoven | 4.14
Postbus 850 | 5600 AW | Eindhoven
T 040-2652911
F 040-2653030
viz-ruimteliikeplannen@minvrom.nl

Van: Ingrid van der Stel [mailto:Ingrid.vanderStel@etten-leur.nl]
Verzonden: maandag 29 maart 2010 12:59
Aan: Postbus VIZ Ruimtelijke plannen; 'info@brabantsedelta.nr; 'iap@brabant.nl'
CC: Ludo van Beckhoven
Onderwerp: ***SPAM*** voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart

17-5-2010
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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart

Geachte mevrouw Van der Stel,
Op 29 maart 2010 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart toegestuurd met het
verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het
Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende
op- en aanmerkingen.
Toelichting
Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de eisen en randvoorwaarden die gelden voor oppervlaktewater
op basis van de Keur van het waterschap. Wij stellen het volgende tekstfragment op te nemen in de
waterparagraaf: "Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en kwantiteit)
binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. De Keur is een
waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die
consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer".
Zo is het onder andere verboden zonder vergunning van het bestuur handelingen te verrichten waardoor het
onderhoud, de aanvoer, afvoer en/of berging van water kan worden belemmerd. Voor A-watergangen geldt
bijvoorbeeld dat er binnen 5 meter vanafde insteek beperkingen voor het gebruik gelden. Langs zowel de
oost- en westzijde van het plan loopt een categorie A watergang. De watergang aan de oostzijde heeft
tevens de functie ecologische verbindingszone en is aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging.
Het verhard oppervlak neemt toe met 5300 m2. Er vindt geen lozing plaats van dit hemelwater op het
oppervlaktewater. Het hemelwater zal gemfiltreerd en deels hergebruikt worden.
Binnen het plan wordt een ondiep ven hersteld met een oppervlakte van 1,9 ha. Wij wijzen u erop dat u voor
het graven van oppervlaktewater een vergunning dient aan te vragen op basis van de Keur. Dit geldt ook
voor de realisatie van een natuurvriendelijke oever. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling
plantoetsing & vergunningen, tel. 076 564 10 00.
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het
voorontwerp bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart geven wij een positief wateradvies.

Waterschap Srabantse Delta
Postbus 5520, ifBOl DZ Breda T 076 56* 10 00 F 076 56* 10 11
E info@brabantsedelta.nl 1 www.brabantsedelta.nl Bankrekening 63.67.59.202

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw K. Moll. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 56.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.3. Bouten

Gemeente Etten-Leur
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073)681 28 12
Fax (073) 614 11 15
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info@brabant.nl
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Het college van burgemeester
en wethouders van Etten-Leur
Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

12 MEI 2018
Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'
Datum
12 mei 2010

Geacht college,

Ons kenmerk
1667091/1685140

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd
op het voorontwerp Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'.

Uw kenmerk

Contaclpersoon

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het Bestemmingsplan zich verhoudt
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid
relevant zijn.

C.A.M. SlippensAckermans
Direcrie
Ruimteiijke Ontwikkeling

.9

1. Planbeschrijving

en Handhaving

Het plan betreft de ontwikkeling van een landgoed van 30 ha binnen de
gemeenten Etten-Leur (24ha) en Zundert (6ha). Het plangebied is gelegen in de
AHS-landschap/RNLE landschapsdeel. Van de landbouwgrond zal 15,4 ha
worden omgezet in natuur- en bosgebied. Er zal 12,05 ha in gebruik blijven als
landbouwgrond. Er worden 7 nieuwe wooneenheden ontwikkeld die rondom
twee brinken zijn gegroepeerd. De voormalige boerderij met oude
bedrijfsgebouwen is inmiddels gesloopt en zal door 1 wooneenheid worden
vervangen.

Telefoon

(073) 680 84 34
Fax

(073) 680 76 45
Bijlage(n)

E-mail
ISIippens@brabant.nl

2. Provinciale belangen

Thema Ruimtelijke kwaliteit

Het thema Ruimtelijke kwaliteit is in de Interimstructuurvisie als overkoepelend
thema opgenomen. Het thema is ondermeer gericht op het behoud en
versterken van contrast tussen het stedelijke en landelijke gebied; zo proberen
wij de steeds verdergaande verstening en verrommeling van het buitengebied
terug te dringen.
In het plan is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van
een tijdelijke woonunit ten behoeve van huisvesting in het kader van de
mantelzorg. De "voorbeeldregeling huisvesting mantelzorg" (GS 2003) maakt
het mogelijk om een bestaand bijgebouw te gebruiken als tijdelijke woonruimte

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

ten behoeve van mantelzorg. De regeling voorziet echter niet in de
mogelijkheid om, naast bestaande bijgebouwen, tijdelijke woonunits op te
richten voor mantelzorg.
De voorgestelde regeling ten aanzien van de mantelzorg verdraagt zich niet met
het provinciaal belang van de ruimtelijke kwaliteit.
3. Conclusie

Op basis van de overgelegde gegevens zijn wij van mening dat in het algemeen
op goede wijze rekening is gehouden met de provinciale belangen die in het
gebied aanwezig zijn. Echter zoals uit bovenstaande blijkt zijn wij van mening
dat ten aanzien van het aspect mantelzorg de provinciale belangen
onvoldoende zijn geborgd. Wij vragen u het bestemmingsplan hierop aan te
passen.

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
namens de/e,

drs./.W*rtad,
bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West

Datum
12 mei 2010

Ons kenmerk
1667091/1685140

incie Noord-Brdbant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenboseh
Telefoon (073) 681 2812

Gemeente Zundert
1010/8263

Reg nr:

Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl

Behandelaar:

www.brabant.nl

Het college van burgemeester
en wethouders van Zundert
Postbus 10001
4880 GA ZUNDERT

Ingekomen:

Class code:

CC

Bank ING 67.45.60.043
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Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'
Datum

18 mei 2010

Geacht college.

Ons kenmerk
1667229/1685954

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd
op het voorontwerp Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'.

Uw kenmerk

Conhrclpersoon

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het Bestemmingsplan zich verhoudt
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid
relevant zijn.

I. Slippens
SirecKe
Ruimtelijke Ontwikkeling
en Hondhaving

1. Planbeschrijving

Telefoon
(073) 680 84 34

Het plan betreft de ontwikkeling van een landgoed van 30 ha binnen de
gemeenten Etten-Leur (24 ha) en Zundert (6 ha). Het plangebied is gelegen in
de AHS-landschap/RNLE landschapsdeel. Van de landbouwgrond zal 15,4 ha
worden omgezetin natuur- en bosgebied. Er zal 12,05 ha in gebruik blijven als
landbouwgrond. Er worden 7 nieuwe wooneenheden ontwikkeld die random
twee brinken zijn gegroepeerd. De voormalige boerderij met oude
bedrijfsgebouwen is inmiddels gesloopt en zal door 1 wooneenheid worden
vervangen^

Fax

(073) 680 76 45
BijlageM

E-mail
ISIippens@brobani.nl

2. Prwvirsdale belangen

Thema Ihiimteiifke kwalHelt

Het thema Ruimtelijke kwaliteit is in de Interimstructuurvisie als overkoepelend
thema opgenomen. Het thema is ondermeer gericht op het behoud en
versterken van contrast tussen het stedelijke en landelijke gebied; zo proberen
wij de steeds verdergaande verstening en verrommeling van het buitengebied
terug te dringen.
In het plan is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van
een tijdelijke woonunit ten behoeve van huisvesting in het kader van de
mantelzorg. De "voorbeeldregeling huisvesting mantelzorg" (GS 2003) maakt

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, iijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

f Riroyinc i.e.; Nob rd - Bv a ka n't..

het mogelijk om een bestaand bijgebouw te gebruiken als tijdelijke woonruimte
ten behoeve van mantelzorg. De regeling voorziet echter niet in de
mogelijkheid om, naast bestaande bijgebouwen, tijdelijke woonunits op te
richten voor mantelzorg.
De voorgestelde regeling ten aanzien van de mantelzorg verdraagt zich niet met
het provinciaal belang van de ruimtelijke kwaliteit.
3. Conclusie

Op basis van de overgelegde gegevens zijn wij van mening dat in het algemeen
op goede wijze rekening is gehouden met de provinciale belangen die in het
gebied aanwezig zijn. Echter zoals uit bovenstaande blijkt zijn wij van mening
dat ten aanzien van het aspect mantelzorg de provinciale belangen
onvoldoende zijn geborgd. Wij vragen u het bestemmingsplan hierop aan te
passen.

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
namens de

Stad,
b^reauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West

Datum
18 mei 2010

Ons kenmerk
1667229/1685954
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Bepalingen over mantelzorg in het bestemmingsplan Landgoed de Schuitvaart

Datum
18 juni 2010
Ons kenmerk
1667091/1695344

Geachte heer Van Beckhoven,

Uw kenmerk

Op 12 mei 2010 heeft de directie ROH geadviseerd over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart. Hierin werd onder meer
geconstateerd dat de planvoorschriften over mantelzorg strijdig waren met het
provinciaal beleid. Inmiddels is op 1 juni 2010 de Verordening Ruimte in
werking getreden. De regeling mantelzorg zoals die nu in het plan is
opgenomen, past binnen de kaders van de verordening. Het advies over het
voorontwerp van het bestemmingsplan is daarmee op dit punt achterhaald.

Contactpersoon
B.C. Coolen
Directie
Ruimtelijke Ontwikkeling &
Handhaving
Telefoon
(073) 681 23 28
Fax

(073) 680 76 45

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens dez

Bijlage(n)

E-mail
BCoolen@brabant.nl

drs.
bun .uhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
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Bijlage 7
Inspraakreacties en eindverslag inspraak
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Rijsbergen 8 mei 2010
Onderwerp: bezwaar landgoed De Sehuitvaart
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het plan de Sehuitvaart
En wel op twee punten
Mijn gronden liggen aan de zuidzijde van het landgoed
Nu ik dus naast het landgoed ligt wordt mijn grond minder waard
Een taxateur kan bepalen hoeveel
Deze waarde vermindering wil ik dan wel vergoed zien
In het plan staat een wandel route getekend, deze verlaat het landgoed aan de zuidzyde dus
uw gemeente.
Het pad wat bier ligt is van verschillende eigenaren waarvan ik zelf er ook een ben
Op dit pad rust het recht van overpad, voor en van verschillende grond eigenaren
Maar hier kan het landgoed geen aanspraak op maken omdat dit nergens is vastgelegd
Dit pad wordt nu al veel gebruikt door crossmotoren/en andere illegalen praktijken
(drugshandel)
Dit zal dan alien maar toenemen wij als agrariers zitten dikwijls met de overlast bv:
Onder de modder gereden van de gewassen die dan niet meer groeien of niet meer te leveren
aan de veiling
Het op schrikken van het vee en Wildt met daar van wecr de gevolgen
En de rommel die in het veldt achter blijft
In afwachtend van u reactie
Met vriendeh'jke groet,
P.A.W van der Veeken
Bredasweg46
4891 SJ rijsbergen

: Class code: „ {,'
JCC
:__
Aantekening: Zte. oc.
Burgemeester en wethoudersvan Zundert
Postbus 10.001
4880 GA ZUNDERT

diesist landelijkgebied
voorontwikkeling en beheer

uw brief van

onderwerp

uwkenmerk

onskenmerk

datum

Weery/21516

11-05-2010

doorkiesnummer

bijlagen

5183 Landinrichting Weerijs-Zuid
013-5950519
Reactievdorontwerp-bestemmingsplan
Landgoed De Sehuitvaart

Geacht College,
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan en
beeldkwaliteitplan voor het Landgoed De Sehuitvaart zend ik u namens de
bestuurscommissie Weerijs-Zuid de volgende reactie.
Het plangebied voor het landgoed De Sehuitvaart is gelegen in het plangebied van het
project Weerijs-Zuid, dat met het instrument wettelijke herverkaveling volgens de Wet
inrichting landelijk gebied wordt uitgevoerd. Naar verwachting zullen OS binnenkort het
inrichtingsplan vaststeUen,

Dienst Landelijk Cabled
Noord-Brabant
Prof. Cobbenhagenlaan 125
Postadres: Postbus 1180
5004 BD Tilburg
Telefoon: 013 - 595 °5 95
Fax: 013 - 595 05 00

In het inrichtingsplan is op grondgebied van de gemeente Zundert langs de waterloop het
Vervul een ecologische verbindingszone (EVZ) voorzien (nat) Het waterschap en de
gemeente zijn verantwoordelijk voor de realisering van deze natte EVZ met een breedte
van 25m. oftewel 2,5 ha per km.
Het plangebied van het landgoed is aansluitend de waterloop het Vervul gelegen. Het is
bij de bestuurscommissie bekend dat m.b.t. de invulling van de EVZ in het verleden
afspraken zijn gemaakt met het waterschap. De bestuurscommissie is echter van mening
dat er in het voorontwerp-bestemmingsplan nog geen volwaardige invulling van deze EVZ
aansluitend de waterloop is voorzien,
Derhalve is het voorstel de realisering van dit deel van de natte EVZ op te nemen in de
ontwikkeling van het landgoed en het bestemmingsplan buitengebied.

Datum
11-05-203,0

Kenmerk

Vervolgblad

Weery/21516

2

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel: 013-595-519 of mevr. M.
Lazeroms, tel: 013-595075 van de Dienst Landelijk Gebied te Tilburg.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.
Met vriendelijke groet,
DE BESTUURSCOMMISSIE,
DE SECRETARY
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onderwerp

doorkiesnummer

bijlagen

5183 Landinrichting Weerijs-Zuid
013-5950519
Reactie voorontwerp-bestemmingsplan
Landgoed De Sehuitvaart
Geacht College,
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan en
beeldkwaliteitplan voor het Landgoed De Sehuitvaart zend ik u namens de
bfistuurscommissie Weerijs-Zuid de volgende reactie.
Het plangebied voor het landgoed De Sehuitvaart is gelegen in het plangebied van het
project Weerijs-Zuid, dat met het instrument wettelijke herverkaveling volgens de Wet
inrichting landelijk gebied wordt uitgevoerd. Naar verwachting zullen GS binnenkort het
inrichtingsplan vaststeflen.

J
Dlenst Landelijk Gebied
Noord-Brabant
Prof. Cobbenhagenlaan 125
Postadres: Postbus 1180

5004 BD Tilburg
Telefoon: 013 - 595 05 95

In het inrichtingsplan is op grondgebied van de gemeente Etten-Leur vanaf de waterloop
het Vervul richting de Naaldstraat een ecologische verbindingszone (EVZ) voorzien
(droog.) De gemeente is verantwoordelijk voor de realisering van deze droge EVZ met een
breedte van 25m. oftewel 2,5 ha per km.
Het plangebied van het landgoed is aansluitend deze EVZ gelegen. Derhalve het voorstel
de realisering van dit deel van de EVZ op te nemen in de ontwikkeling van het landgoed.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel: 013-595-519 of mevr. M.
Lazeroms, tel: 013-595075 van de Dienst Landelijk Gebied te Tilburg.

Fax: 013 - 595 05 OO

Hopende u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
Met vriendelijke groet,
DE BESTUURSCOMMISSIE,
DE SECE

ETTEN I LEUR
Eindverslaa inspraak Bestemminqsplan Landqoed De Schuitvaart
Met voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor Landgoed De Schuitvaart hebben
vanaf 1 april 2010 gedurende 6 weken (tot en met 12 mei 2010) ter inzage gelegen.
De bekendmaking van de ter inzagelegging is op 31 maart 2010 gelijktijdig gepubliceerd in de
Etten-Leurse Bode en de Zundertse Bode. De tekst van de bekendmaking in de Etten-Leurse
Bode is als bijlage bij dit eindverslag gevoegd.
Gedurende de ter inzage termijn is bij het college van burgemeester en wethouders van EttenLeur een inspraakreactie ingediend door Dienst Landelijk Gebied, bestuurcommissie Weerijs
Zuid.
Snspraakreactie Dienst Landelijk Gebied, bestuurseommissie Weerijs-Zuid (brief d.d. 11
mei 2010, ingekornen 17 mei 2010)
Het plangebied voor het landgoed De Schuitvaart is gelegen in het plangebied van het project
Weerijs-Zuid, dat met het instrument wettelijke herverkaveling volgens de Wet inrichting landelijk gebied wordt uitgevoerd. Naar verwachting zullen GS binnenkort het inrichtingsplan vaststellen.
In het inrichtingsplan is op grondgebied van de gemeente Etten-Leur vanaf de waterloop het
Vervul richting de Naaldstraat een ecologische verbindingszone (EVZ) voorzien (droog). De
gemeente is verantwoordelijk voor de realisering van deze droge EVZ met een breedte van 25
m. oftewel 2,5 ha per km.
Het plangebied van het landgoed is aansluitend aan deze EVZ gelegen. Derhalve het voorstel
de realisering van dit deel van de EVZ op te nemen in de ontwikkeling van het landgoed.
Beoordeiing inspraakreactie
In de inspraakreactie van de Dienst Landelijk Gebied, bestuurscommissie Weerijs-Zuid (hierna:
DLG) wordt abusievelijk gesproken over de Naaldstraat. Een en ander is ontleend aan de kaart
behorende bij het ontwerp-Inrichtingsplan Weerijs-Zuid (Plankaart 1a Maatregelenkaart). Op
voornoemde kaart is vanaf de waterloop het Vervul richting Schuitvaartjaagpad/Rijsbergseweg
een EVZ aangegeven (op bijgevoegd kaartje aangegeven met rode stippen).
Op de kaart behorende bij de op 1 juni 2010 in werking getreden Verordening ruimte fase 1 is
een EVZ-trace aangegeven wat loopt over een groot deel van de gronden die onderdeel gaan
uitmaken van landgoed De Schuitvaart (op bijgevoegd kaartje aangegeven met gele stippen).
Aan een deel van de gronden van landgoed De Schuitvaart wordt de bestemming "Natuur" toegekend (op bijgevoegd kaartje aangeduid met een paarse kleur). Feitelijk wordt hiermee een
zeer grote ecologische stapsteen, als onderdeel van een EVZ, gerealiseerd. Deze stapsteen zal
worden ingericht als basisbiotoop voor amfibieen, kleine zoogdieren en algemene soorten dagvlinders.
Naar aanleiding van de inspraakreactie van DLG is in overleg met het Coordinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de initiatiefnemer van het landgoed gekeken of
middels de landgoedontwikkeling nog meer invulling kan worden gegeven aan de te realiseren
EVZ ingevolge de Verordening ruimte fase 1.
Initiatiefnemer heeft zich bereid verklaard om aan de noordzijde van het landgoed een strook
grond van 10 meter breed, waaraan de bestemming "Groen" was toegekend, over een lengte
van ca. 300 meter breed te verbreden tot 25 meter en deze strook in te richten als ecologische
verbindingszone (struweel, bloemrijk grasland met een poel in het midden). Aan deze 25 meter

20100601 \GO/LB\0308

brede strook zal de bestemming "Natuur" worden toegekend. De betreffende strook is op bijgevoegd kaartje met een groene kleur aangeduid.
Door de inrichting van een zeer groot deel van de EVZ binnen Landgoed De Schuitvaart kan
het trace van de droge EVZ, zoals aangeduid op de Maatregelenkaart van het ontwerpInrichtingsplan Weerijs-Zuid, grotendeels komen te vervallen. De inspanning van DLG zou zich
kunnen beperken tot het meest noordelijk deel van de te realiseren EVZ (het rood omcirkelde
gebiedje). Temeer daar DLG op deze locatie een perceel grond in eigendom heeft wat mogelijk
kan worden ingezet voor de realisering van de EVZ dan wel als ruilgrond kan dienen. Omdat
hier sprake is van een droge EVZ waarvoor de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, is met
de gemeente Etten-Leur te praten over eventuele toebedeling aan de gemeente en/of een
eventuele ruilconstructie.
Naast deze EVZ zal op de locatie van het landgoed ook de natte EVZ langs waterloop het Vervul robuust worden ingericht. Deze inrichting is in overleg met Waterschap Brabantse Delta tot
stand gekomen.
Gonciusie
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur stellen vast dat met de realisering van landgoed
De Schuitvaart gelijktijdig een groot deel van de te realiseren EVZ ingevolge de Verordening
ruimte fase 1 zal worden gerealiseerd. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de inspraakreactie van DLG. De verbeelding van het bestemmingsplan zal overeenkomstig de voorgestelde wijziging (verbreden strook tot 25 meter met bestemming "Natuur") worden aangepast.
Etten-Leur, 22 juni 2010.
Bijlagen:
* Tekst bekendmaking in Etten-Leurse Bode;
• Kaartje met toelichting.
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Eindverslag inspraakprocedure en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan
'landgoed De Schuitvaart'
Verzoeker wil een landgoed 'De Schuitvaart' op de grens van de gemeente Etten-Leur en Zundert
ontwikkelen. Het te ontwikkelen landgoed is ruim 30 hectare groot en ligt langs het
Schuitvaartjaagpad. Bijna 24 hectare ligt op het grondgebied van de gemeente Etten-Leur en ruim 6
hectare op het grondgebied van de gemeente Zundert.
Het initiatief past binnen het gemeentelijke en provinciale beleid maar is strijdig met het vigerende
bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een partiële herziening, ex artikel 3.1
Wro, van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels in het kader van het vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro)
toegezonden aan de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Dienst landelijk gebied en
de VROM – inspectie regio zuid. Daarnaast is dit plan gedurende ruim 6 weken ter inzage gelegd,
volgens de gemeentelijke inspraakverordening en de Awb. Dit is geschied van 1 april tot en met
13 mei 2010. Een publicatie is geplaatst in de Zundertse bode en de website gemeente Zundert op
31 maart 2010.
Tijdens de inspraakprocedure zijn er een drietal reacties ingediend. De reacties uit het wettelijk
vooroverleg waren overwegend positief.

Vooroverleg artikel 3.1.1 Bro
Het voorontwerpbestemmingsplan is conform het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de
provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Dienst landelijk gebied en de VROM –
inspectie regio zuid. De reacties van deze instanties worden hieronder puntsgewijs behandeld.
provincie Noord-Brabant
De provincie is van mening dat in beginsel op goede wijze rekening is gehouden met de provinciale
belangen die in het gebied aanwezig zijn. Echter zijn zij wel van mening dat ten aanzien van het
aspect mantelzorg de provinciale belangen onvoldoende zijn geborgd en verzoekt het
bestemmingsplan hierop aan te passen.
Gemeentelijke reactie:
Het te ontwikkelen landgoed is ruim 30 hectare groot, waarvan ruim 6 hectare ligt op het grondgebied
van de gemeente Zundert. Het grondgebied is voornamelijk natuur c.q. agrarisch met waarden. Het
voorontwerp-bestemmingsplan gaat uit van een zevental nieuwe wooneenheden op het grondgebied
van de gemeente Etten-Leur. Ons inziens is voornoemde opmerking niet van toepassing voor de
gemeente Zundert.
waterschap Brabantse Delta
De gemeente Zundert heeft geen reactie van het waterschap ontvangen.
VROM – inspectie regio zuid
De VROM-inspectie heeft geen opmerkingen ten aanzien van het voorgelegde plan. Hier is mede
gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK20072008, 31500 nr 1).

Gemeentelijke reactie: geen commentaar

Inspraakreacties
Er zijn een drietal schriftelijke reacties binnengekomen.

Inspraakreactie 1
Op 8 april jongstleden dient inspreker bij de gemeente Zundert een inspraakreactie in. Inspreker bezit
tuinbouwgrond, gelegen naast het landgoed De Schuitvaart. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de
(nieuwe) bestemming natuur en bos op het grondgebied van de gemeente Zundert. Inspreker is van
mening dat door deze bestemming straks veel overlast (watervogels, eenden en ongedierte) en
schade te hebben.
Gemeentelijke reactie:
Realisatie van de nieuwe natuurelementen zal in beginsel geen belemmering vormen op de
agrarische bedrijfsvoering. Op dit moment zijn wij van mening dat er geen sprake is van onevenredig
nadeel.
Inspraakreactie 2
Op 8 mei jongstleden dient inspreker bij de gemeente Zundert een inspraakreactie in. Het bezwaar is
gericht op een tweetal punten. Ten eerste de gronden van de heer van der Veeken liggen aan de
zuidzijde van het landgoed. Hij is van mening dat om die reden zijn grond minder waard wordt en wil
voor de waardevermindering een schadevergoeding. Ten tweede kan het landgoed geen aanspraak
maken op het pad welke is opgenomen in het voorontwerp-bestemmingsplan. Het pad is namelijk
eigendom van verschillende eigenaren. Het bezwaar hiertegen is dat het meer overlast zou
veroorzaken.
Gemeentelijke reactie:
In het eerste punt stelt inspreker dat er sprake is van waardevermindering doordat zijn perceel naast
het landgoed ligt. Op dit moment zijn wij van mening dat er geen sprake is van onevenredig nadeel.
Eventueel kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan op grond van de Wro een
verzoek tot tegemoetkoming van planschade worden ingediend.
Ten tweede heeft het bestemmen van het (recreatie)pad geen directe invloed op het bestaande pad
omdat het niet openbaar toegankelijk is. In het kader van de landinrichting Weerijs-Zuid wordt gezocht
naar aansluiting van het (recreatie)pad.
Inspraakreactie 3
Op 17 mei jongstleden is door inspreker een inspraakreactie ingediend. De reactie van inspreker is als
volgt. Het plangebied voor het landgoed De Schuitvaart is gelegen in het plangebied van het project
Weerijs-Zuid, dat met instrument wettelijke herverkaveling volgens de Wet inrichting landelijk gebied
wordt uitgevoerd. Naar verwachting zullen GS binnenkort het inrichtingsplan vaststellen.
In het inrichtingsplan is op grondgebied van de gemeente Zundert langs de waterloop het Vervul een
ecologische verbindingszone (EVZ) voorzien (nat.). Het waterschap en de gemeente zijn
verantwoordelijk voor de realisering van deze natte EVZ met een breedte van 25 meter oftewel 2,5 ha
per km. Derhalve is het voorstel de realisering van dit deel van de natte EVZ op te nemen in de
ontwikkeling van het landgoed en het bestemmingsplan buitengebied.
Gemeentelijke reactie:
Wij zijn van mening dat in het plan de natte ecologische verbindingszone (EVZ) voldoende is
gewaarborgd. De ecologische verbindingszone (EVZ) dat langs het Vervul loopt wordt door middel van
een tweetal stapstenen gerealiseerd. Bovendien wordt het project planologisch beschermd middels
een natuurbestemming.

Conclusie en aanbevelingen
Naar aanleiding van de inspraakprocedure zijn er een drietal reacties binnengekomen. De reacties uit
het vooroverleg waren over het algemeen positief. Het plan kan dan ook ongewijzigd verder in
procedure worden gebracht.
De gemeente heeft de ingediende inspraakreacties in behandeling genomen en in een reactie
weerlegd. Na vaststelling van het eindverslag door het college zullen de insprekers schriftelijk hiervan
op de hoogte worden gesteld.
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Zienswijze ontwerp Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'
Datum
11 augustus2010

Geachte gemeenteraad,

0ns kenmerk

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart' ligt met ingang van
15 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage. Op grond van artikel 3.8 van de
Wro dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit Bestemmingsplan.

Uw kenmerk

1705297/1715220
1667091
B.C. Coolen

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een landgoed van 30ha,
waarvan 24 ha in de gemeente Etten-Leur is gelegen en 6 ha, in Zundert. Van
het plangebied zal 15,4 ha van landbouwgrond worden omgezet in natuur- en
bosgebied. Voorts zal 12,05 ha landbouwgrond blijven. Tevens voorziet het
plan in zeven nieuwe wooneenheden die zijn gegroepeerd rondom twee
brinken. De voormalige boerderij met bijgebouwen zijn reeds gesloopt en
worden vervangen door een wooneenheid.

Teiefeen

Vooroverleg
Bij brief van 12 mei 2010, kenmerk 1667091, heeft onze directie Ruimtelijke
Ontwikkeling en Handhaving (ROH) gereageerd op het voorontwerp
Bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart'. Deze brief als ook uw reactie
hierop liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag.

BCoolen@brabant. nl

Provinciaal beleidskader
De provincie legt de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025
vast in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal
ruirntelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Op 23 april
2010 hebben Provinciate Staten de Verordening ruimte fase 1 vastgesteld,
welke op 1 juni 2010 in werking is getreden. Op 1 juni 2010 hebben wij het
ontwerp van de Verordening ruimte, 2e fase (VR2), vastgesteld, Voor de
inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening houdt met onze
provinciate belangen baseren wij ons op deze documenten.

DireeHe
Ruimtelijke Ontwikkeling
en Handhaving
(073) 681 23 28
Fax

(073) 680 76 45

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Ten aanzien van het thema nieuwe landgoederen (VR2, artikel 3.8.6) zijn wij
van mening dat (op onderdelen) het Bestemmingsplan in strijd is met de
Verordening ruimte. In het volgende gaan wij hier nader op in.

Datum
11 augustus2010
®ns kenmerk
17052971715220

In ruimtelijk-planologisch opzicht achten wij de voorziene ontwikkeling niet
strijdig met het provinciaal planologisch beleid. In de stukken ontbreken echter
de privaatrechtelijke overeenkomst waarin de realisatie en duurzame
instandhouding van de groene componenten (15,4 ha bos en natuur) en de
openbare toegankelijkheid van het landgoed zijn zekergesteld. Tevens ontbreekt
een exploitatieplan waarin de financiele onderbouwing van het plan voor de
langere terrnijn is opgenomen. Door'het ontbreken van deze stukken kan het
plan niet, dan wel niet volledig op duurzaamheid worden getoetst. Wij achten
dit in strijd met ons beleid.
Conchisie
Wij achten het plan, zoals het nu in ontwerp voorligt, op bovengenoemde
punten strijdig met de Verordening ruimte. Wij dringen er op aan om het plan
op die delen aan te vullen, cq gewijzigd vast te stellen.
Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn.
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze
graag nader toelichten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. J.W. S'
bureauhoo:

Midden-West
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Notitie van zienswijzen bestemmingsplan Landgoed De Schuitvaart
Op 14 juli 2010 is de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
voor Landgoed De Schuitvaart bekend gemaakt in de Etten-Leurse Bode, de Zundertse Bode en
de Staatscourant. Het ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan hebben vanaf 15 juli
2010 tot en met 25 augustus 2010 ter inzage gelegen. Gedurende genoemde termijn is gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen.
Binnen de daarvoor gestelde termijn is er een zienswijze bij de gemeenteraad van Etten-Leur
ingediend. Deze notitie dient ter beantwoording van de ingediende zienswijze.
Zienswijze Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 11 augustus 2010, ontvangen per post
op 13 augustus 2010
Verwezen wordt naar de eerdere provinciale reactie d.d. 12 mei 2010 op het voorontwerpbestemmingsplan.
Op 23 april 2010 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte fase 1 vastgesteld, welke op
1 juni 2010 in werking is getreden. Op 1 juni 2010 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van
de Verordening ruimte, 2e fase (VR2) vastgesteld. Voor de inhoudelijke afweging of het plan
voldoende rekening houdt met de provinciale belangen baseren Gedeputeerde Staten zich op
deze documenten.
Ten aanzien van het thema nieuwe landgoederen (VR2, artikel 3.8.6) zijn Gedeputeerde Staten
van mening dat (op onderdelen) het bestemmingsplan in strijd is met de Verordening ruimte.
In ruimtelijk-planologisch opzicht achten Gedeputeerde Staten de voorziene ontwikkeling niet
strijdig met het provinciaal planologisch beleid. In de stukken ontbreken echter de privaatrechtelijke overeenkomst waarin de realisatie en duurzame instandhouding van de groene componenten
(15,4 ha bos en natuur) en de openbare toegankelijkheid van het landgoed zijn zekergesteld. Tevens ontbreekt een exploitatieplan waarin de financiële onderbouwing van het plan voor de langere termijn is opgenomen. Door het ontbreken van deze stukken kan het plan niet, dan wel niet
volledig op duurzaamheid worden getoetst. Gedeputeerde Staten achten dit in strijd met hun beleid.
Gedeputeerde Staten achten het plan, zoals het nu in ontwerp voorligt, op bovengenoemde punten strijdig met de Verordening ruimte. Gedeputeerde Staten dringen er op aan om het plan op
die delen aan te vullen c.q. gewijzigd vast te stellen.
Reactie gemeente Etten-Leur
Het is juist dat er bij het ontwerp-bestemmingsplan voor landgoed De Schuitvaart geen ontwerpexploitatieplan (ingevolge afdeling 6.4 Wro Grondexploitatie) ter inzage heeft gelegen. Reden
daarvoor is dat wij met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst in de zin van de Wro sluiten. De uitgangspunten van het provinciale beleid (de Nota ‘Rood voor groen, nieuwe landgoederen in Brabant’) worden geborgd in deze anterieure overeenkomst evenals de daaruit volgende
kwalitatieve verplichting.

20101019\GO/LB\0322
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Wij hebben vastgesteld dat in artikel 3.8.6 en de artikelgewijze toelichting van de Verordening
ruimte fase 2 niets staat over een exploitatie-opzet. Naar aanleiding hiervan is er ambtelijk contact geweest met de provincie en daarbij is van provinciale zijde opgemerkt “dat in de ontwerp
verordening fase 2 niets staat over exploitatieopzet en die eis mag je dan ook laten vallen. Er
komt overigens nog wel een kleine aanvulling bij het landgoederenartikel in de zin van “dat de
instandhouding van het landgoed is verzekerd”. Als er echter een anterieure overeenkomst wordt
gesloten met een duurzaam beheersplan, dan is dat voldoende” (einde citaat).
Geconcludeerd kan worden dat met het sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer, tegemoet wordt gekomen aan de zienswijze van Gedeputeerde Staten.
De zienswijze vormt dan ook geen aanleiding om het plan aan te passen danwel gewijzigd vast te
stellen.
Zienswijze Brabantse Milieufederatie
Daarnaast is er op 30 augustus 2010 per fax en op 31 augustus 2010 per post een zienswijze ontvangen van de Brabantse Milieufederatie. Deze zienswijze is ruimschoots na het verstrijken van
de daartoe geboden termijn ingediend en dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard.
De zienswijze van de Brabantse Milieufederatie is derhalve niet inhoudelijk beoordeeld.

20101019\GO/LB\0322

Concept Nota beantwoording van zlenswQzen ontwerp-b@stemmingsplan Landgoed Da
Schuifraart
inieldfng
Op 14 pi 2010 is de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan, beeldkwarrteiipian en
bijbehorende onderzoeksrapporten voor Landgoed De Schuitvaart bekend gemaakt in de Staatscourant
Zundertse Bode en Etten-Leurse Bode. Het ontwerp-bestemmingsplan, beefdkwalrteitplan en
bijbehorende onderzoeksrapporten hebben vanaf 15 juli 2010 tot en met 25 auguslus 2010 ter inzage
gelegen. Gedurende genoemde terrnijn is geiegenheid geboden aan een ieder om zienswijzen In te
dienen (artike! 3.8 lid 1 Wro).
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan is een tweetai zienswijzen ingediend.
Deze nota dientter beantwoording van de ingediende zienswijzen.
Zienswijze 1
Op 11 augustus jongstieden dienen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een zienswijze in. De
zienswijze luidt als volgt
Op 23 april 2010 hebben Provinciate Staten de Verordening ruimte fase 1 vastgesteld, welke op 1 juni
2010 in werking is getreden. Op 1 juni 2010 hebben wij het ontwerp van de Verordening ruimte, 2e fase
(VR2), vastgesteld. Voor de inhoudelijke afweging of het plan voidoende rekening houdt met onze
provinciate belangen baseren wij ons op deze documenten.
Ten aanzien van het thema Nieuwe fandgoederen (VR2, artikei 3.8.8) zijn wij van mening dat (op
onderdelen) het Bestemmingsplan In strijd is met de Verordening ruimte.
In ruimtelijk-planoiogisch opzicht achten wij de voorziene ontwikkeling niet strijdig met het provincial
pianologisch beleid Jn de stukken ontbreken echter de privaatreehtelijke overeenkomst waarin de
realisatie en duurzame instandhouding van de groene componenten (15,4 ha bos en natuur) en de
openbare toegankelijkheid van het landgoed zijn zekergestefd. Tevens ontbreekt een exploitatieplan
waarin de financiele onderbouwing van het plan voor de langere termijn is opgenomen. Door het
ontbreken van deze stukken kan het plan niet, dan wel niet voiSedig op ciuurzaamheid worden getoetst.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant achten dit in strijd met ons beleid en dringen er op aan om het
plan op die delen aan te vullen, c.q. gewijzigd vastte stellen.
Gemeentelijke rsactie:

Op grand van artikei 6.12 lid 1 Wro dient voor een aangewezen bouwpian een exploitaiieplan te worden
opgesteld. Daarvan mag worden afgeweken indlen het kostenverhaal anderszfns is verzekerd (artikei
6.12 lid 2 Wro). De gemeente Zundert is voomemens het kostenvemaal te waarborgen door een
anterieure overeenkomst aan te gaan met iriitiatiefnemer van het Sandgoed. Naast het kostenverhaaf zijn
de eisen gssteld in de Mote 'Rood voor Groen, Nieuwe landgoederen in Brabanf meegenomen. Hiermee
wordt onder andere bedoeld, de eis dat 60% van het groen moet zijn gerealiseerd, voordat gestart mag
warden met de realisatie van de rode component en het veiligsteiien van de openstelling van het
landgoed. Met het aangaan van een anterieure overeenkomst die voldoet aan hetgeen door
Gedeputeerde Staten is aangegeven, wordt materieel volledig tegemoet gekomen aan de zienswijze.
Daamaast stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat ten aanzien van het thema Nieuwe
landgoederen dat (op onderdelen) rjet Bestemmingplan in strijd is met de artikei 3.8.6 van de Verordening
ruimte fase 2. De gemeente moei boncluderen dat er in het desbetreffende artikei niets staat over een
exploiiaHe-opzet Near aanleiding hiervan is er ambtelijk contact geweest met de provincie en daarbij is
van provincials zijde opgemerkt dat dit gemeentefijke stendpunt juist is. Ms er een anterieure
overeenkomst wordt gesloten met een duurzaam beheersplan, dan is dat evenwe! voidoende, aldus de
provinciate reactie. Ook op dit punt kan dus volledig tegemoet worden gskomen aan de ziertswijze van
Gedeputeerde Staten. De anterieure overeenkomst zal voor de vaststeBSng van het bestemmingsplan
worden ondertekend en aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.
Wij zijn van mening dat met het aangaan van een anterieure overeenkomst met inib'atiefhemer van het
landgoed waarin het kostenverhaal en de eisen gssteld in de Nota 'Rood voor Groen' zijn opgenomen,
tegemoet wordt gekomen aan de zienswijze van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Op 30 augustus jongstleden dient Brabantse Milieufederatie een zienswyze in.
Gemeentelijke reactie:
Deze zienswijze is ruimschoots na het verstrijken van de daartoe geboden termijn ingediend en dient dan
ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. De zienswijze van de Brabantse Milieufederatie is derhalve niet
inhoudeiijk beoordeeld.
ConeteSe en aanbevelingf n
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingspian van landgoed De Schuitvaart
zijn een tweetal zienswijzen bihnengekomen. De ingebrachte zienswijzen hebben geen aanleiding
gegevert om het plan aan te passen en kan dan ook ongewijzigd verder in procedure worden gebracht.
De gemeente heeft de ingediende zienswijzen in behandeling genomen en in een reactie weeriegd. Na
vaststelling van de Nota beantwoording van zienswijzen door het college zal een ieder die een zienswijze
heeft ingediend schrifteiljk hiervsn op de hoogte worden gesteld.

TO vincie. Noord-Brabant
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Zienswijze ontwerp Bestemmingsplan TLandgoed De Sdiuitvaart6
Dafmn
11 ougusius2010

Geachte gemeenteraad,

QRS km/task
1705988/1715238

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Landgoed De Schuitvaart" ligt met mgang van
15 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage. Op grond van artikei 3.8 van de
Wro dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit Bestennningsplan.
B.C. Coolen

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een landgoed van SOha,
waarvan 24 ha in de gemeente Etten-Leur is gelegen en 6 ha. in Zundert. Van
het plangebied zal 15,4 ha van landbouwgrond worden omgezet in natuur- en
bosgebied. Voorts zal 12,05 ha landbouwgrond blijven. Tevens voorziet het
plan in zeven nieuwe wooneenheden die zijn gegroepeerd random twee
brinken, De voormalige boerderij met bijgebduwen zijn reeds geskrapt en
worden vervangen door een wooneenheid.

Ru!myi|ke Ontwikbling
en Handhovlng

(073) 681 23 28
(073)6807645
Sipose{n)

Vooroverleg
Bij brief van 12 mei 2010, kenmerk 1667091, heeft onze directie Ruimtelijie
Ontwikkeling en Handhaving (R.OH) gereageerd op het voorontwerp
Bestemmingsplan cLandgoed De Schuitvaart*. Deze brief als ook uw reactie
hierop iiggen mecle aan onze zienswijze ten grondslag.
Provinciaal beleMskEdea"
De provincie legt de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025
vast in de Structuurvime RuimteEjke Ordening en de te beschermen provinciaal
ruimtelijke belangen in de Verordening roimte Noord-Brabant, Op-23 april
2010 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte fase 1 vastgesbeld,
welkeop I juni 2010 in werkingis getreden. Op 1 juni 2010hebben wij het
ontwerp van de Verordensng ruimte3 2e fase (VR2), vas^esteld. Voor de
rohoudelijke afwegmg of het plan voidoende rekening hoadt met onze
provinciale belangen baseren wij ons op deze cbcumenten.

BCooien@brabanf.nl

Het provinciahuis is vanof
hef oeiTiraal slaliois berelkbaar met stadsbus, i!|n 61
en 64, hate Provmcieduis

or Tn6( do I

• rovincie .Noord-Brabant

Ten aanzien van het thema Nieuwe landgoederen (VR2j arrikel 3.8.6) zijn wij
van mening dat (op onderdelen} het Bestemmingsplan in strijd is met de
Verordenin§ruimte. In het volgende gaan wij hier nader op in.

Doton
11 ougustus2010
1705988/1715238 •

la ruimtelijk-planologisch opzicht achten wij de voorziene ontwikkeling niet
strijdig met het provinciaal planologisch beleid. In de stukken outbreken ec'hter
de privaatrechtelfjke overeenkomst waarin de reaSisatie en duurzame
instandhouding van de groene componenten (15,4 ha bos en natuur) en de
openbare toegankelijkheid van het landgoed zijn zekergestekL Tevens ontbreekt
een exploitatieplan waarin de financieie onderbouwing van het plan voor de
langere termijn is opgenomen. Door Het ontbreken van deze stukken kan het
plan niet, dan wel niet volledig op duurzaamheid worden getoetst. Wij achten
dit in strijd met ons beleid.
Condume
Wij achten het plan, zoals het nu in ontwerp voorfigt, op bovengenoerade
punten strijdig met de Verordening ruimte. Wij dringeft er op aan om het plan
op die deien aan te vullen, cq gewijzigd vast te stellen.
Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen. voidoende duidelijk uiteengezet zijn.
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze
graag nader toelichten.

Gedeputeerde Staten van Noord&abant,
namens deze,

J

bureauhoofd Ruimtelijke Onto

Midden-West
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101
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DEFINITIEF

datum

10 NOVEMBER 2009

INLEIDING
In het landelijke gebied tussen de gemeente Etten-Leur en de gemeente
Zundert loopt een smalle weg, het Schuitvaartjaagpad. Deze weg ontsluit
enkele boerenbedrijven. Het boerenbedrijf aan het Schuitvaartjaagpad 71 is
enige jaren geleden beëindigd, de boerderij is in januari 2009 door brand
verwoest en inmiddels gesloopt.
Op de gronden van dit boerenbedrijf is nu de ontwikkeling van een nieuw
landgoed mogelijk: Landgoed De Schuitvaart.
Het landgoed De Schuitvaart ligt in een zogenaamd Jong Kampen landschap. Tot het begin van de twintigste eeuw was het een heidegebied op
schrale gronden met drassige laagtes. Het gebied werd mede ontsloten door
enkele vaarten waarover turf vervoerd werd. Eén van die vaarten was de
Schuitvaart. Vanaf 1900 is het gebied langzaam ontgonnen tot landbouwgebied. Hogere delen van het land werden bebost met naaldhout en loofhout
(grove den en Amerikaanse eik). Het veroveren van landbouwgrond op de
heide gebeurde door kleine, solitaire boerderijen. Op deze gronden was het
een hard en armoedig bestaan. Dat uitte zich ook in de bebouwing: eenvoudig, ingetogen, weinig overbodige detaillering of versieringen.

BESTAANDE WAL EN BOSBLOK

Het nieuwe landgoed zal aansluiting zoeken met deze historische achtergrond en met de bestaande locatie. Naast de realisatie van zeven woningen zal een groot deel van het landgoed worden ingericht als een nieuw
natuurlandschap. De aanwezige grondsoorten en de waterhuishouding van
de locatie zullen richtinggevend zijn in de mogelijke nieuwe inrichting en
beplanting van het landschap.
Deze bijzondere locatie vraagt om een bijzondere benadering. Dit beeldkwaliteitplan wil proberen de bijzondere kwaliteiten te duiden en richting
te geven aan de nieuwe ontwikkeling. Zodat er uiteindelijk een op elkaar
afgestemde en passende woonomgeving, openbare ruimte en landschap
wordt gemaakt die onlosmakelijk verbonden zal zijn met het gebied en zijn
historie. Het beeldkwaliteitplan vormt de leidraad in het proces voor welstandadvisering. Hierbij is ingezet op een kwaliteitbewaking in de vorm van
uitgangspunten en niet van regels. Belangrijk is dat de betrokken opdrachtgevers en (landschaps)architecten worden gestimuleerd en geïnspireerd tot
het vormgeven van bijzondere, individuele woonwensen en van een bijzondere omgeving. Een omgeving die recht doet aan het beeld van het beoogde
landgoed.

OPEN GEBIED

ACHTERZIJDE SCHUITVAARTJAAGPAD 71

SCHUITVAARTJAAGPAD 71

De cultuurhistorische, de archeologische, de ecologische waarden en de
waterhuishoudkundige omstandigheden waarop dit beeldkwaliteitplan deels
is gebaseerd zijn vastgelegd in het rapport ‘Ontwikkelingsschets Landgoed
De Schuitvaart’. Dit rapport is gemaakt door Coördinatie Landschapsbeheer
van het Brabants Landschap.

GEBIEDSKAART 1857

GEBIEDSKAART 1899

TOPOGRAFISCHE KAART

KARAKTER LANDGOED
Het ingetogen en sobere karakter van het landschap is uitgangspunt voor de
uitstraling van het landgoed. Dit kan een formeel of een informeel karakter
van een landgoed opleveren. Kijkend naar de omgeving van het Schuitvaartjaagpad ligt het niet voor de hand om de formele vormgeving van een
landgoed zoals bijvoorbeeld Beeckestijn bij IJmuiden als referentiekader te
nemen. De omgeving en daarmee de vormgeving van landgoed De Schuitvaart refereert meer naar de informele vormgeving van landgoederen zoals
Mattemburgh (onder Roosendaal) waarbij ook een duidelijke relatie is met
het landschap. Een dergelijke vormgeving is in dit landschap beter inpasbaar en laat zich goed combineren met natuurontwikkeling.
Eén hoofdgebouw of een buurtschap
Bij de plaatsing van de gebouwen in het nieuwe landgoed De Schuitvaart, is
gekeken naar de Brabantse landgoederen van de heideontginningen uit het
begin van 20e eeuw. Deze landgoederen kennen vaak geen duidelijk hoofdgebouw zoals een traditioneel landgoed maar hebben vaak een rentmeesterswoning die samen met enkele boerderijen een buurtschapje vormen.
Door eenheid in de architectuur van de woningen is toch duidelijk dat het
hier om een landgoed gaat. Een inspiratiebron voor een dergelijk stedenbouwkundige ontwerp is het brinkdorp Den Hout.

BEECKESTIJN

MATTEMBURGH

formeel en inzichzelf gekeerd

duidelijke relatie met landschap

DEN HOUT

MATTEMBURGH

boerderijen rond een oude brink

landschapspark gaat vanzelfsprekend over in parklandschap

Villatuin en landgoed.
Een hedendaags landgoed heeft, in tegenstelling tot vroeger, meestal meerdere eigenaren. De individuele wensen van de verschillende eigenaren hebben een invloed op de uiteindelijke vormgeving van het totale landschap.
De villatuin rondom de woningen speelt daarbij een belangrijke rol. Deze
villatuin is onderdeel van het groter landgoed. Daarbij zijn onder andere de
volgende aspecten aan de orde:
- zicht vanuit de villatuin op het omringende natuurlandschap.
- zichtbaarheid van de woningen vanuit het landschap.
- de overgang tussen de villatuin en het natuurlandschap.
- overeenstemming en samenhang tussen gebruikte beplanting in het landgoed en in de villatuin.
Voorkomen moet worden dat de villatuinen in zichzelf gekeerd raken en
geen relatie hebben met het landgoed. Belangrijk is dat villatuin en landgoed één geheel vormen. Het landgoed Mattenburgh is een goed voorbeeld.
Daar loopt het landschapspark vanzelfsprekend over in het parklandschap.
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LANDSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN

OPZET LANDGOED
De basis voor het nieuwe landgoed is het licht glooiende heidelandschap
van begin 20e eeuw. Door de oorspronkelijke laagtes weer terug te brengen
kan met de vrijkomende grond de oorspronkelijke lichte glooiing in het landschap teruggebracht worden.
Op het hoger gelegen deel van het landgoed zijn de woningen rondom twee
brinken gegroepeerd die door middel van een eikenlaan zijn verbonden.
De boselementen vormen een coulisse waardoor men het landgoed niet in
één keer overziet. Er ontstaan zo zichtlijnen in het landschap die door de
vormgeving van de glooiingen worden ondersteund.
In de open ruimtes zijn transparante berkensingels aangebracht die de
privacy van de woningen garanderen. Over het landgoed is een wandelspoor
getraceerd.
De bosbeplanting op het landgoed bestaat afhankelijk van de hoogteligging
en de grondwatertrap uit vochtig tot droog eikenberkenbos. In dit type bos
kunnen soorten gebruikt worden zoals zomereik en wintereik, berk, grove
den, lijsterbes, vuilboom, vogelkers, geoorde wilg, els en boswilg.
Rondom de woningen en op de brinken bestaat de beplanting uit meer
cultuurlijke soorten. Dicht bij de woning ligt een intensieve tuin met borders
die overgaat in een meer natuurlijke tuin die aansluit bij het natuurlandschap. De laan die de twee brinken verbindt bestaat uit Amerikaanse eik en
op de brink staan lindes.
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Inrichtingplan

Nieuwe woningen
Licht glooiend landschap
Onbemest halfnatuurlijk grasland
met extensieve begrazing
Brink met beplanting van linde
Laanbeplanting van Amerikaanse eik
Transparante Berkensingels
Laagte met zwak gebufferd water,
moeras en beplanting van o.a. wilg,
els en gagel
Bosbeplanting met bomen zoals eik en
berk en struiken zoals lijsterbes, vuilboom, vogelkers.
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GEBRUIK

ZICHTLIJNEN VANUIT LANDSCHAP

ZICHTLIJNEN VANUIT WONING

REFERENTIE BRINK EN LAAN

REFERENTIE LANDSCHAP

HOOFDOPZET
Niet alleen de nieuwe natuur dient aan te sluiten bij en in te passen in het
bestaande landschap, ook de woningen dienen een onlosmakelijk geheel
te vormen met het landschap. Werd dat in het verleden bereikt doordat
een boerderij een economische eenheid vormde met het omringende erf en
land, hedentendage zal deze eenheid op een andere manier moeten worden
bereikt. De kavels waarop de woningen staan, worden zo gepositioneerd,
ingeplant en ingekaderd, dat de tuinen meespelen in het groene beeld van
het landgoed. De woningen worden excentrisch op het perceel geplaatst.
Hierdoor ontstaat er een brede zijtuin die overloopt in het landschap. De
woning staat in zijn tuin, opent zich naar de tuin en gaat zichtbare relaties
aan met de tuin en zijn omgeving.
Passend in de traditie van de ontginningen wordt het nieuwe landgoed ontsloten door rechte wegen omzoomd door een brede berm. Waar de wegen
kruisen, ontstaan twee kleine brinken. De twee brinken worden onderling
verbonden door een laanbeplanting van grote eikenbomen.
Aan de brinken liggen verschillende woningen. De lange gevels van de
woningen zijn naar de brink gekeerd. Zo worden de ruimten van de brinken meer besloten en kunnen de woningen een directe relatie met de brink
aangaan. Ook de voordeuren van deze woningen bevinden zich aan de
brinkzijde.
De overige woningen, die langs de straat liggen, staan haaks op deze straat,
zodat er een grote tuin aan de zijkant van de woning ontstaat. De voortuin
loopt als het ware door in de tuin, waardoor de woning midden in de tuin
en het groen staat. De voordeuren van deze woningen bevinden zich in de
lange zijgevel van de woning aan de kant van de oprit.
Het parkeren van de auto’s van de bewoners en de bezoekers wordt verzorgd op eigen terrein met minimaal drie opstelplaatsen. Voor bezoekers van
het natuurgebied zijn enkele parkeerplaatsten opgenomen onder de bomen
van de laan.

Inrichtingplan
Nieuwe woningen
Licht glooiend landschap

Brink met beplanting van linde
Laanbeplanting van Amerikaanse eik
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els en gagel
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berk en struiken zoals lijsterbes, vuilboom, vogelkers.
wandelontsluiting
geschoren haag 1 meter hoog

Vanwege de hoge kwaliteit van de beoogde architectuur zal de ontwikkeling
van de woningbouwplannen en van de inrichting van het totale gebied onder
auspiciën van het projectteam vallen. In het projectteam hebben zitting de
initiatiefnemer van het landgoed, de voorzitter van de welstandscommissie, de landschapsarchitect van het landgoed en de architect van de zeven
woningen.
De taak van het projectteam betreft het bewaken van:
- de uitgangspunten van dit beeldkwaliteitplan;
- de voorschriften van het bestemmingsplan;
- de uitgangspunten van het inrichtingsplan;
- de concepten van de zeven woningen (eenheid in hoofdvorm, dakhelling,
materialen, kleuren en detaillering).
Voor de definitieve goedkeuring en de aanvraag van de bouwvergunning zullen de bouwplannen inclusief de inrichtingsplannen van de tuinen, worden
voorzien van een advies van het projectteam en aan de welstandscommissie
van de gemeente Etten-Leur worden voorgelegd.
Op drie momenten zullen de woningontwerpen voorgelegd worden aan de
welstandscommissie te weten:
- bij het gekozen concept voor het ontwerp;
- bij het voorlopig ontwerp;
- bij het definitief ontwerp.
Leidraad voor de beoordeling van de welstandscommissie is het onderhavige
beeldkwaliteitplan.
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KAVELGROOTTE:
KAVEL 1		
KAVEL 2		
KAVEL 3		
KAVEL 4		

2200 m2
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3300 m2

POSITIE EN KAVELGROOTTE 1:1000
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KAVELGROOTTE:
KAVEL 5		
KAVEL 6		
KAVEL 7		

3200 m2
3600 m2
2320 m2

POSITIE EN KAVELGROOTTE 1:1000

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Alle woningen in het landgoed De Schuitvaart worden gekenmerkt door een
helder, eenvoudig en niet samengesteld volume. Verder kent de woning een
duidelijke lengterichting. De woning is minimaal 2 keer zo lang als breed.
De diepte van de woning is maximaal 10 meter.
De maximale bruto-inhoud van de woning is 1500 m3.
De woning is één of anderhalve laag met een kap in de vorm van een zadeldak. De nok van de kap mag niet hoger zijn dan 10 meter. Het zadeldak is
redelijk stijl en heeft een hellingshoek van 47 graden 30 minuten (47º 30’).
De gootlijn van het zadeldak wordt niet onderbroken door eventuele
aanbouwen. Dakkapellen dienen voorkomen te worden.
De woning ligt excentrisch op de kavel waardoor de woning aan één zijde
een ruime zijtuin overhoudt. Bijgebouwen kunnen worden geplaatst in de
grijs gearceerde ‘zone bijgebouwen’ volgens de bijgevoegde verkaveling. De
garage of berging is bij voorkeur gesitueerd in een vrijstaand bijgebouw.
De ligging van de bijgebouwen is minimaal 12 meter achter de voorgevel
van de woningen met uitzondering van kavel 3, hier liggen de bijgebouwen
minimaal 22 meter achter de voorgevel van de woning.
De dakhelling van de bijgebouwen is gelijk aan die van de woning en de
nokhoogte van de bijgebouwen is lager dan die van de woning (maximaal 7
meter).
De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 4,5
meter; de goothoogte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3
meter.
De woningen aan de brink liggen met hun lange gevel aan de brink. De
voordeur wordt in de voorgevel geplaatst. De entree ligt niet in het midden
van de gevel maar wordt exentrisch geplaatst. Hierdoor kan het toegangspad van de entree gekoppeld worden aan de oprit.
Bij de woningen die aan de laan liggen en met de smalle kopgevel naar de
laan staan, bevindt de entree zich in de lange zijgevel. De toegang naar de
woning is gecombineerd met de oprit.
Aangemoedigd worden maatregelen, geïntegreerd in de architectuur, met
betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.
Maatregelen kunnen zijn: gesloten waterkringloop, gesloten afvalkringloop,
zonne-energie, kasserre, luchtverversing, warmteterugwinning, luchtdicht
bouwdeel aansluitingen, warmte en koude opslag in de bodem.

STIJL WONING
De locatie waarin het landgoed zich bevindt is van oudsher een ontginningsgebied en wordt gekenmerkt door grote armoede. Deze armoede vertaalde
zich in de bebouwing door sober gebruik van materiaal en het ontbreken
van verfraaiingen en versieringen, zowel in de bouwmassa als in de toegepaste materialen en detailleringen.
De nieuwe woningen van het landgoed zullen in hun architectuur aansluiting zoeken bij deze kenmerken. Monumentale en historiserende architectuur is derhalve niet toegestaan.
De oude, eerste boerderijen zoals die in het gebied voorkomen kunnen als
inspiratie dienen. De landgoedwoning kan echter nooit een letterlijke herhaling van een dergelijke boerderij zijn, maar zal hier altijd een eigentijdse
vertaling van moeten zijn.

BIJGEBOUWEN
Zoals een boerenerf gevormd wordt door de juiste plaatsing van enkele
schuren, zo kunnen bijgebouwen in het landgoed ook meewerken aan een
fraaie compositie.
Om een samenhang op de kavel te krijgen dienen de bijgebouwen in hun
verschijningsvorm, materialisering en detaillering passend te zijn bij het
hoofdgebouw.
Op de kavels zijn vrijstaande bijgebouwen toegestaan met een maximale
bruto oppervlakte aan bijgebouwen van 100 m2.
Alle bijgebouwen dienen los van het hoofdgebouw te worden geplaatst.
Op elke kavel zijn maximaal twee vrijstaande bijgebouwen toegestaan.

DE WONING HEEFT EEN RELATIE MET DE LAAN OF DE BRINK

DE WONING HEEFT EEN RELATIE MET DE TUIN EN HET LANDGOED

De woningen staan met hun voorgevel naar de laan of naar de brink. De
voorgevel is het gezicht van de woning in het straatbeeld. Door een functie
in de voorgevel te plaatsten die bijvoorbeeld door een groot raam of door
een inpandige buitenruimte of dergelijke zichtbaar is vanaf de straat, keert
de woning zich niet van de straat af. Vanuit de woning is er zicht op de
straat en vanaf de straat is een blik mogelijk in het privé interieur.

De woning is zowel zichtbaar vanaf de straat als vanuit het openbare landschap. Dit vraagt extra aandacht voor de verzorging van voldoende privacy,
zowel in de woning als in de tuin.
Deze overgang van woning naar tuin naar landschap dient zorgvuldig te
worden vormgegeven. De buitenruimte in de vorm van een buitenkamer,
patio of terras dient in directe relatie met de woning te worden mee ontworpen. De buitenruimte van de woning kan voor een deel opgenomen worden
in de woning.

De wegen zijn 4,5 - 5 meter breed met een ruime grasberm van 4 meter.
De laanbomen staan twee meter uit de kant van de verharding. Het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden met minimaal 3 parkeerplaatsen. Voor
bezoek en wandelaars zijn in de bermen van de laan enkele parkeerplaatsen
opgenomen. Deze parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasstenen. De
toegepaste materialen in het openbaar gebied zijn sober maar van hoge
kwaliteit zoals gebakken klinkers.
De opritten tot de woning worden gemarkeerd door een element waarin een
huisnummer, een brievenbus en de verlichting is opgenomen. Dit is tevens
de enige verlichting in de openbare ruimte. Bij elke woning wordt eenzelfde
element toegepast waardoor het karakter van het landgoed wordt versterkt.
De positie van de inrit ligt vast. De breedte van de inrit is maximaal 4
meter. Er mogen geen garages worden opgenomen in de voorgevel van de
woning. Wel kan een vrijstaand bijgebouw op enige afstand van de voorgevel gebouwd worden, minimaal 12 meter achter de voorgevelrooilijn, m.u.v.
kavel 3: hier minimaal 22 meter achter de voorgevelrooilijn.
Om een groen beeld te handhaven zal de inrit zo minimaal mogelijk bestraat
worden. Ook zal de inrit niet vergraven mogen worden waardoor een (deels)
ondergrondse parkeergarage niet mogelijk is.
Hekwerken en poorten in het gebied voor de woning en het voorerf zijn niet
toegestaan.

De intensieve tuin, een siertuin, heeft een duidelijke relatie met de woning.
Daaromheen ligt een extensieve tuin die aansluit bij de nieuwe natuur.
In het intensieve gedeelte van de tuin kunnen sierheester en tuinplanten
gebruikt worden. Het extensiever deel sluit meer aan op de natuurlijke
beplanting van de boselementen en de natuurlijke vegetatie. Wel zijn in
het extensiever deel accenten met meer cultuurlijke soorten mogelijk zoals
rododendron, krentenboompje en kersen.
Een onoverdekt zwembad past juist in het meer intensievere deel van de
tuin. In het extensieve deel is juist een zwemvijver meer op zijn plaats.
Bij het ontwerpen van de woning en de tuin dient er rekening meegehouden
te worden dat het regenwater op eigen terrein geïnfiltreerd zal worden.
De begrenzing naar natuurgebied dient passend te zijn in het landschap:
geen gesloten hoge hekwerken of muren. Met de tuininrichting en
positionering van heestergroepen in de tuin kan er meer afscheiding en
privacy worden gemaakt.
De grens met de natuur van het landgoed zal worden vormgegeven door een
ha-ha (een verborgen hoogteverschil) of droge greppel eventueel afgezet met
een laag hekje bestaande uit palen met een draad.
Het tuininrichtingsplan met daarin opgenomen de extra elementen als
zwembad, tennisbaan, verlichting e.d. zal worden voorgelegd aan het
projectteam.

REFERENTIE OVERGANG TUIN NAAR LANDSCHAP

MATERIAAL EN DETAILLERING
woningen en bijgebouwen
De detaillering is passend bij de terughoudende architectuur en ligt in de lijn
van de traditionele ingetogenheid en eenvoud van dit gebied. De armoede
in dit gebied vertaalde zich ook in de gebruikte materialen en de toepassing
ervan. Geen rijk detail, geen verfraaiingen.
De toegepaste materialen zijn hoogwaardig. Hoogwaardig wil zeggen dat ze
mooier worden naarmate ze ouder worden. Toepassing van kunststoffen,
kalkzandsteen, betonsteen, betonplaat of betonpan, houtwolcementplaat
etc. in de gevel of op het dak is dan ook niet toegestaan.
Een eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd.
De kleurstelling van de woningen wordt in een donkere toon uitgevoerd. Het
kleurgebruik is terughoudend. De uitstraling van de woning wordt vooral
bepaald door het uiterlijk van de toegepaste materialen en de wijze waarop
ze verwerkt worden.
De detaillering van bijvoorbeeld dakranden, de positionering van het kozijn
in de muurdikte, de afmeting en detaillering van het kozijnprofiel ed. zal
voor de zeven woningen aan elkaar verwant zijn.
Voor de materialisering van de woningen is een beperkt palet materialen
geselecteerd. Voor de buitenwanden zijn dit baksteen conform vastliggend
monster (roodbont nuance handvorm Hilversumsformaat, Thorn), hout met
FSC-keurmerk en gepatineerd zink.
Voor de dakbedekking zijn toegestaan: keramische OVH dakpannen volgens
vastliggend monster (Monier model OVH 206 blauw bont, blauwe scherf
naturel), keramische leipan antraciet, natuurlijk riet, gepatineerd zink en
natuursteen lei antraciet.
Voor de kozijnen zijn toegestaan: (hard) hout FSC en aluminium.

MATERIAAL EN DETAILLERING
tuinafscherming
De woningen kennen een duidelijke voortuin die grenst aan de openbare
straat. De voortuin hoort bij de lanen en bij de brinken en vormt een overgang naar de private woning. De afbakening van de tuin moet zo minimaal
mogelijk zijn, bij voorkeur loopt de groene tuin over in de brede berm. Eventueel zou een lage haag op de erfgrens geplaatst kunnen worden. Hogere
afscheidingen, eveneens bestaande uit beplanting, kunnen in het tuinontwerp worden opgenomen en dienen in ieder geval ruim achter de voorgevel
geplaatst te worden.
Hekwerken en poorten in het gebied voor de woning en het voorerf zijn niet
toegestaan.
De achtertuin grenst aan het natuurgebied. Enkele woningen hebben een
vrij lange grens met dit gebied. De afscherming van de tuin zal dan ook met
grote zorgvuldigheid moeten gebeuren. De positie van bosblokken en een
scherm van berkenbomen versterkt door enkele losse boomgroepen, zal de
privacy in de tuin al grotendeels waarborgen zodat een hoge, dichte afscheiding niet noodzakelijk en zeker niet wenselijk is. De toepassing van een
ha-ha (afkorting van de Engelse benaming ‘hidden hedge’), een onzichtbare
afscheiding gevormd door een diepe (droge) sloot met steile walkanten of
hoogteverschil waardoor geen visuele verstoring ontstaat, geeft een mooie
aanduiding van het privé gebied en geeft vanuit de woning een onbelemmerd blik op het landgoed.
Voor de bestrating in de inrichting van de tuin zal gebruik worden gemaakt
van hoogwaardige materialen zoals keramische klinkers en natuursteen.

HA-HA VANUIT WONING

HA-HA VANUIT LANDSCHAP

KAVEL 1, AAN DE LAAN
De nokrichting van de woningen aan de laan staat haaks op de straat.
Door middel van een functie aan de voorzijde, of een groot raam, of een
erker, of een bloemenraam of een royale buitenruimte, wordt het gezicht
naar de straat bepaald.
De inrit en de toegang zijn gecombineerd en aan de zijkant van het perceel
gelegd.
De entree van de woning bevindt zich in de lange zijgevel. De toegang is
ruim opgezet zodat een riante ontvangst mogelijk is.
De woningen richten zich vooral op de zijtuin. Aandacht voor overgangen
van de tuin naar het privé interieur en van de tuin naar de laan.
KAVEL 1
De woning van kavel 1 en de woning van kavel 3 vormen tezamen de entree
van het landgoed.
De architectuur van beide woningen wordt op elkaar afgestemd.
Vanuit de woning kun je tot in het Schuitvaartjaagpad kijken.
Aan de achterzijde staat de woning in de tuin en heeft een vergezicht over
het landgoed.
Een rij berken in het landgoed vormt een lamellenfilter naar de kavel.

SCHAAL 1:500

KAVEL 2, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
De woningen aan de brink hebben een relatie met de andere woning aan de
brink.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte legt de woning een
relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in het woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 2
Dit kavel kent vier verschillende kavelgrenzen: de brink, een rij eiken met
haag, een rij berken en een bosblok. Hierdoor kan er een gevarieerde tuin
ontstaan.
Aan de achterzijde van de woning is een ruim zicht op het landgoed onder
de transparante rij berken door. Deze berken zorgen deels voor de privacy
op de kavel.
Langs de eiken loopt het wandelspoor afgeschermd door een hoge beukenhaag (1,80 m’ hoog).

SCHAAL 1:500

KAVEL 3, AAN DE LAAN
De nokrichting van de woningen aan de laan staat haaks op de straat.
Door middel van een functie aan de voorzijde, of een groot raam, of een erker, of een bloemenraam of een royale buitenruimte wordt het gezicht naar
de straat bepaald.
De inrit en de toegang zijn gecombineerd en aan de zijkant van het perceel
gelegd.
De entree van de woning bevindt zich in de lange zijgevel. De toegang is
ruim opgezet zodat een riante ontvangst mogelijk is.
De woningen richten zich vooral op de zijtuin. Aandacht voor overgangen
van de tuin naar het privé interieur en van de tuin naar de laan.
KAVEL 3
De woning van kavel 1 en de woning van kavel 3 vormen tezamen de entree
van het landgoed.
De architectuur van beide woningen wordt op elkaar afgestemd.
De voorgevel legt een relatie met de straat en geeft een vergezicht over het
landgoed.

SCHAAL 1:500

KAVEL 4, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
De woningen aan de brink hebben een relatie met de andere woning aan de
brink.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte legt de woning een
relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin.
KAVEL 4
De kavel wordt aan drie zijden omsloten door bosblokken. Doordat de
woning met de lange gevel naar de brink gedraaid is ontstaat er een grote
besloten, intieme tuin. Dit geeft de mogelijkheid deze woning geheel naar
de tuin te openen.
Vanuit de voorgevel aan de brink is er, onder de rij eikenbomen door, een
lange zichtlijn op het landgoed mogelijk.

SCHAAL 1:500

KAVEL 5, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in de woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 5
De woning is prachtig gelegen aan de brink; met de voorgevel op de middag- en avondzon.
Aan de achterzijde opent de kavel zich naar het landgoed. De achtertuin
bevindt zich in het meest open deel van het landgoed.
De overgangen van de tuin naar het privé interieur dienen met zorg te
worden vormgegeven. Ook aandacht voor de overgang van de tuin naar de
natuur.
De rij berken en de losse bomen vormen een filter tegen inkijk vanuit het
landschap op de woning.

SCHAAL 1:500

KAVEL 6, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in het woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende privacy.
KAVEL 6
De woning is gelegen aan de brink en deels achter een bosblok geschoven;
dit maakt dat de woning een bijzondere positie inneemt.
Aan de achterzijde opent de kavel zich naar het landgoed.
De overgangen van de tuin naar het privé interieur dienen met zorg te
worden vormgegeven. Ook aandacht voor de overgang van de tuin naar de
natuur.
Een rij berken en enkele losse bomen in het landgoed vormen een scherm in
het landschap, dat de privacy waarborgt.

SCHAAL 1:500

KAVEL 7, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in de woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 7
De woning op kavel 7 is prachtig gelegen aan de brink met de voorgevel op
de middagzon.
De kavel is gelegen tussen twee bosblokken. Aan de achterzijde opent de
tuin zich naar het landgoed. Er dient veel aandacht te worden besteed aan
een goede tuinindeling en aan de overgangen van de tuin naar de woning
om de privacy te waarborgen.
Een rij berken en enkele losse bomen in het landgoed vormen een scherm in
het landschap, dat de privacy waarborgt.

SCHAAL 1:500
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ORGANISATORISCHE EN ALGEMENE GEGEVENS
In opdracht van Biologische landbouw en landgoedontwikkeling is door
Croonen Adviseurs b.v. te Rosmalen het akoestisch onderzoek uitgevoerd
behorende bij het bestemmingsplan ’Landgoed De Schuitvaart’ te EttenLeur.
Aanleiding voor het onderzoek, dat plaatsvond in februari 2008, is de realisatie van 7 woningen. Deze geluidsgevoelige bebouwingen worden geprojecteerd in de onderzoekszone van het Schuitvaartjaagpad. De onderzoekszone van het Schuitvaartjaagpad is 250 meter aan weerszijde van de weg.
De overige wegen zijn buiten het aandachtsgebied gelegen of zijn/worden
opgenomen in een 30 km-zone.
Voor de genoemde weg wordt, conform de Wet geluidhinder, een akoestisch
onderzoek verricht.
Het onderzoek heeft tot doel de geluidsbelasting op de in de onderzoekszone van de genoemde wegen te projecteren geluidsgevoelige bebouwing te
bepalen en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 Wgh) zijn gesteld.
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ALGEMEEN
De Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de geluidhinder te beperken door:
- het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (hoofdstuk VI afdeling 2 van
de Wgh, betreffende nieuwe situaties);
- het bestrijden van de reeds bestaande geluidsoverlast (hoofdstuk VI afdeling 3, betreffende maatregelen in bestaande situaties).
Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren (spoor)wegen of woningen of andere geluidsgevoelige objecten in een
nieuw bestemmingsplan of de aanleg van een weg buiten toepassing van
een bestemmingsplanprocedure.
Volgens artikel 77 zijn Burgemeester en Wethouders verplicht bij het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te
stellen naar:
- de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten (binnen de geluidzone van een weg);
- de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.
Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidsbeperkende maatregelen worden onderscheiden.
- Bronbestrijding (stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing
van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking vrachtverkeer etc.).
- Beperking van de geluidsoverdracht (geluidswallen en schermen, afstand
houden tot de weg).
- Beschermen van de ontvanger (bijvoorbeeld goede akoestische indeling
van een woning, gevelisolatie).
Primair staat de bestrijding van de geluidhinder bij de bron.
Dit is in principe vaak de meest effectieve methode, echter niet altijd mogelijk. Het gaat daarbij om stillere motorvoertuigen, snelheden verlagen,
toepassing van geluidsarme wegdekken, vermindering van intensiteiten
door veranderingen in de verkeersstructuur, beperking vrachtverkeer etc.
Maatregelen in het overdrachtsgebied.
Zijn maatregelen aan de bron niet mogelijk of toereikend, dan kunnen
maatregelen in het overdrachtsgebied worden bezien.
Het gaat daarbij om geluidswallen en schermen en afschermende bebouwing. Deze zijn het meest effectief zijn indien deze voldoende gedimensioneerd zijn en indien deze zo dicht mogelijk bij de weg (‘de bron’)
geplaatst worden. Deze maatregelen kunnen bezwaren oproepen ingevolge verkeersveiligheid, stedenbouwkundige en financiële aspecten.
In het algemeen worden deze maatregelen overwogen indien er sprake is
van een geluidsvermindering van een groter aantal woningen. Daarnaast
dienen de maatregelen doeltreffend te zijn.
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Maatregelen aan de gevel.
Indien maatregelen aan de bron en/of in het overdrachtsgebied niet mogelijk of toereikend zijn, dan is het mogelijk om maatregen aan de gevel
te treffen om een aanvaardbaar leefklimaat te creëren, zoals voorzetgevel, balkonschermen etc.
Normeringen voor de binnenwaarde zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.
Aanvullende eisen zijn mogelijkheden voor het plaatsen van de geluidsgevoelige vertrekken aan de minst geluidsbelaste zijde, gevelisolatie en
het situeren van een dove gevel.

Akoestische begrippen
Het (gemiddelde) geluidsniveau wordt in Lden uitgedrukt
Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt
uitgegaan van de gemiddelde geluidbelasting over drie periodes van een
etmaal, te weten:
- dagperiode:
(07.00-19.00 uur);
- avondperiode:
(19.00-23.00 uur);
- nachtperiode:
(23.00-07.00 uur).

Algemene normen
De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en
bestaande situaties onderscheiden.
Nieuwe situaties
Onder nieuwe situaties vallen:
A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidsgevoelige bebouwing);
B nieuwe wegaanleg.
Ad A Nieuw te projecteren woningen
Volgens de Wet geluidhinder geldt, vanwege wegverkeer, voor alle nieuw te
bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een voorkeursgrenswaarde van
48 dB.
Wanneer deze waarde wordt overschreden en geluidsbeperkende maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, kan het college van Burgemeester
en Wethouders een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De waarden zijn aan in de Wet geluidhinder opgenomen maxima gebonden. Bovendien moet bij woningen worden aangetoond dat er sprake is
van het voldoen aan criteria zoals omschreven in artikel 2 van het ‘Besluit
grenswaarden binnen zones langs wegen’ en het ‘Besluit geluidhinder
spoorwegen’.
Deze criteria wegverkeer zijn:
- woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
- woningen die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige
akoestisch afschermende functie vervullen voor andere woningen, in
aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend;
- woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
- woningen die noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
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-

woningen die in een dorps- of stadsvernieuwingsplan zijn opgenomen.

In het 'Besluit Grenswaarden binnen zones langs wegen' wordt een aantal
situaties geschetst waarin het college van Burgemeester en Wethouders
een hogere waarde kunnen vaststellen. Daarbij moet worden aangetoond
dat geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of wel dat
deze voorzieningen om stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn.
Ad B Nieuwe wegaanleg.
Van nieuwe wegaanleg is in dit onderzoek geen sprake.
Bestaande situaties
Van bestaande situaties, zoals reconstructie van wegen, is in dit plan geen
sprake.
Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder
Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller
wordt, kan op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek
worden toegepast.
Deze aftrek is 5 dB voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70
km/uur wordt gereden (binnenstedelijk gebied).
Voor wegen waarop 70 km/uur of meer wordt gereden (buitenstedelijk gebied) is deze aftrek 2 dB.
Buitenstedelijk en stedelijk gebied
Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde
kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (voor het begrip zone zie hierna).
Als stedelijk gebied wordt beschouwd het gebied binnen de bebouwde kom,
met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Zones langs wegen
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een zone (aandachtsgebied)
heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen
is binnen deze zone is een akoestisch onderzoek vereist.
Uitzonderingen daarop zijn, wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf
aangeduid gebied, wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per
uur geldt.
De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het
aantal rijbanen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de
weg.
Breedte van de geluidzones:
Aantal rijstroken
Maximaal 2
3 of 4
Meer dan 4

Stedelijk gebied
(Snelheid minder dan 70 km/uur)
200 meter
350 meter
350 meter

Buitenstedelijk gebied
(Snelheid 70 km/uur en meer)
250 meter
400 meter
600 meter

Cumulatie van wegen
Cumulatie doet zich voor wanneer op één punt het geluid van verschillende
bronnen invalt. Het gezamenlijke geluidsniveau is dan hoger dan van de
verschillende bronnen afzonderlijk.
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Indien de maximaal te verzoeken hogere waarde dreigt te worden overschreden, dient het cumulatieve geluidsniveau berekend te worden.
Bij het bepalen van de geluidwerende/isolerende voorzieningen aan de gevel dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidsniveaus afkomstig van de verschillende wegen inclusief de obstakel- en rotondetoeslag en
exclusief de correctie ex artikel 110g Wgh.
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REKEN- EN MEETVOORSCHRIFTEN
Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006 gehanteerd.
De rekenmethode I is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals
voor woningen langs een (bijna) rechte weg. De berekeningsposities (waarneempunten) hebben rechtstreeks zicht op de as van de weg respectievelijk
op de rijstroken. Deze rekenmethode kan ook worden gehanteerd indien de
toekomstige geluidsgevoelige bebouwing op zeer grote afstand van de weg
gelegen is of wanneer de intensiteiten op de weg zeer laag zijn in verhouding met de afstand.
De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in
wegdek en verkeersintensiteiten, overschrijding van het aandachtsgebied,
etc. een belangrijke invloed hebben op de geluidbelasting.
In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode
I, vanwege de eerder genoemde redenen.
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UITGANGSPUNTEN VOOR HET AKOESTISCH ONDERZOEK
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek.
Het beleid is erop gericht dat bij een nieuwe situatie wordt getracht de
grenswaarde niet te overschrijden.
Indien, na afweging van maatregelen, niet voldaan wordt aan de grenswaarde is het in bepaalde gevallen mogelijk om bij het College van Burgemeester
en Wethouders een verzoek hogere waarde te doen, waarbij voldaan dient
te worden aan de eisen welke verbonden zijn aan een verzoek hogere
waarde, zoals:
- bij geluidbelasting van meer dan 53 dB dient de woning te beschikken
over een geluidsluwe gevel en/of buitenruimte;
- de woning dient te voldoen aan de binnenwaarde conform het bouwbesluit;
- de geluidsgevoelige ruimten dienen zoveel mogelijk aan de geluidsluwe
zijde te worden gesitueerd.

Onderzoeksgebied
Het akoestisch onderzoek vindt plaats vanwege de realisatie van zeven woningen. Er is sprake van een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder indien er nieuwe wegen en/of woningen gerealiseerd worden. De toekomstige woningen worden geprojecteerd in de onderzoekszone van het
Schuitvaartjaagpad. Deze weg heeft een onderzoekszone van 250 m aan
weerszijde van de weg.

Verkeersgegevens
Intensiteiten
De verkeersintensiteiten zijn in de vorm van tellingen van het jaar 2008 afkomstig van de gemeente Etten-Leur. Voor de verdeling naar dag, avond en
nachtuurintensiteiten en motorvoertuigen zijn de percentages aangehouden
welke in de tellingen zijn opgenomen. De intensiteiten zijn opgehoogd met
een gemiddelde jaarlijkse groei van 2% naar het horizonjaar 2018.
De in de berekening opgenomen intensiteiten zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1
Vessemseweg
Percentage
Aantal

etmaal
2018
157,25

Daguur (6,52 %)
LV
MV
ZV
96,5
3,5 0,0
9,9
0,36 0,0

Avonduur (3,68 %)
LV
MV
ZV
96,5 3,5
0,0
5,59 0,20 0,0

Nachtuur (0,87 %)
LV
MV
ZV
96,5 3,5
0,0
1,32 0,05
0,0
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Snelheden
De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op de maximum wettelijk toegestane snelheid van 80 km/uur.
Verharding
Het Schuitvaartjaagpad heeft een betonplatenverharding.
Artikel 110g Wgh
Conform artikel 110g Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen een aftrek toegestaan van 2 dB.
Waarneemhoogte
De waarneemhoogten zijn conform aan het aantal bouwlagen zoals deze in
het bouwplan zijn opgenomen, te weten:
aantal bouwlagen
1
2
3

waarneemhoogte in meters
1,5
4,5
7,5

Geometrie der wegen
De ligging van de wegen en de overige geografische gegevens zijn ontleend
aan kaartmateriaal dat door de gemeente ter beschikking is gesteld.
Bodemfactor
Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel binnen het profiel.
Afscherming
De bijdrage van afscherming via bebouwing is niet in de berekening opgenomen.
Maaiveldhoogte
De maaiveldhoogte van de bebouwing is overeenkomstig de maaiveldhoogte van de weg en is in de berekening op 0 gesteld.
Lden
Voor de gemiddelde etmaalintensiteiten (Lden) zijn de gemiddelden van
dag, avond en nacht berekend.
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RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN
In het akoestisch onderzoek is sprake van te projecteren geluidsgevoelige
bebouwingen in de onderzoekszone van het Schuitvaartjaagpad.
Vanwege het Schuitvaartjaagpad is de 48 dB-contour berekend met Standaard Rekenmethode I.
De resultaten van de berekening van de 48 dB-contour zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het rekenblad is als bijlage toegevoegd.
Tabel 2. Vanwege het Schuitvaartjaagpad
Etmaalwaarden
1,5m
4,5m
7,5m
1
2
1
2
1
2
50,37 48 50,40 48 50,33 48
9 meter
9 meter
8 meter
1
2

Exclusief afronding en aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh.
Inclusief afronding en aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh.
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CONCLUSIE
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de 48 dB-contour op een afstand van maximaal 9 meter uit de as van het Schuitvaartjaagpad ligt. De te
projecteren woningen komen minimaal op een afstand van 25 meter uit de
as van de weg te liggen, waardoor de woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.
In de berekening is gerekend in een vrijeveldsituatie. Dat wil zeggen dat
geen rekening is gehouden met mogelijke afscherming via bebouwing.

Rosmalen, februari 2008
Croonen Adviseurs b.v.
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Samenvatting
In opdracht van Korteweg Landgoed Ontwikkeling B.V. heeft RAAP Archeologisch
Adviesbureau in mei en juni 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Schuitvaart
in de gemeente Etten-Leur. De geplande bouw van nieuwe wooneenheden,
bosaanplant en het graven van waterpartijen zouden kunnen leiden tot aantasting of
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het onderzoek
was om op basis van de resultaten van het bureauonderzoek een gespecificeerde
archeologische verwachting op te stellen en met behulp van de resultaten van het
veldonderzoek tevens gegronde uitspraken te doen over de gaafheid van de eventuele archeologische resten.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het gebied vroeg-pleistocene zanden en kleien
van de Formatie van Stramproy dicht onder het oppervlak voorkomen. Hierin zijn
brede, ondiepe dalen uitgesleten en fluvioperiglaciale zanden en dekzanden over
afgezet. In de laagten in het landschap vond gedurende het Holoceen veengroei
plaats, waardoor geleidelijk het hele landschap overwoekerd werd. Het meeste veen
is in de Late Middeleeuwen echter afgegraven, waardoor de onderliggende zanden
weer aan het oppervlak kwamen te liggen. In het plangebied komen dan ook voornamelijk humuspodzolgronden voor, afgewisseld met moerige zandgronden in de
lagere terreindelen. Met name de hogere gronden zijn interessant geweest voor
de mens. De jager-verzamelaars hielden zich vooral op rond de gradiëntsituaties
(overgangen van hoog naar laag), waar een grote variëteit van voedsel voorhanden
was. De eerste boeren legden hun akkers vooral op de hogere gronden van
voldoende omvang. Als gevolg van de veenbedekking ontbraken deze waarschijnlijk
echter in de omgeving van plangebied Schuitvaart. Dit verklaard mogelijk ook het
ontbreken van vindplaatsen van prehistorische landbouwers. Pas in de Late Mid deleeuwen werd het gebied grootschalig in ontginning genomen. Aanvankelijk voor de
turfwinning, waarvan het Schuitvaart Jaagpad een overblijfsel is, maar nader hand ook
voor de landbouw. Om vrijwel alle zandgronden voor de landbouw geschikt te maken,
werden grote hoeveelheden stadsafval en plaggen aangevoerd.
Tijdens het veldonderzoek zijn met behulp van boringen gegevens verzameld over
de landschappelijke en bodemkundige opbouw van het gebied. De veldresultaten
bevestigen die van het bureauonderzoek. Zo blijkt sprake te zijn van een duidelijke
laagte in het zuidelijke deel van het plangebied, waar hoofdzakelijk natte en plaatselijk venige bodems in grovere, verspoelde afzettingen voorkomen. Op de hogere
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terreindelen zijn dekzanden aangetroffen met (restanten) van humuspodzolgronden.
Bijzonder is dat centraal in het plangebied een afgedekte, waarschijnlijk pleistocene
veenlaag is aangetroffen. De exacte ouderdom kan echter pas na nader onderzoek
bepaald worden.
Op basis van deze resultaten geldt voor de hogere terreindelen grenzend aan de
lagere terreindelen een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van
jager-verzamelaars. Voor de lagere terreindelen geldt een lage archeologische
verwachting, maar hier kunnen archeologische resten voorkomen gerelateerd aan
de natte omstandigheden, met name in de zones met gunstige conserveringsvoorwaarden vanwege het voorkomen van veen. Voor de hoogste zandgronden geldt een
hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. Als gevolg
van het landbouwkundig gebruik zijn delen van de bodem echter verstoord. Zo is
gebleken dat overal in het plangebied de bovengrond verstoord is en opge no men
in een bouwvoor. Met name ondiepe archeologische resten, zoals vindplaatsen van
jager-verzamelaars, zullen hierdoor verstoord zijn. Eventuele dieper ingegraven
grondsporen kunnen onder de bouwvoor nog wel bewaard zijn gebleven. Daarnaast
heeft in het gebied plaatselijk ook zandwinning plaatsgevonden, zodat op de desbetreffende percelen eventuele archeologische resten volledig vernietigd zijn.
Uit de inrichtingsplannen voor het landgoed Schuitvaart blijkt dat de geplande inrichtingswerkzaamheden slechts op een beperkt aantal plekken bedreigend zijn voor de
verwachte archeologische resten:
-

Ten eerste is er een klein gebied in het westen van het plangebied waar nieuwbouw en bosaanplant samenvallen met een zone waarvoor een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers geldt. Om verstoring te
voorkomen, wordt hier wordt aanbevolen over te gaan tot planaanpassing teneinde de nieuwbouw te verplaatsen tot buiten de zone met een hoge archeologische verwachting. Ten aanzien van de bosaanplant wordt aanbevolen de werkzaamheden ten behoeve te beperken tot de diepte van de huidige bouwvoor.
Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden voldaan kan worden, dient een
nader karterend onderzoek plaats te vinden. Indien dit bestaat uit een proefsleuvenonderzoek, dient voorafgaand een Programma van Eisen (PvE) te worden
opgesteld, dat dient te worden goedgekeurd door het bevoegd.

-

Ten tweede vallen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande waterpartijen samen met zones waar goed geconserveerde, aan de natte omstandigheden gerelateerde archeologische resten kunnen voorkomen. Hier wordt
aanbevolen na verwijdering van de bouwvoor de graafvlakken te inspecteren op
het voorkomen van archeologische resten. Voorafgaand aan deze archeologische
inspectie dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld, dat in overeenstem ming dient te zijn met de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant.
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Verder zijn de geplande werkzaamheden niet bedreigend voor de verwachte archeologische resten. Wel wordt aanbevolen de grondwerkzaamheden die in het gebied
gaan plaatsvinden zodanig uit te voeren dat het oorspronkelijk reliëf hersteld wordt.
Tot slot wordt aanbevolen om de afgedekte veenlaag centraal in het plange bied te
bemonsteren in het kader van breder landschappelijk onderzoek.
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1 Inleiding
1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van Korteweg Landgoed Ontwikkeling B.V. heeft RAAP Archeologisch
Adviesbureau in mei en juni 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Schuitvaart
in de gemeente Etten-Leur. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat de
geplande werkzaamheden in het kader van de planuitvoering (waaronder terrein afgraving) zouden kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven
van informatie over de landschappelijke opbouw van het gebied en de bekende
archeologische resten teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel
van het veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische
verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid
en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aangetroffen
archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang
van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 5 een advies
geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
Het plangebied (ca. 30 ha) ligt in het zuiden van de gemeente Etten-Leur op de
grens met de gemeente Zundert (figuur 1) en wordt globaal omsloten door het
Schuitvaart Jaagpad, ’t Vervul en de Ettense Weg (N637). Het gebied staat afgebeeld
op kaartblad 50A van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000); de
centrumcoördinaat is 105.339/394.405.

1.3 Toekomstige situatie
Teneinde het plangebied als landgoed in te richten, zullen diverse werkzaamheden
worden uitgevoerd. Plaatselijk zullen terreinafgravingen plaatsvinden tot maximaal
1,4 m beneden het huidige maaiveld (-Mv). Verder zullen 7 landgoedwoningen
gerealiseerd worden en bomen/struiken aangeplant worden. In bijlage 1 is een
overzichtstekening opgenomen van de toekomstige situatie.
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1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het archeologisch onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden in de
archeologische beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
versie 3.1 (KNA), welke wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl). RAAP beschikt over een eigen
opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde
archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen
opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst).
Chronostratigrafie

Biostratigrafie

Tijd(vak)

Pollenzone

Archeologische perioden
Gecalibreerd

Nieuwste tijd

C

Nieuwe tijd

B

Laat
Vol

Middeleeuwen
Vroeg

Holoceen

Subatlanticum

Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Subboreaal

Neolithicum
Mesolithicum

Boreaal
Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

1650
1500
1250
1050
900
725
525
450
270
70 na Chr.
12 voor Chr.
250
500
800
1100
1800
2000
2850
4200
4900/5300
6450
7100
8800

Laat

Denekamp
Hengelo
Moershoofd

Prehistorie
Steentijd

Pleniglaciaal
Vroeg Glaciaal

Weichselien

Pleistoceen

Laat
Glaciaal

Atlanticum

A
B
A
D
C
B
A

1850

35.000

Odderade
Brørup

Paleolithicum
Midden

Amersfoort

Eemien
Saalien
Holsteinien
Elsterien
Cromerien

periodentabel geobioarcheo kleur nieuwestijl

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische
verwachting op te stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige
gegevens verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd. Een belangrijk uitgangspunt om uitspraken te kunnen doen
over de archeologische verwachting (zie § 4.1) voor het plangebied wordt gevormd
door de analyse van het landschap nu en in vroeger tijden (het paleo-landschap). De
ligging van archeologische vindplaatsen is namelijk in hoge mate gerelateerd aan het
natuurlijk landschap waarin deze zich bevinden. Belangrijke fysische variabelen zijn
de geomorfologie, de bodemgesteldheid en de hydrologie op basis waarvan uitspraken
kunnen worden gedaan over de genese van het landschap, de bodemopbouw en de
ligging en stratigrafische positie van sedi men ten waarin archeologische vindplaatsen
kunnen zijn ingebed. Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:
-

de geologische overzichtskaart van Nederland (Weerts e.a., 2006);

-

de geomorfologische kaart en bodemkaart, schaal 1:50.000 (Stiboka & RGD,
1981; Stiboka, 1983);

-

het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);

-

de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);

-

de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; ROB, 2005);

-

de herziene archeologische verwachtingskaart van de gemeente Etten-Leur
(Ellenkamp, in voorbereiding);

-

de archeologische verwachtingskaart van het herinrichtingsgebied De Weerijs
(Roymans, 2006);

-

literatuur, historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);

-

de recente topografische kaart, schaal 1:25.000;

-

recente luchtfoto’s uit Google Earth (http:/www.earth.google.com);

-

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl);

-

de Cultuurhistorische Waardenkaart (http://brabant.esrinl.com/chw/) .

2.2 Resultaten
2.2.1 Huidige situatie
Uit recente topografische kaarten (schaal 1:25.000) en luchtfoto’s uit
Google Earth blijkt dat het plangebied in gebruik is als grasland en
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Figuur 2. Overzicht van de hoogteligging in en rond het plan-gebied (www.ahn.nl).
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akkerland (ANWB, 2004; zie figuur 1). De hoogteligging varieert van 9 m +NAP
aan het Schuitvaart Jaagpad tot circa 5,5 m +NAP op de zuidoostgrens van het
plangebied (hoogtelijnenkaart aan geleverd door opdrachtgever; zie figuur 2). Uit het
veldbezoek blijkt dat de hoogte verschillen duidelijk in het landschap herkenbaar zijn,
al is op veel plaatsen het natuurlijke reliëf verstoord en komen steilranden voor.
2.2.2 Aardkundige situatie
De aardkundige basis van het plangebied is het resultaat van de geologische
processen die het landschap hebben gevormd. Over een periode van duizenden jaren
zijn deze processen in hoge mate gestuurd door klimatologische verande ringen. Voor
de interpretatie van het huidige landschap in en rond het plangebied zijn met name de
ontwikkelingen tijdens het Pleistoceen en het Holoceen belangrijk.
Geo(morfo)logie
De ondergrond van het landschap in en rondom het plangebied bestaat uit zanden
en kleien van vroeg-pleistocene ouderdom behorende tot de Formatie van Stramproy (Weerts e.a., 2006). De afzettingen zijn ontstaan onder andere als gevolg van
verplaatsing door de wind en sneeuwsmeltwater, maar ook door rivieren en beken
uit Midden België (De Lang & Weerts, 2003). Het feit dat deze afzettingen dicht aan
het oppervlak voorkomen en niet zijn afgedekt door pakketten jongere afzettingen,
is een gevolg van de ligging van het plangebied op de Kempische Horst: een tektonisch opheffingsgebied. Lange tijd heeft hier geen afzetting van nieuwe sedimenten
plaatsgevonden, waardoor de Formatie van Stramproy lang aan het oppervlak heeft
gelegen, getuige de bodems die er zijn ontstaan (De Lang & Weerts, 2003). Aan
het einde van het Pleistoceen kwam hierin verandering, toen gedurende de laatste
ijstijd (Weichselien) door de wind een dunne laag dekzand over de oude afzettingen
is afgezet. Maar omdat het dekzandpakket relatief dun is, kan het reliëf van de
onderliggende afzettingen van de Formatie van Stramproy nog doorschemeren, in het
veld herkenbaar als terrasafzettingswelvingen (Stiboka & RGD, 1981: code 3L12a).
Tijdens overgangen van koude naar warmere perioden kwam veel smeltwater vrij,
dat als gevolg van de bevroren ondergrond (permafrost) noodgedwongen oppervlakkig afstroomde via een systeem van verwilderde geulen en beken (Stiboka & RGD,
1977). Hierdoor werd veel bodemmateriaal verspoeld en werden brede ondiepe da len
uitgesleten (Stiboka & RGD, 1981: code 2R2). Een dergelijk dal wordt gevormd door
het dal van de Bijloop, even ten zuiden van het plangebied. Een kleine zijtak van dit
dal vindt haar oorsprong in het laaggelegen zuidelijke deel van het plange bied. Het
verspoelde materiaal is in de vorm van fluvioperiglaciale (smeltwater-)afzettingen
weer afgezet. Deze afzettingen hebben de oudere Formatie van Stramp roy afgedekt
en komen in het grootste deel van het plangebied voor (Weerts e.a., 2006). Ze
worden samen met het dekzand gerekend tot de Formatie van Boxtel.

13

RAAP-rapport 1780

Ongeveer 10.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd en begon het warmere
Holoceen. Door de klimaatsverbetering steeg de zeespiegel en trad een geleidelijke
vernatting van het gebied op. In de reeds bestaande dalvormige laagtes ontstonden
beken die voor de afwatering van het gebied zorgden. Nieuwe afzettingen werden
tijdens het Holoceen vooral gevormd in de actieve beekdalen, waar het water de
oevers erodeerde en het materiaal verderop weer afzette. Daarnaast vormde de
veengroei in West-Brabant een belangrijk geologisch proces. Aanvankelijk vond
veengroei plaats in de natste delen van het gebied, maar geleidelijk werd bijna het
hele landschap overwoekerd. Hoewel er discussie bestaat over de vraag wanneer
de veenvorming exact is begonnen, lijkt de aanname van Leenders (1989) voor het
zuidelijke deel van de gemeente Etten-Leur toch het meest aannemelijk (Ellenkamp,
in voorbereiding). Uiteindelijk was een uitgestrekt veenpakket ontstaan waar alleen
de hoogste dekzandruggen bovenuit staken (Leenders, 1996). In West-Brabant vond
tot in de Middeleeuwen veengroei plaats (Kluiving e.a., 2006), maar het hoog tepunt van de veengroei lag vermoedelijk in de IJzertijd (Leenders, 1989). Tijdens de
Middeleeuwen is veel van het veen opgeruimd, met name door de turfwinning vanuit
de Vlaamse steden. Hierdoor kwam het dekzandlandschap, dat duizenden jaren
verborgen had gelegen, weer aan het oppervlak tevoorschijn.

Figuur 3. Uitsnede van de bodemkaart (Stiboka, 1983).
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Bodem
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied voornamelijk humuspodzolgronden
voor, afgewisseld met moerige zandgronden in de lagere terreindelen (Stiboka, 1983).
In het uiterste noorden komen rond Klappenberg ook hoge zwarte enkeerd gronden
voor (figuur 3).
Humuspodzolgronden
De humuspodzolgronden komen voornamelijk voor op de goed ontwaterde zandvlakten en -ruggen. Op het mineralogisch arme zand ontstond oorspronkelijk een
schrale vegetatie. In de strooisellaag ontstonden humuszuren, waaraan ijzer en
organische stof uit de bodem werden gebonden, dat met infiltrerend regenwater naar
beneden werd getransporteerd en dieper weer afgezet. Op deze wijze zijn duidelijk
gestratigrafeerde bodems ontstaan, met een humusuitspoelingslaag (E-horizont) en
een humusinspoelingslaag (B-horizont). Waar de humusinspoeling eindigt, begint
de C-horizont bestaande uit het ongeroerde moedermateriaal. Er is onderscheid te
maken tussen een natte veldpodzolgrond (Stiboka, 1983: code Hn21) en een droge
haarpodzolgrond (code Hd21). In het plangebied komen vooral veldpodzolgronden
voor en een smalle strook haarpodzolgronden op de zuidgrens van het plangebied.
Tegenwoordig zijn vrijwel alle gronden voor de landbouw in gebruik en zijn de
bovenste horizonten van de podzolgrond veelal verstoord en in de bouwvoor
opgenomen. Meestal worden alleen nog in bosgebieden intacte pod zolgronden
aangetroffen. Voor landbouwkundige doeleinden waren de humuspod zolgronden in
principe niet erg interessant, want ze zijn relatief zuur en niet erg vruchtbaar.
Moerige en venige gronden
Grote delen van West-Brabant zijn met veen overdekt geweest. Het meeste hiervan
is afgegraven, maar plaatselijk komen in de natste terreindelen nog moerige of
venige gronden voor. Hierbij is sprake van een organische bovengrond of tussenlaag. In het plangebied komen moerige podzolgronden (Stiboka, 1983: code zWp) en
moerige eerdgronden (code zWz) voor. Bij de moerige podzolgronden is eerst een
podzol gevormd voordat het gebied zo nat werd dat veengroei kom plaats vinden; een
teken dat het gebied in de loop van het Holoceen geleidelijk vernat is. Veelal is op de
moerige gronden later door de mens een zanddek opgebracht ter verhoging van de
draagkracht van de bodem, om het voor de landbouw geschikt te maken.
Hoge zwarte enkeerdgronden
De hoge zwarte enkeerdgronden danken hun ontstaan aan het landbouwkundig
gebruik door de mens. Nadat in grote delen van West-Brabant veen was gewonnen,
werden de vrijgekomen zandgronden voor de landbouw in gebruik genomen. Om de
vruchtbaarheid van deze arme zandgronden op peil te houden, vond vanaf de Late
Middeleeuwen plaggenbemesting plaats. Als gevolg van de constante aanvoer van
plaggen vermengd met mest en huisafval ontstond geleidelijk een esdek/plaggen-
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dek dat het oude oppervlak heeft afgedekt. Op deze wijze zijn de zogenaamde hoge
zwarte enkeerdgronden gevormd (Stiboka, 1983: code zEZ21). In de gemeente
Etten-Leur bevindt zich onder het plaggendek echter veelal een relatief natte bodem
(Ellenkamp, in voorbereiding). Blijkbaar was er hoge nood aan landbouwgronden,
want het ging zelfs zo ver dat rond 1500 voor de bemesting stadsafval vanuit de
Randstad naar het gebied werd vervoerd (Haarhuis, 1993).
Hydrologie
Uit de bodemkaart valt veel informatie af te leiden over de huidige hydrologische
situatie. Op de pleistocene zandgronden geeft dit over het algemeen ook een goed
beeld van de hydrologische samenhang in het paleo-landschap. Dit is van belang
wanneer het gaat om het bepalen van locaties die geschikt waren voor menselijk
gebruik. De mens zocht immers bewoningslocaties op waar men de voeten droog
kon houden. Uit eerder onderzoek (Heunks & Roymans, 2000; De Boer & Roymans,
2002; Roymans, 2006) is gebleken dat grondwatertrappenkaarten in de regel een
betrouwbare basis vormen om de oorspronkelijke nat-droog overgangen in kaart te
brengen. Om inzicht te krijgen in de hydrologische situatie in het onderzoeksgebied is
uitgegaan van de indeling op de bodemkaarten schaal 1:50.000 (Stiboka, 1983).
In West-Brabant gaat dit principe echter niet helemaal op, want gedurende een groot
deel van het Holoceen is het gebied met veen bedekt geweest. In het veen kussen
heeft het grondwater 3 tot 5 m hoger heeft gestaan dan tegenwoordig (Leenders,
1996). Dit gegeven is van grote invloed op de gebruiksmogelijkheid die het landschap
heeft geboden (Ellenkamp, in voorbereiding). De huidige grond watertrappenkaart
(zie tabel 2) geeft daarom eigenlijk alleen informatie over de hydrologische omstandigheden van voor en na de veenbedekking. Voor de tussen liggende periode kan
ervan uitgegaan worden dat alleen de hoogste zandkoppen door het veen heen
staken en als het ware droge eilanden vormden.
Grondwatertrap (Gt)

I

II

III

IV

V

VI

VII

GHG (cm –Mv)

< 20

< 40

< 40

> 40

< 40

40 – 80

> 80

GLG (cm –Mv)

< 50

50 – 80

80 – 120

80 – 120

> 120

> 120

> 120

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand, GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand

Tabel 2. Grondwatertrappen (bron: Stiboka, 1983).

2.2.3 De mens en het landschap
Jager-verzamelaars
De eerste mensen die rondliepen in het gebied dat we nu kennen als Noord-Brabant
hebben vooral sporen achtergelaten in de vorm van vuurstenen werktuigen. Plaatsen waar deze sporen kunnen voorkomen, zijn sterk gerelateerd aan de moge lijkheden die het landschap aan de mensen bood. De mens was nog volledig afhan-
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kelijk van het landschap en het ritme van de natuur. Tijdens de laatste fasen van
het Weichselien (het Laat Paleolithicum: 33.000-8800 voor Chr.) leefden de mensen
voornamelijk van de jacht en het verzamelen van vruchten. Ze trokken in kleine
familiegroepen door een bosrijk landschap dat doorsneden werd door diverse kleine
beekjes en rivieren. Deze jager-verzamelaars woonden vooral in tijdelijke kampemen ten die zich bevonden op gunstige plaatsen in het landschap en dan ook herhaaldelijk werden bezocht. Geschikte locaties, zoals dekzandruggen, lagen bij voorkeur in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van de
diversiteit aan natuurlijke voedselbronnen en de nabijheid van drinkwater (figuur 4).
Deze levenswijze zette zich voort in het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.), ook
nadat het klimaat aan het begin van het Holoceen sterk was verbeterd. De vegetatie
veranderde van een toendra-vegetatie geleidelijk in een gesloten warmteminnende
vegetatie, met als climaxstadium eiken-berkenbossen op de hogere zandgronden en
elzenbossen in de nattere gebiedsdelen. Vanaf circa 6000 voor Chr. trad een sterke
grondwaterspiegelstijging op (Berendsen, 1997), die geleidelijk resulteerde in de
vorming van veen in de laaggelegen zones. Hoewel de mens nog altijd leefde als
rondtrekkende jager-verzamelaar, ontwikkelde hij door de meer gesloten vegetatie
en de kleinere fauna geleidelijk andere voedselpatronen. Het verzamelen van planten en vruchten, visvangst en jacht stonden hierin nog altijd centraal. Het veranderende voedselaanbod vereiste echter andere, veelal kleinere, werktuigen. In het
zuidwesten van plangebied Schuitvaart is in het verleden een vuursteenafslag uit
het Mesolithicum aangetroffen (ARCHIS-waarneming 106772/100347). Circa 500 m
zuidelijker is nog een vindplaats uit het Mesolithicum bekend (ARCHIS-waarneming
100344/106773). Beide vindplaatsen liggen op de flank van een dalvormige laagte.

Figuur 4. Impressie van een jager-verzamelaars kampement.

De eerste boeren
Vanaf circa 4900 voor Chr., de start van het Neolithicum, vond er een belangrijke
verandering plaats in de verhouding tussen mens en natuur. Deze periode kenmerk te
zich namelijk door de introductie van de landbouw. Hierdoor stelde de mens
geleidelijk andere eisen aan de landschappelijke omgeving en kreeg er tegelijkertijd
ook meer vat op. De locatiekeuze werd steeds meer bepaald door de mate waarin
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gronden geschikt waren als akkerareaal. Voor de zandgronden van Zuid-Nederland
lijkt het echter waarschijnlijk dat de eerste (omvangrijke vorm van) landbouw pas in
het Laat Neolithicum op gang kwam (zie o.a. Verhart, 2000). Kenmerkend voor de
landbouwers vanaf het Laat Neoli thicum is de grotere plaatsvastheid, doordat men
duurzamere onderkomens bouwde nabij de akkers (figuur 5). Ook kenmerkend is het
gebruik van aardewerk. De jacht (met vuurstenen werktuigen) was echter nog steeds
belangrijk voor de voedselvoorziening en dat gebeurde dan hoofdzakelijk in de lager
gelegen zones. Het is echter de vraag in hoeverre het landschap in het zuidelijke deel
van de gemeente Etten-Leur geschikt is geweest voor de eerste boeren, aangezien
veengroei geleidelijk grote delen van het land schap ontoegan kelijk maakte.

Figuur 5. Voorbeeld van een woonstal boerderij in het prehistorisch dorp in Eindhoven.

In de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) was de mens definitief landbouwer geworden en
ten behoeve daarvan ontstonden geleidelijk steeds meer akkers op de gronden die
daar geschikt voor waren. In en rond het plangebied Schuitvaart had het veen echter
geleidelijk het hele landschap overwoekerd en in de IJzertijd (800-12 voor Chr.)
staken alleen de allerhoogste dekzandkoppen nog door het veen heen. Waar schijnlijk
ontbraken daardoor voldoende hoge gronden van enige omvang om het gebied
interessant te maken voor de landbouw (Ellenkamp, in voorbereiding). Dit blijkt ook
uit het feit dat vindplaatsen die duiden op de aanwezigheid van de prehistorische
boeren in het gebied niet of nauwelijks bekend zijn. Toch valt de aanwezigheid
van vindplaatsen van de eerste landbouwers niet helemaal uit te sluiten, want
ruim 1 km ten oosten van het plangebied is bij Hellegat een vindplaats bekend van
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aardewerk, dat mogelijk prehistorisch is, maar waaraan geen concrete datering is
toegekend (ARCHIS-waarneming 36967). Daarnaast zijn ten westen van Breda ook
bewoningssporen van prehistorische boeren aangetroffen (Koot & Berkvens, 2004),
waarschijnlijk vanwege de specifieke gunstige landschappelijke omstandigheden in
dat gebied.
Historische tijden
Met de komst van de Romeinen in Zuid-Nederland eindigt de Prehistorie en begint
de historische periode waarover zowel archeologische als geschreven bronnen
voorhanden zijn (de historie). De aanwezigheid van de Romeinen in Zuid-Nederland
resulteerde voornamelijk in een nog doelmatiger gebruik van het landschap, dit als
gevolg van centralistische machtsstructuren en daarmee samenhangende organi satie, infrastructuur en handel. Het landschap rond plangebied Schuitvaart was vanwege de veenbedekking waarschijnlijk echter nog steeds niet geschikt voor bewo ning.
De nederzettingen bevonden zich in deze periode waarschijnlijk eerder op de hogere
zandgronden verder naar het zuidoosten. Dit wil echter niet zeggen dat het gebied
helemaal niet gebruikt is. Vermoedelijk zijn de hogere zandruggen wel benut als
doorgangsroute en is plaatselijk wat veen gewonnen of ontgonnen (Leenders, 1996).
De technische mogelijkheden om de venen echt te ontsluiten dateren echter pas uit
de Late Middeleeuwen.
Na de val van het Romeinse Rijk aan het begin van de 5e eeuw volgde in het algemeen een afname van de bevolkingsdichtheid en een terugval in materiële cultuur.
Uit deze periode zijn weinig bewoningssporen bekend. Uit de periode daarna zijn er
plaatselijk weer bewoningssporen bekend van de eerste pioniers op de hogere zandgronden (Leenders, 1996). Pas vanaf het jaar 1000 trok men vanaf de ‘veen vrije’
zandgronden geleidelijk ook het veengebied in. Vanaf de Karolingische tijd (9e-10e
eeuw) nam het landbouwareaal toe ten behoeve van de groeiende bevolking.
Middeleeuwse ontginningsdrift
Voor West-Brabant is de ontwikkeling van de Vlaamse steden van grote invloed
geweest. Vanuit deze steden kwam een toenemende vraag naar brandstof. Om
daaraan te voldoen, werd in de loop van de Middeleeuwen op grote schaal turf
gewonnen in de veengebieden van West-Brabant (Leenders, 1980). In 1297 werd
voor het eerst begon nen met turfwinning in Etten ten behoeve van de Vlaamse
steden. In de wijde omgeving van het plangebied bevonden zich meerdere moeren
(venen) waar op grote schaal turf werd gewonnen. Vooraf gaand aan de grootschalige veenwinning werd een hoofdafwatering gegraven. De versterkte afwatering
resulteerde in klink van de bovenlaag, waarna men turf kon steken. Na winning en
drogen werd de turf vervoerd via turfvaarten naar de overslagplaatsen in het noorden
van de gemeente Etten-Leur, van waar het via grotere schepen over de zeear men
naar Vlaanderen werd vervoerd. De Schuitvaart diende vermoedelijk om de turf
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af te voeren van de zandgronden op de plaats van het Landgoed Pannen hoef die
omstreeks 1550 ontveend werden. Van de Schuitvaart is het jaagpad nog bewaard,
dat nu de noordwestgrens van het landgoed Schuitvaart vormt. Na de ontvening van
de Pannenhoef is men begonnen met turfwinning in de zuidelijker gelegen Zundertse
Moeren (http://chw.brabant.nl/chw).
Waar de moeren waren leeg gestoken, werden de onderliggende zandgronden voor
de landbouw ontgonnen. Om de zandgronden vruchtbaar te houden, had men weide grond nodig om het vee op te laten grazen. De hoeveelheid vee bepaalde namelijk de hoeveelheid mest en bijgevolg ook de grootte van het akkerareaal (vooral
op de zandgronden). Er waren zelfs boerderijen op het zand die gebruik maakten
van de veengronden die in het noorden van de gemeente Etten-Leur over waren
gebleven (Leenders, 1996). Hiervoor werden regelingen getroffen, evenals voor het
steken van zand. Een dergelijke regeling (‘Keur van de Zande’) dateert al uit 1455
(Leenders, 1980). Het zand werd gebruikt in de potstal, waarin de diermest zich,
gemengd met plaggen, geleidelijk ophoopte. Wanneer de stal vol was, werd het
mest-plaggen-mengsel uit de stal geschept en ter bemesting over de akkers verspreid. Zo vond geleidelijk ophoging van de akker gronden plaats en zijn de plaggendekken op de hogere zandgronden ontstaan. Gelijk met de ontginning van de
zandgronden ontstonden nieuwe boerengehuchten zoals Klappenberg ten noorden
van het plangebied. Om de groeiende bevolking van voedsel te voorzien, werden ook
de lager gelegen zandgronden ontgonnen. Grote hoeveelheden stadsafval en plaggen
werden aangevoerd om de natte gronden op te hogen en voor de landbouw geschikt
te maken. In het zuidelijke deel van de gemeente Etten-Leur, waartoe ook plangebied
Schuitvaart behoort, zijn veel vindplaatsen bekend van aardewerk uit de Late
Middeleeuwen, dat waarschijnlijk met de bemesting op de akkers terecht is gekomen.

ARCHIS-nr

Complex

Datering

M ateriaal

100347/

Onbekend

Mesolithicum

Vuursteen afslag

100344/

Onbekend

Mesolithicum

Vuursteen kling, brok, afslag

106773

(kampement?)

100502

Onbekend

Onbekend

Kwartsiet

106772

100510

Onbekend

Steentijd

Vuursteen afslag

Onbekend

Late Middeleeuwen

Aardewerk

36967

Onbekend

Neolithicum-Nieuwe tijd

Aardewerk

138880

Kampement?

Mesolithicum

Vuursteen afslag

Tabel 3. Beschrijving van de bekende ARCHIS-waarnemingen binnen een straal van ca. 1 km
rond het plangebied.
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2.2.4 Bekende archeologische vindplaatsen
Uit de (omgeving van) het plangebied is een beperkt aantal vindplaatsen bekend.
Hieronder volgt een korte opsomming van de vindplaatsen die binnen een straal van
circa 1 km rond het plangebied liggen (tabel 3; zie bijlage 2). Volgens de archeologische monumentenkaart (AMK) komen in en rond het plangebied geen archeologische monumenten voor. In 2000 bevond zich direct ten westen van het plangebied
echter nog wel een archeologisch monument (CMA-code 50A-A08), dat na nader
onderzoek (Kluiving & Arts, 2004) van de AMK is verwijderd.
2.2.5 Historische geografie
Hoewel de sporen van de eerste menselijke activiteiten in een gebied veelal als
archeologische resten in de bodem verborgen liggen, zijn de sporen die vanaf de
Late Middeleeuwen zijn gevormd veel duurzamer van aard en vaak nog in het huidige
landschap herkenbaar. Door het landbouwkundig gebruik is geleidelijk een historisch
geografische situatie gegroeid waaruit veel kan worden afgeleid over de aard van het
landschap in vroeger tijden. Voor de beschrijving van de historische geografie in en
rond het landgoed Schuitvaart is gebruik gemaakt van enkele his torische kaarten,
cultuurhistorische studies en de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de
provincie Noord-Brabant.
De zandgronden in de gemeente Etten-Leur zijn na de turfwinning vrijwel zonder
uitzondering voor de landbouw in gebruik genomen (Ellenkamp, in voorbereiding).
Een typisch voorbeeld van een sinds de Late Middeleeuwen historische gegroeid
landbouwgebied is het akkercomplex ‘Bellen, Lazerij, Locht’ circa 1,5 km ten
noorden van het plangebied (http://chw.brabant.nl/chw). Een tweede voorbeeld is
het landgoed Pannenhoef dat is ontstaan op gronden die in de 16e eeuw ontveend
zijn. Uit de historische atlas van 1836-1843 blijkt echter dat het plangebied ligt in
één van de zeldzame stukken onontgonnen grond, gelegen in het dal van de Bijloop
en de zijtakken daarvan (Uitgeverij Nieuwland, 2008). Centraal in de laagten lagen
moerassen en op de wat hogere flanken kwamen heidevelden voor. De grens naar
de cultuurgronden lag ongeveer op de noordgrens van het plangebied (figuur 6a).
Het gebied werd ontsloten door enkele paden, maar echte wegen ontbraken. De
belangrijkste wegen in de buurt waren de weg richting Zundert (huidige Schuitvaart
Jaagpad) en de weg tussen Rijsbergen en Etten. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn enkele wegen in en rond het plangebied
aangegeven als cultuurhistorisch waardevol. Met name het Schuitvaart Jaagpad kent
een zeer hoge waarde. Omstreeks 1900 was de beschreven verdeling in land gebruik
nog nauwelijks gewijzigd (Robas Atlasproducties, 1989). Alleen aan de randen had
lokaal wat ontginning van de strook woeste gronden plaatsgevonden, zoals onder
andere de aanleg van een bos direct ten westen van het plangebied (figuur 6b). De
ontginning van het plangebied tot de akkers en graslanden waaruit het tegenwoordig
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bestaat, dateert zodoende van de laatste 100 jaar. Blijkbaar waren de gronden niet
interessant genoeg voor de landbouw om ze al eerder te ontginnen.
2.2.6 Mogelijk aanwezige verstoringen
Het landbouwkundig gebruik van het plangebied heeft er in ieder geval voor gezorgd
dat de bovengrond verstoord is en als gevolg van ploegen, etc. is opgenomen in
een bouwvoor. Daarnaast behoren diepere grondbewerking (o.a. woelen tot 80 cm
-Mv) ook tot het standaard landbouwkundig gebruik in de gemeente Etten-Leur
(mondelinge mededeling M. Parlevliet d.d. 3 juni 2008). Hiermee wordt getracht
om dicht aan het oppervlak voorkomende kleilagen te breken en zo de drainage te
verbeteren. Hoewel niet zeker is dat dergelijke werkzaamheden in het plangebied
hebben plaatsgevonden, bestaat dus wel de kans dat ook de diepere grondlagen
verstoord zijn. Tot slot zijn er aanwijzingen dat in het gebied in het verleden
ontgrondingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de zandwinning. Volgens
de verwachtingskaart voor het Herinrichtingsgebied Weerijs is in het plangebied een
aantal percelen ontgrond, op basis van een provinciaal digitaal bestand met gebieden
waarvoor een ontgrondingsvergunning is afgegeven, aangevuld met gegevens van
een veldtoets (Roymans, 2006). De uitgevoerde toets bestond echter uit een beperkt
booronderzoek verspreid over 4400 ha, zodat eigen lijk niet volledig uitsluitsel is te
geven of daadwerkelijk op alle desbetreffende perce len ontgronding heeft plaats

Figuur 6. Uitsnede van de historische kaart omstreeks 1840 (a); Uitgeverij Nieuwland, 2008) en
1900 (b; Robas Atlasproducties, 1989) met de globale ligging van het plangebied in rood.
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gevonden. Op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN; zie figuur 2)
is reeds een aantal markante reliëfsprongen vast te stellen die voor de desbetreffende
percelen in ieder geval bevestigen dat er ont gronding heeft plaatsgevonden. Als
gevolg van de zandwinning komen ontgronde percelen namelijk lager te liggen ten
opzichte van de niet ontgronde percelen
2.2.7 Toekomstige situatie en geplande ingrepen
Het plangebied zal worden ingericht als een landgoed. Hoewel dit betekent dat
grote delen ongewijzigd landbouwkundig in gebruik zullen blijven, worden er ook
enkele inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd om het gebied als landgoed her kenbaar te maken. Zo worden 7 nieuwe wooneenheden gebouwd in het westelijke deel
van het plangebied, worden verschillende boomgroepen aangeplant, met name in
het westelijke deel van het plangebied, wordt een verhoging aangelegd centraal in
het zuidelijke deel van het plangebied en tot slot worden waterpartijen gegraven
in de lager gelegen, oostelijke delen van het plangebied. Een overzicht van het
definitief ontwerp van het Landgoed Schuitvaart is opgenomen in bijlage 1 (Parklaan
Landschapsarchitecten, 2008).
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Figuur 7. Resultaten veldonderzoek - geologie.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. Deze onderzoeksmethode voor het veldwerk is in overleg met mevrouw
M. Parlevliet van het regiobureau Breda (telefonisch overleg d.d. 31-03-2008)
gekozen, met als doel om in combinatie met de resultaten van het bureauonderzoek
een gespecificeerde archeologische verwachting op te kunnen stellen, waarbij
tevens gegronde uitspraken kunnen worden gedaan over de gaafheid van de
eventuele archeologische resten. De onderzoeksmethode sluit aan bij het protocol
inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.1 (stroomdiagram ‘keuze
onderzoeksmethode karterende fase’ en ‘Leidraad inventariserend veldonderzoek
deel karterend booronderzoek’).
Tijdens het veldonderzoek zijn 158 boringen verricht in een grid van 40 bij 50 m in
19 noordwest-zuidoost en 8 zuidwest-noordoost georiënteerde raaien (figuur 7). De
boringen in een raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. De gehanteerde methode
wordt geschikt geacht voor het in kaart brengen van de bodemkundige situatie in het
gebied, teneinde uitspraken te kunnen doen over de verwachte archeologische resten
en gaafheid daarvan. Er is geboord tot maximaal 2,70 m -Mv met een zandguts, waar
nodig aangevuld met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn
lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normali satie-instituut, 1989) beschreven
en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). De resultaten van het veldonderzoek
zijn weergegeven in de figuren 7 en 10; de volledige boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 3.
Een groot deel van het plangebied was in gebruik als akkerland (maïs), hetgeen het
mogelijk maakte om het bodemoppervlak in de boorraaien, tussen de afzonderlijke
boringen, te inspecteren op het voorkomen van archeologische indicatoren. Tussen
de boorraaien en op de percelen grasland heeft geen oppervlaktekartering plaatsgevonden.
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3.2 Resultaten
3.2.1 Geologie
Geologisch gezien is het gebied globaal op te delen in 3 zones: een zone met
dekzand, een zone met grover (door water afgezet) zand en een zone waar een
afgedekte veenlaag in de ondergrond voorkomt. De geologische resultaten van het
booronderzoek zijn weergegeven in figuur 7, die dient ter ondersteuning van de
onderstaande tekst.
In de eerste zone liggen dekzanden aan het oppervlak; het gaat om de hoger
gelegen terreindelen in het plangebied. De afzettingen bestaan uit matig fijn zand
met een goede korrelgrootte sortering (alle korrels zijn ongeveer even groot). Veelal
komen in de ondergrond leemlaagjes voor in het dekzand (boringen 5, 22, 38, 47,
48, 51, 59, 101, 102, 115, 129 t/m 132 en 139). Dit is over het algemeen kenmerkend voor Oude Dekzanden die zijn afgezet in het koudste deel van het pleistoceen
(pleniglaciaal). In enkele boringen is onder het dekzand grover zand aangetroffen,
met een duidelijk slechtere korrelgrootte sortering en een wat hoger leemgehalte
(boringen 16, 24, 59 en 75). Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als afgezet door
water (verspoeld): hetzij lokaal verspoelde afzettingen, hetzij oudere rivierafzet tingen. In de bodembeschrijving van het gebied wordt gesproken over niveo-fluviatiel
materiaal, duidend op lokaal verspoelde zanden (Stiboka, 1964). De overgang van

Figuur 8. Steilrand in het zuidelijke deel van het plangebied.

26

RAAP-rapport 1780

het dekzand naar de onderliggende afzettingen kenmerkt zich door een duidelijke
textuursprong. De overgang van dekzand naar de onderliggende grovere zanden is
onder andere aangetroffen in het zuiden van het plangebied, waar het dekzand als
gevolg van egalisatiewerkzaamheden deels is afgeschoven en tevens een duidelijke
steilrand in het reliëf is ontstaan (figuur 8). De egalisatie heeft vermoedelijk plaatsgevonden ter ophoging van het lager gelegen nattere gebiedsdeel in het zuidoosten
van het plangebied. De egalisatie is ook herkend aan het feit dat de oorspronkelijke
podzolbodem verdwenen is (boring 68), terwijl deze in het aangrenzende ‘nietafgeschoven-deel’ nog wel herkenbaar is (boring 158). Op de topografische
ondergrond van het gebied is een lijn opgetekend die in het verlengde ligt van het
natuurlijke reliëf en waarschijnlijk het oorspronkelijk verloop van het dekzandreliëf van
voor de egalisatie representeert. De zone tussen deze lijn en de steilrand is vanwege
de egalisatie in archeologisch opzicht dus verstoord.
In de tweede zone, overeenkomend met de lagere terreindelen in het plangebied,
liggen de grovere (verspoelde) zanden direct aan het oppervlak. De laagtes zijn in
het huidige landschap veelal ontstaan door erosie als gevolg van afspoelend smeltwater tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar het warmere Holoceen (zie §
2.2.2). Hierbij is het dekzand verspoeld en zijn de grovere fluviatiele afzettingen,
die in zone 1 nog door het dekzand worden afgedekt, aan het oppervlak komen te
liggen. Soms worden de grovere afzettingen afgedekt door een dun leemlaagje, dat
ook in de bodembeschrijving wordt beschreven (Stiboka, 1964). Vanwege de lage
ligging komen hier ook de natste omstandigheden voor, waardoor de grove zanden
soms worden afgedekt door een moerige, soms zelfs venige bovengrond. In boring
26 is een intacte veenlaag aangetroffen, maar in de meeste gevallen bestaat de
bovengrond uit een humeus zanddek, waar her en der veenresten/brokken in voorkomen. Waarschijnlijk is hier de oorspronkelijke veenlaag met het egalisatiedek
vermengd geraakt, waardoor een humeus zanddek is ontstaan. De steilrand vormt in
het zuidelijke deel van het plangebied de overgang tussen zone 1 (dekzand) en zone
2 (grover zand). Ook in de noordoostelijke, laaggelegen zone zijn grovere zanden
aangetroffen, veelal afgedekt door een humeus zanddek met veenresten (boringen
112, 124, 137, 143, 146 en 147).
Tot slot is in de derde zone een bijzondere constatering gedaan in de vorm van een
afgedekte veenlaag. In de boringen 89, 90, 91, 95, 97, 99, 100, 107, 110, 116, 119,
120, 125, 128 en 138 komt deze laag voor binnen de maximaal geboorde diepte en
in enkele gevallen is geboord tot de diepte waarop weer zuiver zand is aangetroffen.
In deze boringen is achtereenvolgens aangetroffen: dekzand / humeuze leemlaag /
veenlaag / pakket humeus zand met veel plantenresten en daarbinnen afwisselend
leem, veen en zandlaagjes / zand. Deze opeenvolging komt precies overeen met de
beschrijving die wordt gegeven in de bodembeschrijving van het gebied (Stiboka,
1964; zie tabel 4 en figuur 9). Het veenpakket wordt gedateerd in het Pleniglaciaal,
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hetgeen echter onwaarschijnlijk lijkt omdat deze periode wordt gezien als de koudste
fase van het Weichselien en veenvorming in theorie niet mogelijk zou zijn geweest.
De exacte ouderdom van het veen blijft vooralsnog een vraagteken. Het veenpakket
bevat zandlaagjes en bovendien is in enkele boringen ook op het veen nog een
pakket grovere zanden aangetroffen, soms inclusief afdekkend leemlaagje zoals in
zone 2 (boringen 99, 97, 95 en 128). Blijkbaar heeft dus zowel tijdens als plaatselijk
ook na de veenvorming nog verspoeling van zand plaatsgevonden. Wellicht dat door
de werking van het water ook delen van het veen zijn opgeruimd, want in boring 92
komt tot 180 cm -Mv geen veen voor, terwijl in de aangrenzende boringen 91 en
95 het venige pakket al op 100 cm -Mv voorkomt. Waarschijnlijk is erosie er ook de
oorzaak van dat in de huidige natuurlijke laagten in het landschap het oude veen niet
meer in de bodem voorkomt. Door de natte omstandigheden in deze laagten is hier in
het Holoceen echter opnieuw veen gevormd.

Tabel 4. Fragment van de tabel waarin de geologische gelaagdheid van het gebied is weergegeven (Stiboka, 1964).

Figuur 9. Fragment van een schematische doorsnede van het gebied (Stiboka, 1964).
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Synthese
Op basis van de verzamelde gegevens kan een reconstructie van het landschap
gemaakt worden. Er dient wel vermeld te worden dat een juiste datering en daarmee een exacte landschappelijke reconstructie pas is vast te stellen, wanneer het
afgedekte veenpakket gedateerd is:
De basis van het landschap wordt gevormd door relatief grove, slecht gesorteerde
zanden die door het water zijn afgezet. Als gevolg van oppervlakkige afstroming van
smeltwater tijdens de overgangen van koude perioden naar warmere perioden zijn
in deze afzettingen dalen gevormd. Een dergelijk pleistoceen dal ligt centraal in het
plangebied en is in een warmere periode tijdens het Pleistoceen met veen opge vuld.
De veenvorming vond echter niet onafgebroken plaats, maar werd afgewisseld door
perioden waarin erosie van bodemmateriaal plaatsvond en door het afstromend water
in de geleidelijk met veen dichtgroeiende laagte ook zandlaagjes werden afgezet.
Tijdens de laatste ijstijd vond op grote schaal verplaatsing van bodemmateriaal
door de wind plaats. Zandruggen werden afgeblazen, terwijl de laagten juist met dit
verwaaide materiaal werden opgevuld. Op deze wijze stoof ook de pleistocene, met
veen gevulde laagte in het plangebied dicht en vond als het ware een maskering
van het reliëf plaats. Tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar de huidige
warme periode (Holoceen) kwamen opnieuw grote hoeveelheden smeltwater vrij,
dat wederom dalen in het landschap uitsleet en daarbij het onder liggende materiaal
erodeerde. In deze dalen werd het dekzand en de eventuele onderliggende veenlaag
opgeruimd en kwamen de oudere, grovere zanden weer aan het oppervlak te liggen.
Gedurende het Holoceen vond in deze natte laagten plaatselijk opnieuw veengroei
plaats.
3.2.2 Bodem
Hoewel in het plangebied soms meerdere geologische afzettingen binnen 120 cm
-Mv voorkomen, loopt de bodemvorming hier veelal gewoon in door. De grootste
invloed op de aangetroffen bodemtypen wordt gevormd door de hydrologische
situatie en het landbouwkundig gebruik. Als gevolg van dat laatste zijn de bovenste
bodemhorizonten overal in het plangebied opgenomen in een gemiddeld circa 40 cm
dikke bouwvoor. Het oppervlak is daardoor zodanig vermengd geraakt dat de gaafheid
van eventuele oppervlakkige archeologische resten sterk gereduceerd is. Dit blijkt des
te meer wanneer de resultaten worden vergeleken met de boringen 6 en 149 die zijn
gezet in een strook bos die niet landbouwkundig in gebruik is geno men en waar de
oorspronkelijke gelaagdheid van bodemhorizonten nog vrijwel ongestoord aanwezig
is. Desondanks is uit de bodemkenmerken die onder de bouwvoor voorkomen
nog veel af te leiden over de oorspronkelijke bodemkundige situatie. Uitzondering
hierop vormt een groot deel in het noordoostelijke deel van het plangebied, waar in
het verleden ontgrondingen hebben plaatsgevonden (Roymans, 2006; mondelinge
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Figuur 10. Resultaten veldonderzoek - bodemkunde en archeologie.
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mededelingen van 2 lokale bewoners) en de oorspronkelijke bodem dus volledig
verwijderd is. Op basis van deze gegevens is in het plangebied onderscheid te maken
in bodems met kenmerken van een humuspodzolgrond, bodems met een AC-profiel,
moerige bodems en bodems met een verstoord bodemprofiel. De bodemkundige
resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in figuur 10.
Bij de bodems met kenmerken van een humuspodzol is in de meeste gevallen onder
de bouwvoor een restant van de B- of BC-horizont aangetroffen (figuur 8). Hierbij
is onderscheid te maken tussen bodems met een langgerekte, ‘natte’ B-horizont
(voor namelijk gelegen in de lagere terreindelen: zone 2) en bodems met een ‘droge’
B-horizont, aangetroffen in de boringen op het dekzand (zone 1). Daarnaast is in
enkele boringen een verrommelde laag onder de bouwvoor aangetroffen waarin
duidelijke kenmerken van een podzol herkenbaar waren (gebroken podzol).
In verreweg het grootste deel van de boringen is echter een AC-profiel aangetroffen
bestaande uit een bouwvoor direct overgaand in het ongestoorde moedermateriaal.
De AC-profielen in het gebied zijn op verschillende wijzen ontstaan. Op het dekzand
zijn ze het gevolg van diepe grondbewerking, waardoor het gehele oorspronkelijke
bodemprofiel in de bouwvoor is opgenomen (vergelijk figuur 11a met 11b). In de

Figuur 11. Oorspronkelijke bodemprofiel van een humuspodzolgrond in het dek¬zand (a) versus
het bodemprofiel waar de oorspronkelijke bodem tot aan de C-horizont (geel) in de bouwvoor
(bruingrijs) is opgenomen (b).
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natste terreindelen zijn het echter de oorspronkelijke bodemprofielen die horen bij
een beek- of gooreerdgrond, hoewel ook hier de bovengrond als gevolg van ploegen
sterk vermengd is geraakt. Tot slot zijn er de AC-profielen op de ontgronde percelen
die zijn ontstaan doordat hier na verwijdering van de bouwvoor het oorspronkelijke
profiel voor de zandwinning is afgegraven tot in de C-horizont, waarna de bouwvoor
als teelaarde weer is teruggestort. In feite kan deze laatste categorie ook tot de
verstoorde gronden gerekend worden. Van verstoorde bodems wordt in onderhavig
onderzoek gesproken, wanneer de bodem tot in de C-horizont of tot buiten het
bereik van de boringen geroerd is. Met name ten aanzien van vind plaatsen van
jager-verzamelaars zijn de bodems met een AC-profiel minder interes sant. Doordat
de bovengrond verploegd is, zullen oppervlakkige resten verstoord zijn en resteren
alleen eventuele dieper ingegraven resten (grondsporen). In de ontgronde en
verstoorde bodems zijn alle archeologische resten vernietigd of verstoord.
In de natste gebiedsdelen zijn moerige gronden aangetroffen. Het gebied heeft
lang durige veenbedekking gekend, maar het meeste veen is tijdens de Middeleeuwen gewonnen. Plaatselijk is wat veen overgebleven, maar veelal is dit door
het landbouwkundig gebruik verstoord geraakt en resteert slechts een humeuze
bovengrond, waarin resten van het oorspronkelijke veen bewaard zijn gebleven.
Alleen in boring 26 is een intacte holocene veenlaag aangetroffen. In archeologisch
opzicht zijn deze gronden interessant omdat er gunstige conserveringsvoorwaarden
voorkomen ten aanzien van organische archeologische resten.
3.2.3 Archeologie
Hoewel het onderzoek hier niet op was gericht, is tijdens het veldonderzoek één
duide lijke archeologische indicator aangetroffen aan het oppervlak tussen de
boringen 7 en 14 op de overgang naar de dalvormige laagte in het zuidoosten van het
plangebied. Het betreft een vuursteenafslag die gezien het ontbreken van duidelijke
diagnostische kenmerken niet nader gedateerd kan worden dan in de Steentijd. Maar
gezien de reeds bekende vindplaats uit het Mesolithicum is de nieuwe vindplaats
mogelijk ook in deze periode te dateren. De afslag heeft aan één zijde een duidelijke
ronding en cortex, wat doet vermoeden dat het gaat om een decortificatie afslag, om
de vuursteen-kei waar hij van af is geslagen beter voor bewerking geschikt te maken.
Hoewel het een losse vondst betreft waar geen nader complextype aan kan worden
toegekend, onderstreept de vondst wel dat de randen van de laagten in de Steentijd
interessant zijn geweest voor jager-verzamelaars (zie § 2.2.3).
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Vindplaats 1 - RAAP-objectnummer ETSH 01
ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 407564
Coördinaten: 105.407/394.326; Kaartblad: 50A
Gemeente: Etten-Leur; Toponiem: Schuitvaart
Maaiveld: akkerland (maïs)
Geomorfologie: flank van dalvormige laagte
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP: circa 7,75 m +NAP
Complextype: onbekend
Datering: Steentijd (mogelijk Mesolithicum)
Vondsten: vuursteen (decortificatie) afslag
Diepteligging archeologische laag/vondsten: maaiveld
Globale omvang vindplaats: onbekend
Deponering: de vondst wordt conform richtlijnen op termijn gedeponeerd bij het
provinciaal depot voor bodemvondsten.
Naast de beschreven vondst zijn in het plangebied geen andere archeologische
indicatoren aangetroffen. Het opsporen van archeologische indicatoren behoorde
dan ook niet tot de doelstelling van het onderzoek. Wel zijn her en der verspreid aan
oppervlak van het gebied enkele fragmenten recent aardewerk (Nieuwe tijd) of puin
aangetroffen, die vermoedelijk met de bemesting op het land terecht zijn gekomen.
Deze vondsten onderstrepen de aanname dat het gebied relatief recent voor de
landbouw in gebruik is genomen (zie § 2.2.5).
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4 Gespecificeerde archeologische verwachting
4.1 Verwachting
Het plangebied ligt deels in de gemeente Etten-Leur en deels in de gemeente
Zundert. Voor beide gebieden is een gedetailleerde archeologische verwachtingskaart gemaakt (Ellenkamp, in voorbereiding; Roymans, 2006). Met behulp van deze
kaarten en de gegevens uit hoofdstuk 2 kan voor het plangebied een gespecifi ceerde
archeologische verwachting worden opgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is
het onderscheid dat op basis van bepaalde locatiekeuzefactoren is te maken in
een verwachting voor vindplaatsen van gemeenschappen van jager-verzamelaars
enerzijds en van landbouwers anderzijds (zie ook § 2.2.3). Bovendien kunnen op
basis van de resultaten van het veldonderzoek uitspraken worden ge daan over de
gaafheid van eventuele vindplaatsen. Hierop wordt in § 4.2 nader ingegaan.
4.1.1 Jager-verzamelaars
Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Vroege en Midden Steentijd is dat de
mens zich voorna melijk voedde door middel van jacht, visvangst en het verzamelen
van voedsel. Deze ‘jager-verzamelaars’ trok ken door het landschap en verbleven
alleen tijdelijk (dagen, weken) op een verblijf plaats. Op de zandgronden zijn het
vaak alleen de overgebleven vuurstenen werktuigen die verwijzen naar een dergelijk
kampement, organische componenten zijn veelal vergaan. Uit verschillende studies
is gebleken dat veel archeologische vind plaatsen met vuursteenartefacten uit het
Paleolithicum, Mesolithicum en Vroeg Neolithicum voorkomen in overgangsgebieden
van nat/laag naar droog/hoog: zogenaamde gradiëntsituaties (zie o.a. De Boer
& Roymans, 2002; Roymans, 2003 & 2006). De meeste kampementen van jagerverzame laars worden daarom verwacht in de zogenaamde gradiëntzone, die zich
uitstrekt vanaf de gradiënt (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’ bodems) tot
in het droge deel (figuur 12). Een ver kla ring voor deze relatie moet worden gezocht in
de volgende factoren:
-

Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van
elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen en de
daaraan gekoppelde verscheidenheid aan voedselbronnen in de vorm van planten
en dieren.

-

Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van
vis.

-

De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water.

34

RAAP-rapport 1780

-

Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het
door bossen gedomineerde landschap en vormden waarschijnlijk in het Laat
Paleolithicum en Mesolithicum belangrijke transportroutes.

Figuur 12. Schematische weergave van de gradiëntzone.

In het plangebied komen 2 uitgesproken laagten voor (zie § 2.2.2) waarvan de flanken gradiëntzones vormen die mogelijk interessant zijn geweest voor de jager-verza melaars. Dit wordt onder andere bevestigd door de vindplaats uit het Mesolithicum die reeds in het plangebied bekend is en de vuursteenafslag die tijdens het
veldonderzoek is aangetroffen. Voor deze zones geldt zodoende een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van jager-verzamelaars. Deze verwachtingszone is op figuur 13 aangegeven met een rood gestippelde arcering.
4.1.2 Landbouwers
Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum stelde de mens
geleidelijk andere eisen aan zijn landschappelijke omgeving. De eerste landbouwers
hadden nagenoeg geen technische middelen om de bodemstructuur en -vrucht baarheid te verbeteren. De mate waarin gronden geschikt waren om te beakkeren was
een belangrijke factor in de locatiekeuze van de mens. Oogstrisico’s en successen
hingen, behalve van de gebruikte gewassen en de weersomstandigheden, voor een
zeer belangrijk deel af van de fysische en chemische eigenschappen van bodem
en land schap. Hierbij speelden met name het grondwaterregime en de (natuurlijke)
vrucht baarheid alsmede de interne drainage (tijdens natte perioden) en vochtleve ring
(tij dens droge perio den) van de bodem een belangrijke rol.
In ieder geval vanaf de Bronstijd vond in het plangebied veengroei plaats en werden
grote delen van het gebied vrijwel ontoegankelijk en bovendien te nat voor land bouwers (zie Molenaar, De Boer & Demey, 2005). Het is daarom de vraag in hoe ver re
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het gebied in die periode toegankelijk was voor bewoning. Gezien de eisen die de
landbouw stelde aan het landschap konden de eerste boeren waarschijnlijk alleen
op de hoogste delen van het dekzandgebied akkers aanleggen. Het omslagpunt
vond plaats vanaf de Late Middel eeuwen, toen als gevolg van de grootschalige
ont ginningen en veenwinning de zandgronden vrij kwamen te liggen en voor de
land bouw in gebruik konden worden genomen. Onder invloed van een sterke
bevolkings druk werden bovendien ook de minder gunstige zandgronden ontgonnen
(de zgn. kampontginningen). Ook werd door middel van de eerste systematische
bemestingen getracht de vruchtbaarheid van de akkers op peil te houden. De hogere
gronden rondom en grenzend aan het plangebied behoren tot de hoogste delen in de
omgeving. Als de prehistorische boeren ergens in het gebied zouden gaan wonen,
dan zou het op die hogere gronden zijn. Bovendien waren de hogere zandkoppen
ook de plaatsen waar vandaan in de Middeleeuwen de na veenwinning vrijgekomen
zandgronden in ontginning werden genomen, getuige de historische bewoningskern
Klappenberg even ten noordwesten van het plangebied. Voor deze hogere gronden
geldt zodoende een hoge archeologische verwachting voor vind plaatsen van
landbouwers (roze op figuur 13), met name vanaf de Late Middel eeuwen. De overige
delen van het plangebied liggen lager en waren om die reden minder interessant voor
bewoning. Voor deze zones geldt zodoende een lage archeologische verwachting.
4.1.3 Archeologische resten in natte gebiedsdelen
Hoewel in de natte gebiedsdelen over het algemeen geen bewoningssporen worden
aangetroffen, wil dit niet zeggen dat er helemaal geen archeologische resten kunnen voorkomen. De laatste jaren groeit steeds meer het besef dat ook de natte
gebiedsdelen, met name de beekdalen, soms intensief door de mens gebruikt zijn.
Uitgangspunt hierbij is dat wat zich op de oevers van een natte laagte bevindt,
bepalend is voor de eventuele resten die de laagte voor kunnen komen. Een rijke
bewoningsgeschiedenis op de oevers zal met andere woorden resulteren in een
hogere verwachting voor archeologische resten in de laagten. Kenmerkend voor
deze archeologische resten is het feit dat het vooral gaat om geïsoleerde locaties van
beperkte omvang (zgn. puntlocaties), die met traditionele vormen van archeo logisch
onderzoek moeilijk zijn op te sporen (Roymans, 2005). Hierbij valt te denken aan:
-

houten voorden (doorwaadbare plaatsen), (veen)bruggen en knuppelpaden;

-

jachtattributen, zoals gevlochten fuiken, strikken, netten, pijlen en harpoenen;

-

sporen van transport via water, zoals boten/kano’s en aanlegsteigers;

-

constructies en structuren die verband houden met het controleren van de
waterhuishouding, zoals houten stuwen, dijken, duikers en oeverbeschoeiing;

-

afvaldumps;

-

rituele deposities (offers gerelateerd aan een natte omgeving);

-

delfstoffenwinning (zand, veen, ijzeroer, leem);

-

watermolens.
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In het plangebied bestaan de natte gebiedsdelen uit min of meer geïsoleerde laagten,
waar van nature geen stromend water in voorkomt. Bovendien zijn nauwelijks
bewoningssporen bekend op de omringende hogere gronden. Daarom worden
bijvoorbeeld geen sporen van transport of resten van watermolens verwacht. De
aanwezigheid van bijvoorbeeld jachtattributen of rituele deposities is echter niet uit te
sluiten. Bovendien kunnen in de natte gebiedsdelen pollen en macroresten verzameld
worden die in combinatie met (andere) archeologische data kunnen bijdragen tot
zeer concrete landschapsreconstructies. Dat geldt zeker ook voor de afgedekte
pleistocene veenlaag die centraal in het plangebied is aangetroffen (zie figuur 13).
Het bijzondere aan de natte gebiedsdelen is bovendien het feit dat archeologische
resten kunnen zijn afgedekt door holocene afzettingen, waardoor de kans op het
voorkomen van goed geconserveerde (organische) archeologische resten reëel is
(paars op figuur 13).

4.2 Gaafheid en kwetsbaarheid van archeologische resten
In de voorgaande paragrafen is de archeologische verwachting voor Landgoed
Schuitvaart beschreven. Om echter te kunnen bepalen in hoeverre de geplande
ontwikkelingen in het plangebied bedreigend zijn voor de verwachte archeologische
resten, is het van belang om inzicht te hebben in de kwetsbaarheid hiervan: in
hoeverre zijn bestaande en verwachte waarden nog intact en in hoeverre worden
ze bedreigd door toekomstige ingrepen? In de volgende paragrafen worden deze
aspecten afzonderlijk toegelicht en wordt bekeken in hoeverre de toekomstige
ingrepen de aanwezige waarden bedreigen.
4.2.1 Gaafheid van archeologische resten
Archeologische resten zijn zeer kwetsbaar voor allerlei ingrepen in de bodem.
Bedreigend zijn graafwerkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld bouw- en/of
sloopactiviteiten, de aanleg van wegen en leidingen, natuurontwikkeling (bijv. de
aanleg van vijvers, poelen, natte oeverzones en beeklopen), agrarische grondbewerking ([diep]ploegen, mengploegen, woelen en/of frezen), egaliseren, de aanleg en
het kappen van bos, ontgronden, de aanleg van drainage en het dempen en graven
van sloten en greppels. Grondwaterpeil verlaging kan tot gevolg hebben dat met name
de organische component vergaat van archeologische resten die voorheen onder de
grondwaterspiegel lagen. De verstoring van archeologische waarden komt in veel
gevallen neer op het verdwijnen van grondsporen, verplaatsing of vernietiging van
archeologisch vondstmateriaal en verstoring of vernietiging van de ruimtelijke context
van sporen en vondsten.
Wanneer wordt gesproken over de kwetsbaarheid van archeologische resten, is het
zinvol onderscheid te maken tussen terreinen met en terreinen zonder grondsporen.
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De waarde van archeologische vindplaatsen wordt namelijk grotendeels bepaald door
de mate waarin vondsten (mobilia) zich in situ bevinden en grondsporen intact zijn.
Archeologische vindplaatsen zonder grondsporen zijn in principe kwetsbaarder dan
die met grondsporen. In beide gevallen kan verder ook een onderscheid gemaakt
worden tussen organische en anorganische resten. De organische archeologische
resten zijn uiterst kwetsbaar, omdat ze als het ware kunnen verteren, anorganische
resten zijn minder kwetsbaar.
Vindplaatsen zonder grondsporen
De eerste groep, vindplaatsen zonder grondsporen, betreft vooral vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars. In dit geval zijn afvalproducten van menselijke
activiteiten op het toenmalige oppervlak achtergelaten. Vindplaatsen uit deze groep
zijn zeer gevoelig voor verstoringen. De informatiedrager is namelijk een relatief
dunne laag (ca. 0,5 m dik) met mobilia. Wanneer deze laag of lagen worden verplaatst of verstoord, door bijvoorbeeld diepploegen, verdwijnt onder meer informatie
over de interne structuur van de vindplaats(en) en daarmee over de locatie en aard
van bepaalde activiteiten binnen de vindplaats of relaties tussen verschillende elkaar
opvolgende vindplaatsen. Van een goede conser vering van zulke terreinen kan
daarom pas gesproken worden wanneer blijkt dat het bodemprofiel vrijwel intact is. Uit
het veldonderzoek is gebleken dat overal in het plangebied de eerste 40 cm van het
bodemprofiel door ploegen verstoord is en is opgenomen in een bouwvoor. Bovendien
is aangetoond dat in delen van het plangebied ontgronding heeft plaatsgevonden.
Eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars zullen daardoor verstoord of
vernietigd zijn, waardoor sprake is van een lage gaafheid.
Vindplaatsen met grondsporen
De tweede groep betreft vindplaatsen van meer plaatsgebonden landbouwende
culturen. Vindplaatsen uit deze groep zijn minder gevoelig voor verstoringen, omdat
grondsporen veelal dieper reiken. Dit type vindplaatsen wordt in het plangebied
alleen in het uiterste westen en noordoosten verwacht. Uit het veldonderzoek is
gebleken dat hier sprake is van een bouwvoor waarin de bovenste bodemhorizonten
als gevolg van ploegwerkzaamheden zijn opgenomen. Eventuele ondiep ingegraven
grondsporen zullen in de bouwvoor zijn opgenomen, maar diepere kunnen wel
bewaard zijn gebleven.
Organische archeologische resten
Behalve de anorganische archeologische resten (met of zonder grondsporen) bestaan
er ook organische archeologische resten die vooral door verwering worden bedreigd.
Door grondwaterstandsverlagingen, bijvoorbeeld als gevolg van de drainage van een
gebied, komen ook organische archeologische resten in contact met de buitenlucht,
waardoor ze verweren. Door het contact met de buitenlucht vindt oxidatie plaats,
waardoor de organische resten als het ware verbranden en geleidelijk verdwijnen.
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Uit het veldonderzoek is gebleken dat in de lagere delen van het plangebied
plaatselijk humeuze, lemige lagen of zelfs veen voorkomen. Even tuele organische
archeologische resten kunnen hierdoor zijn afgedekt en goed geconserveerd bewaard
zijn gebleven. Bovendien is centraal in het plangebied een afgedekte pleistocene
veenlaag aangetroffen, die mogelijk veel informatie kan verschaffen over de
landschappelijke en ecologische omstandigheden in de periode waarin het veen is
gevormd.
4.2.2 Invloed van de geplande herinrichtingsmaatregelen
In het gebied zijn geen intacte vindplaatsen van jager-verzamelaars meer te
verwachten (zie § 4.1). Hiermee hoeft bij de inrichtingswerkzaamheden geen rekening
meer te worden gehouden. Plaatselijk kunnen echter nog wel dieper ingegraven
grondsporen van landbouwers en bijzondere, aan de natte omstan digheden
gerelateerde resten verstoord worden. Wanneer de inrichtingsplannen worden
vergeleken met de archeologische verwachtingswaarden, is snel inzicht te krijgen in
de locaties waar geplande inrichtingswerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring
van eventuele archeologische resten (zie figuur 13):
-

Bouwwerkzaamheden t.b.v. van de aanleg van nieuwe woningen: archeologisch
gezien zijn de bouwwerkzaamheden mogelijk alleen bedreigend voor een kleine
zone in het westen van het plangebied waar nieuwbouw deels gepland is in een
zone met een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. Voor het overige is de nieuwbouw is gepland in zones waarvoor een lage
verwachting geldt of waar de bodem verstoord of ontgrond is. Daarentegen komt
in deze zones wel de afgedekte veenlaag in de ondergrond voor. Dit biedt kansen
voor paleo-ecologisch onderzoek.

-

Aanleg waterpartijen: hierbij wordt in de lagere terreindelen grond afgegraven tot
140 cm -Mv. In deze zones kunnen aan de natte omstandigheden gerela teerde
archeologische resten voorkomen. Met name in de zones waar veen of humeuze
afzettingen aan het oppervlak zijn aangetroffen, kunnen eventuele resten goed
geconserveerd zijn. Uitvoering van de graafwerkzaamheden kan dus leiden tot
verstoring of vernietiging van eventuele archeologische resten.

-

Aanleg ophoging: de ophoging vindt plaats in een zone waar geen of verstoorde
archeologische resten verwacht worden. Bovendien is de aanleg niet verstorend
indien voorafgaand aan de werkzaamheden geen ingrepen in de huidige bodem
plaatsvinden en gebruik wordt gemaakt van de grond die bij de afgravingen in het
gebied vrijkomt. De ophoging biedt bovendien kansen om het oorspronkelijk reliëf
te herstellen en de door egalisatie ontstane steilrand weg te werken.

-

Bomen aanplant: De aanplant is vrijwel volledig voorzien in zones met een
lage archeologische verwachting of in zones waar de bodem verstoord dan
wel afgegraven is. Alleen in een kleine zone in het westen van het plangebied,
overeenkomend met de zone waar gebouwd gaat worden, valt de bosaanplant
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samen met een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van
landbouwers. De werkzaamheden bestaan over het algemeen uit het ploegen van
de bodem en het graven van plantgaten. Indien hierbij gewerkt wordt binnen de
dikte van de bestaande bouwvoor zijn de werkzaamheden niet bedreigend voor
eventuele archeologische resten. Als hierbij dieper gewerkt gaat worden dan de
huidige bouwvoor, zullen mogelijke archeologische resten echter wel bedreigd
worden.
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in plangebied Landgoed Schuitvaart enkele
uitgesproken laagten voorkomen die grenzen aan hogere terreindelen. Deze
overgangen of gradiënten zijn al in de Steentijd interessant geweest voor bewoning.
Bovendien waren de hogere gebiedsdelen ook geschikt als bewoningslocatie voor
landbouwers die de jager-verzamelaars in de loop van het Neolithicum vervingen.
Omdat in ieder geval tijdens de Bronstijd en IJzertijd op uitgebreide schaal veengroei plaatsvond, is het echter de vraag of het gebied wel interessant was voor de
landbouw. Vanaf de Middeleeuwen was het dit in ieder geval wel, want toen werd
vrijwel al het veen afgegraven voor de turfwinning en kwam het zandoppervlak vrij
voor landbouwkundig gebruik. Vrijwel alle gronden in de omgeving werden toen ook
grootschalig ontgonnen, al blijkt op basis van historische kaarten dat het grootste
deel van het plangebied tot aan 1900 tot de beperkte hoeveelheid woeste gronden
behoorde, waarschijnlijk mede vanwege de lage/natte ligging. Hoewel op basis van
het bureauonderzoek geen concrete aan de natte context gerelateerde archeologische resten verwacht worden, kan de aanwezigheid hiervan niet uitgesloten worden
en kunnen eventuele resten, zoals jachtattributen of rituele deposities, vanwege de
natte omstandigheden wel goed geconserveerd zijn.
Uit het veldonderzoek blijkt dat in het plangebied de bovenste bodemhorizonten als
gevolg van het landbouwkundig gebruik (ploegen, etc.) in een bouwvoor zijn opgenomen. Oppervlakkige archeologische resten zullen hierdoor verstoord of vernietigd
zijn. Bovendien heeft op enkele percelen zandwinning plaatsgevonden, waardoor de
bodem volledig verstoord is. In zijn algemeenheid betekent dit dat eventuele oppervlakkige vindplaatsen van jager-verzamelaars een slechte gaafheid kennen. Wat
betreft eventuele bewoningssporen van landbouwers zullen de ondiepe grondsporen
in de bouwvoor zijn opgenomen, maar kunnen dieper ingegraven grondsporen nog
onder de bouwvoor bewaard zijn gebleven. Verder is uit het veldonderzoek naar
voren gekomen dat plaatselijk in de natte gebiedsdelen een humeuze of venige
bovengrond voorkomt die goede conserveringsvoorwaarden biedt voor eventuele aan
de natte omstandigheden gerelateerde archeologische resten. Tot slot is gebleken
dat op een aantal ontgronde percelen als gevolg van de zandwinning een oude,
afgedekte veenlaag nu dicht aan het maaiveld voorkomt. Waarschijnlijk betreft het
een pleistocene laagte die deels met veen is opgevuld en later door een afdekkend
pakket dekzand aan het oog is onttrokken. Het gaat dus om een afgedekt landschap,
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waarvan door middel van nader onderzoek van het veen mogelijk de ouderdom
en specifieke landschappelijke/ ecologische omstandigheden achterhaald kunnen
worden.
Uit de inrichtingsplannen voor het landgoed Schuitvaart blijkt dat de geplande
inrichtingswerkzaamheden slechts op een beperkt aantal plekken bedreigend zijn
voor de verwachte archeologische resten. Ten eerste is er een klein gebied in het
westen van het gebied waar nieuwbouw en bosaanplant samenvallen met een zone
waarvoor een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers
geldt en eventuele diepere grondsporen bewaard kunnen zijn gebleven. Ten tweede
vallen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande waterpartijen samen
met zones waar goed geconserveerde, aan de natte omstandigheden gerelateerde
archeologische resten kunnen voorkomen. De overige geplande werkzaamheden
(nieuwbouw, bosaanplant en aanleg van een ophoging) zijn niet bedreigend, omdat
zij gepland zijn in zones waarvoor een lage archeologische verwachting geldt of
de verwachte resten reeds verstoord of vernietigd zijn. Wel zijn nieuwbouwlocaties
ge pland in de zone waar de pleistocene veenlaag dicht onder het maaiveld voorkomt.
Dit biedt kansen voor nader onderzoek naar deze veenlaag in het kader van breder
landschappelijk onderzoek.

5.2 Aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de werkzaamheden niet zal leiden tot
verstoring van archeologische resten, omdat de werkzaamheden gepland zijn in
zones waarvoor een lage archeologische verwachting geldt of de verwachte resten
als gevolg van het landbouwkundig gebruik reeds verstoord of vernietigd zijn. Ten
aanzien van deze zones wordt geen nader vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden in deze zones onverwacht toch
archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de
Monumentenwet 1988, gewijzigd in 2007 door de invoering van de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg, aanmelding van de desbetreffende vondsten
of sporen bij het Rijk verplicht. In de praktijk kan deze melding het beste gedaan
worden bij het bevoegd gezag (gemeente/provincie) of bij het provinciaal Meldpunt
Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant (tel. 06-18303222), waarna de
mogelijkheid geboden moet worden een archeologische waarneming te doen.
Verder blijkt er op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek sprake te zijn
van 2 zones waarin eventuele archeologische resten mogelijk bedreigd worden door
de geplande werkzaamheden:
-

Zone hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers:
ten aanzien van de nieuwbouw in deze zone wordt aanbevolen over te gaan
tot plan aanpassing, zodat de nieuwbouw buiten de hoge verwachtingszone
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plaatsvindt. Ten aanzien van de bosaanplant wordt aanbevolen om de diepte van
de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan (ploegen, graven van plantgaten)
en ook eventuele werkzaamheden in de toekomst te beperken tot de huidige dikte
van de bouwvoor (tot 35 cm -Mv). Indien niet aan bovenge noemde voorwaarden
voldaan kan worden, dient een nader onderzoek plaats te vinden teneinde meer
inzicht te krijgen in het wel of niet aanwezig van archeo logische resten. Aangezien
in de desbetreffende zone een afdekkende laag ontbreekt, liggen eventuele
vindplaatsen in feite aan het oppervlak en kunnen archeologische indicatoren
middels een oppervlaktekartering tegen relatief lage kosten worden opgespoord.
Daarnaast kan het onderzoek worden uitgevoerd middels een karterend
booronderzoek of een beperkt proefsleuvenonderzoek. In dat laatste geval dient
voorafgaand aan het vervolgonderzoek een Program ma van Eisen (PvE) te
worden opgesteld, waarin de archeologische eisen staan omschreven waaraan
het onderzoek dient te voldoen. Dit PvE dient te worden goed gekeurd door het
bevoegd gezag (gemeente Etten-Leur, vertegenwoor digd door M. Parlevliet van
het regiobureau Breda).
-

Zone met gunstige conserveringsvoorwaarden voor aan een natte context gere lateerde archeologische resten: ten aanzien van de graafwerkzaamheden in deze
zones wordt aanbevolen om na verwijdering van de bouwvoor de graaf vlakken
te inspecteren op het voorkomen van bijzondere aan de natte omstan digheden,
mogelijk goed geconserveerde, archeologische resten. Voorafgaand aan de
archeologische inspectie dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld,
waarin de randvoorwaarden zijn bepaald ten aanzien van het onderzoek en de
uitwerking daarvan. Dit PvA dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van
de provincie Noord-Brabant.

Verder wordt aanbevolen de grondwerkzaamheden die in het gebied gaan plaatsvinden zodanig uit te voeren dat het oorspronkelijk reliëf hersteld wordt. Dit kan
bijvoorbeeld door bij de aanleg van de ophoging het oorspronkelijk verloop van het
maaiveld te herstellen en zo de door egalisatie ontstane steilrand te verwijderen.
Ook biedt de inrichting als landgoed de kans om in het plangebied de oorspronkelijke verhouding tussen bewoning en akkers op de hogere gronden en extensievere
vormen van landgebruik (grasland of zelfs natuur) in de lagere gebiedsdelen te
herstellen.
Tot slot wordt aanbevolen om de door een restant dekzand afgedekte veenlaag die
centraal in het plangebied is aangetroffen, te bemonsteren in het kader van breder
landschappelijk onderzoek. Door het nemen en analyseren van een paleo-botanisch
monster kan meer inzicht worden verkregen in de ouderdom van de veenlaag en de
omstandigheden waaronder het veen gevormd is. Het nemen van een paleo-botanisch monster kan mogelijk uitgevoerd worden tijdens de aanleg van de fundering
van nieuwbouw in de zone waar de veenlaag binnen 110 cm -Mv voorkomt. Sinds kort
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kan voor dergelijk onderzoek bij de provincie Noord-Brabant een subsidie wor den
aangevraagd. Meer informatie hierover is te vinden op http://brabant.regelin gen bank.
eu/regeling. Het aanvraagformulier voor deze subsidie is als bijlage 4 aan onderhavig
rapport toegevoegd en ook te vinden op http://www.brabant.nl/upload/ documenten/c/
aanvraagformulier%20eco-archeologisch%20onderzoek.pdf.
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact opgenomen worden met de gemeente Etten-Leur (vertegenwoordigd door M. Parlevliet van
het regiobureau Breda; tel. 076 529 4183) en de provincie Noord-Brabant (dhr. M.
Meffert; tel. 073 6808020).
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische Monumenten Kaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHW

Cultuurhistorische Waarden Kaart

GHG

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand

GLG

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

RACM

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Verklarende woordenlijst
afslag

‘schilfer’ of ‘scherf’, afgeslagen van een stuk vuur steen.

archeologie

Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van
de materiële nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van
mense lijke samenlevingen in het verleden.

B-horizont

Inspoelingslaag van een podzolbodem

dagzomen

Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met
inbegrip van zand, klei, etc.).

dekzand

Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden
voorna me lijk door windwer king ontstaan zijn; de dekzanden van het
Weich se lien vormen in grote delen van Nederland een ‘dek’

grondsporen

Sporen van menselijke werkzaamheden in het verle den (kuilen, greppels, paalgaten), herken baar als verkleurin gen en verstorin gen van
de bodem structuur.

kampement

Tijdelijke verblijfplaats.

mobilia

Alle voorwerpen die door de mens zijn gebruikt of ver vaar digd, en die
in principe verplaatst kunnen worden; roerende goederen.

niveo

Sneeuw.

smeltwaterdal

Door smeltwater uitgeslepen dal.

veen

Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar nauwe lijks
verga ne plantenres ten opgebouwde afzetting.

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

Overzicht van de hoogteligging in en rond het plangebied (www.ahn.nl).

Figuur 3.

Uitsnede van de bodemkaart (Stiboka, 1983).

Figuur 4.

Impressie van een jager-verzamelaars kampement.

Figuur 5.

Voorbeeld van een woonstal boerderij in het prehistorisch dorp in
Eindhoven.

Figuur 6.

Uitsnede van de historische kaart omstreeks 1840 (a; Uitgeverij
Nieuwland, 2008) en 1900 (b; Robas Atlasproducties, 1989) met de
globale ligging van het plangebied in rood.

Figuur 7.

Resultaten veldonderzoek - geologie.

Figuur 8.

Steilrand in het zuidelijke deel van het plangebied.

Figuur 9.

Fragment van een schematische doorsnede van het gebied (Stiboka,
1964).
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Figuur 10. Resultaten veldonderzoek - bodemkunde en archeologie.
Figuur 11. Oorspronkelijke bodemprofiel van een humuspodzolgrond in het dekzand (a) versus het bodemprofiel waar de oorspronkelijke bodem tot aan
de C-horizont (geel) in de bouwvoor (bruingrijs) is opgenomen (b).
Figuur 12. Schematische weergave van de gradiëntzone.
Figuur 13. Resultaten archeologisch onderzoek - archeologische verwachting.
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Archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Grondwatertrappen (bron: Stiboka, 1983).

Tabel 3.

Beschrijving van de bekende ARCHIS-waarnemingen binnen een straal
van ca. 1 km rond het plangebied.

Tabel 4.

Fragment van de tabel waarin de geologische gelaagdheid van het gebied
is weergegeven (Stiboka, 1964).
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op de IKAW.
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het Landgoed Schuitvaart (Parklaan Land-schapsarchitecten, 2008)
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Aanvraagformulier beleidsregel Cultureel Erfgoed
Hoofdstuk 3 – Eco-archeologisch onderzoek

A.

Algemene gegevens aanvrager

1.

Naam organisatie.

2.

Rechtsvorm (Kamer van Koophandel nummer vermelden).

3.

Postadres, Postcode en Woonplaats.

4.

Bezoekadres.

5.

Telefoon en e-mail adres.

6.

Naam contactpersoon, functie en contactgegevens.

7.

(Post)bankrekeningnummer (incl. tenaamstelling en woonplaats begunstigde).

8.

Wel/niet BTW-plichtig (BTW-nummer vermelden).

B.

Gegevens subsidieaanvraag

1.

Naam van het project.

2.

Aanleiding voor het project.

3.

Doel van het project.

4.

Doelgroep van het project, en hoe u deze doelgroep bereikt.

5.

Omschrijving van plan van aanpak/activiteitenplan (inclusief tijdsplanning).

6.

Welk resultaat moet dit project opleveren en wat gaat er met de resultaten gebeuren?

7.

Met wie werkt u samen?

8.

Naam archeologisch onderzoek en nummer Archis-onderzoeksmeldingnummer waarvan het Eco-archeologisch
onderzoek deel uitmaakt.

9.

Naam en contactgegevens van de uitvoerende organisatie van eco-archeologisch onderzoek of van de
conserveringsactiviteiten.

10. Naam en contactgegevens van de uitvoerende instantie van het overkoepelende archeologisch onderzoek
(opgravingsvergunning houdende organisatie).
11. Naam opdrachtgever van overkoepelend archeologisch onderzoek (waterschap, terreinbeherende instantie of
gemeente)
12. Wat is de reden voor het overkoepelende archeologisch onderzoek (waterproject, natuurproject, ander ruimtelijk
project)?
13. Wat is het wetenschappelijk belang van het onderzoek of de noodzaak voor de conservering?
14. Bij deze aanvraag behoort een curriculum Vitae en lijst van recente publicaties/rapporten van de perso(o)n(en) die
het onderzoek/de conservering uitvoeren.
15. Bij deze aanvraag behoort een onderzoeksplan en/of conserveringsplan.
16. Bij deze aanvraag behoort een programma van eisen/plan van aanpak van het overkoepelende archeologisch
onderzoek inclusief de plaats(en) van onderzoek in kaartvorm en met coördinaten (RD-stelsel).

C.

Financiële gegevens en termijn subsidieaanvraag

1.

Startdatum van het project en de (geplande) einddatum.

2.

Wat zijn de totale kosten van uw project?

3.

Begroting en dekkingsplan
U dient in de begroting aan te geven waaruit de kosten en opbrengsten/dekking van het gehele project bestaan
en in welk jaar deze kosten worden gemaakt.
-

Uit de begroting moet expliciet blijken waaruit de kosten bestaan.

P08-02120
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Samenvatting
In opdracht van Korteweg Landgoedontwikkeling B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
januari 2009 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met bouwwerkzaamheden en landinrichting in de gemeente Etten-Leur. Het onderzoeksgebied (oppervlakte ca. 2.400 m²) behoort tot een groter plangebied van circa 30 ha. Op basis van
het reeds uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek diende enkel onderhavig onderzoeksgebied door middel van proefsleuven onderzocht te worden. Het primaire doel van dit onderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het
onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de
aanwezigheid van archeologische grondsporen. Voorts diende het onderzoek zich te richten op de
kwaliteit (gaafheid en conserve ring), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische grondsporen en resten.
In het onderzoeksgebied komen vroeg-pleistocene zanden en kleien van de Formatie van Stramproy dicht aan het oppervlak voor. Op deze afzettingen is in de laatste ijs tijd (Weichselien) een
dun pakket dekzand afgezet. Het reliëf wordt bepaald door de onderliggende, vroeg-pleistocene
afzettingen die als terrasafzettingswelvingen gekar teerd zijn. In het dekzand heeft zich in het
onderzoeksgebied een veldpodzolgrond ontwikkeld. Net ten oosten van het onderzoeksgebied
komen in nattere laagten moerige gronden voor. Vanwege deze gunstige landschappelijke ligging
geldt voor het onderzoeksgebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van
zowel jager-verzamelaars als landbouwers. In het plangebied zijn reeds 2 vindplaat sen van jagerverzamelaars bekend, hetgeen de hoge verwachting bevestigt.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen archeologische resten of grond sporen aangetroffen. Wel is onder de afzettingen uit het Weichselien een moerige laag aangetroffen die ook al
tijdens het verkennend booronderzoek is gevonden. Vermoedelijk is de veenlaag gevormd in het
Eemien, maar dit moet nog door verder paleo-ecologisch onderzoek verder geanalyseerd worden.
Omdat geen vindplaats is aangetroffen, wordt vervolgonderzoek door middel van een opgraving
niet noodzakelijk geacht.
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van Korteweg Landgoedontwikkeling B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
januari 2009 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met bouwwerkzaamheden en landinrichting in de gemeente Etten-Leur (figuur 1). Het betreft
het vervolg op een eerdere fase van het inventariserend onderzoek dat bestond uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek (Ellenkamp, 2008). Het totale plangebied waarop dit
bureau- en ver kennend booronderzoek betrekking had, was circa 30 ha groot. Op grond van de
resultaten hiervan zijn enkele zones afgebakend waarvoor een hoge archeologische verwachting
gold voor vindplaatsen van landbouwers en/of jager-verzamelaars (figuur 2). Enkel voor onderhavig onderzoeksgebied was vervolgonderzoek door middel van proefsleuven noodzakelijk, omdat
toekomstige bouwwerkzaamheden mogelijk aanwe zige archeologische resten kunnen vernietigen.
De oppervlakte van dit onderzoeks gebied bedraagt circa 2.400 m².
Voorafgaand aan de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek is, conform de Kwaliteitsnorm
voor de Nederlandse Archeologie (KNA; http://www.sikb.nl), een Programma van Eisen (PvE)
opgesteld (Janssens & Tichelman, 2008). Dit PvE diende als leidraad voor het onderzoek.
Het primaire doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij het in
eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van archeologische
grondsporen. Teneinde een goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag
mogelijk te maken, diende het onderzoek zich tevens te richten op de kwaliteit (gaafheid en conservering), omvang, diepteligging, aard en datering van eventuele archeologische resten. In
hoofdstuk 3 zijn de specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot deze aspecten uiteengezet.
Het veldwerk is uitgevoerd op 15 januari 2009. Het onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking
met de contactpersoon van Regiobureau Breda (mevr. M. Parlevliet). De onderzoeksdocumentatie
en het vondstmateriaal zullen te zijner tijd worden over gedragen aan het depot van de provincie
Noord-Brabant.
RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goed gekeurd
door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), die valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http:// www.sikb.nl). In het kader van het Interimbeleid
werkt RAAP onder de opgravings vergunning van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde
archeolo gische perio den. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie verklarende woordenlijst).
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Figuur 1. De ligging van beide proefsleuven in het onderzoeksgebied (rode lijnen); inzet: ligging in Nederland
(ster).
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Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden in de archeo logische
beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA), welke wordt
beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem beheer (SIKB; http://www.sikb.nl).
RAAP beschikt over een opgra vings ver gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.

1.2 Administratieve gegevens
Gemeente: Etten-Leur
Plaats: Etten-Leur
Plangebied: Landgoed Schuitvaart (ca. 30 ha)
Onderzoeksgebied: Landgoed Schuitvaart (ca. 2.400 m²)
Coördinaten:

105.189/394.487
105.220/394.516
105.252/394.476
105.222/394.421

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: geen; er zijn geen vondsten aangetroffen in het plangebied
ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer/
CIS-code: 32078
RAAP vindplaatsnummer: er is geen
vindplaats aangetroffen
Bevoegd gezag: gemeente Etten-Leur

Archeologische perioden

Nieuwe tijd

1500
Laat

Middeleeuwen

1050

Vroeg
450

(contactpersoon mevrouw C. Soeters)
en Regio bureau Breda (contactperso-

gecalibreerde jaren

Laat

270

Midden

Romeinse tijd

70 na Chr.

nen mevrouw M. Parlevliet en de heer

Vroeg

M. van der Weele).

12 voor Chr.

Laat
Midden

IJzertijd

250
500

Vroeg

800

Laat
1100

Bronstijd

Midden

1800

Vroeg
2000
Laat

2850

Midden

Neolithicum

Vroeg

4200
4900 / 5300

Laat
Midden

Mesolithicum

6450
7100

Vroeg
Laat

8800
35.000

Paleolithicum

Midden
Vroeg

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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2 Voorgaand onderzoek
In 2008 heeft in het plangebied een bureauonderzoek en een verkennend archeolo gisch booronderzoek plaatsgevonden (Ellenkamp, 2008). Het bureauonderzoek is uitgevoerd om de geologische, bodemkundige en landschappelijke kenmerken als mede de bekende en verwachte archeologische waarden van het plangebied te inven tariseren. Het verkennend booronderzoek had als
doel om de bodemopbouw in het plangebied te bepalen en eventuele bodemverstoringen in kaart
te brengen.
Hieronder worden de resultaten van het vooronderzoek (Ellenkamp, 2008) samen gevat. In onderstaande tekst wordt met het plangebied het totale gebied van circa 30 ha bedoeld. Het onderzoeksgebied is de zone van 2.400 m² waarop onderhavig proefsleuvenonderzoek betrekking heeft.

2.1 Geologie en geomorfologie
In het onderzoeksgebied komen vroeg-pleistocene zanden en kleien van de Formatie van Stramproy dicht aan het oppervlak voor. Op deze afzettingen is in de laatste ijs tijd (Weichselien) een
dun pakket dekzand afgezet. Het reliëf wordt bepaald door de onderliggende, vroeg-pleistocene
afzettingen. Op de geomorfologische kaart zijn deze afzettingen gekarteerd als terrasafzettingswelvingen (Stiboka & RGD, 1981: code 3L12a). Het dekzand is tijdens de overgangen van koude
naar warmere perio den door oppervlakkige afspoeling van smeltwater van hoog naar laag afgevoerd en afgezet in de vorm van zogenaamde fluvioperiglaciale (smeltwater-)afzettingen in een
dalvormige laagte ten zuiden van het onderzoeksgebied.
Ongeveer 10.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd en begon het warmere Holoceen. Door
de klimaatsverbetering steeg de zeespiegel en trad een geleidelijke vernatting van het gebied
op. In de reeds bestaande dalvormige laagten ontstonden beken die voor de afwatering van het
gebied zorgden. Nieuwe afzettingen werden tijdens het Holoceen vooral gevormd in de actieve
beekdalen, waar het water de oevers erodeerde en het materiaal verderop weer afzette. Daarnaast vormde de veengroei in West-Brabant een belangrijk geologisch proces. Aanvankelijk vond
veengroei plaats in de natste delen van het gebied, maar geleidelijk werd bijna het hele landschap overwoekerd. Uiteindelijk was een uitgestrekt veenpakket ontstaan waar alleen de hoogste
dekzandruggen bovenuit staken (Leenders, 1996). In West-Brabant vond tot in de Middeleeuwen
veengroei plaats (Kluiving e.a., 2006), maar het hoog te punt van de veengroei lag vermoedelijk in
de IJzertijd (Leenders, 1989). Het onderzoeksgebied heeft waarschijnlijk onder veen gelegen. Tijdens de Middeleeuwen is veel veen opgeruimd, met name door de turfwinning vanuit de Vlaamse
steden. Hierdoor kwam het dekzandlandschap, dat duizenden jaren verborgen had gelegen, weer
aan het oppervlak tevoorschijn.

9

RAAP-RAPPORT 1893
Landgoed Schuitvaart, gemeente Etten-Leur
Archeologisch vooronderzoek, waarderende fase: proefsleuven

2.2 Bodem
Volgens de bodemkaart komen in het gehele plangebied voornamelijk humuspod zolgronden voor,
afgewisseld met moerige zandgronden in de lagere terreindelen (Stiboka, 1983). In het uiterste
noorden komen rond Klappenberg ook hoge zwarte enkeerdgronden voor. Op de bodemkaart is
het onderzoeksgebied gekarteerd als een veldpodzolgrond (Stiboka, 1983: code Hn21). De veldpodzolgronden behoren tot de zogenaamde humuspodzolgronden.
Humuspodzolgronden
De humuspodzolgronden komen voornamelijk voor op de goed ontwaterde zand vlak ten en
-ruggen. Op het mineralogisch arme zand ontstond oorspronkelijk een schrale vegetatie. In de
strooisellaag ontstonden humuszuren, waaraan ijzer en organische stof uit de bodem werden
gebonden dat met infiltrerend regenwater naar beneden werd getransporteerd en dieper weer
afgezet. Op deze wijze zijn duidelijk gestrati grafeerde bodems ontstaan, met een humusuitspoelingslaag (E-horizont) en een humusinspoelingslaag (B-horizont). Waar de humusinspoeling eindigt, begint de C-horizont bestaande uit het ongeroerde moedermateriaal. De veldpodzolgronden
komen overwegend in de natter delen van het landschap voor.
Tegenwoordig zijn vrijwel alle gronden voor de landbouw in gebruik en zijn de boven ste horizonten van de podzolgrond veelal verstoord en in de bouwvoor opgenomen. Dit is vastgesteld tijdens
het verkennend booronderzoek. De bouwvoor rust meestal direct op de C-horizont. Slechts in 1
boring in het onderzoeksgebied is een circa 10 cm dikke BC-horizont aangetroffen (Ellenkamp,
2008). Meestal worden alleen nog in bosgebieden intacte pod zolgronden aangetroffen.

2.3 Hydrologie
Uit de bodemkaart valt veel informatie af te leiden over de huidige hydrologische situatie. Op
de pleistocene zandgronden geeft dit over het algemeen ook een goed beeld van de hydrologische samenhang in het paleo-landschap. Dit is van belang wanneer het gaat om het bepalen van
locaties die geschikt waren voor menselijk gebruik. De mens zocht immers droge bewoningslocaties op. Uit eerder onderzoek (Roymans, 2006) is gebleken dat grondwatertrappenkaarten in
de regel een betrouw bare basis vormen om de oorspronkelijke nat-droog overgangen in kaart te
brengen. Om inzicht te krijgen in de hydrologische situatie in het onderzoeksgebied is uit ge gaan
van de indeling op de bodemkaarten schaal 1:50.000 (Stiboka, 1983). In West-Brabant gaat dit
principe echter niet helemaal op, want gedurende een groot deel van het Holoceen is het gebied
met veen bedekt geweest. In het veen kussen heeft het grondwater 3 tot 5 m hoger gestaan dan
tegenwoordig (Leenders, 1996). Dit gegeven is van grote invloed op de gebruiksmogelijkheid die
het landschap heeft geboden (Ellenkamp, in voorbereiding). De huidige grond watertrappenkaart
geeft daarom eigenlijk alleen informatie over de hydrologische omstandigheden van voor en na de
veenbedekking. Voor de tussen liggende periode kan ervan uitgegaan worden dat alleen de hoogste zandkoppen door het veen heen staken en als het ware droge eilanden vormden.
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2.4 De mens en het landschap
Jager-verzamelaars
Tijdens de laatste fasen van het Weichselien (het Laat Paleolithicum: 33.000-8800 voor Chr.)
leefden de mensen voornamelijk van de jacht en het verzamelen van vruchten. Deze jager-verzamelaars woonden vooral in tijdelijke kampe men ten die zich bevonden op gunstige plaatsen in
het landschap, zoals de hogere en drogere dekzandruggen. De bewoningslocaties lagen bij voorkeur in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van de diversiteit aan
natuurlijke voed selbronnen en de nabijheid van drinkwater. Op het Actueel Hoogtebestand van
Neder land (AHN) is duidelijk te zien dat het onderzoeksgebied een dergelijke gun stige landschappelijke locatie vormt. Bij hun rondzwervingen door het landschap hebben de jager-verzamelaars
vooral sporen achtergelaten in de vorm van vuur ste nen werktuigen. De levenswijze van de laatpaleolithische mens zette zich voort in het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.), ook nadat het klimaat aan het begin van het Holoceen warmer werd. De vegetatie veranderde van een toendravegetatie gelei de lijk in een gesloten warmteminnende vegetatie. Vanaf circa 6000 voor Chr. trad
een sterke grondwaterspiegelstijging op (Berendsen, 1997), die geleidelijk resulteerde in de vorming van veen in de laaggelegen zones.
De eerste boeren
Vanaf circa 4900 voor Chr., het begin van het Neolithicum, vond er een belangrijke verandering
plaats in de verhouding tussen mens en natuur. Deze periode kenmerk te zich namelijk door de
introductie van de landbouw. De locatiekeuze werd steeds meer bepaald door de mate waarin
gronden geschikt waren als akkerareaal. Voor de zand gronden van Zuid-Nederland lijkt het echter
waarschijnlijk dat de eerste (omvangrijke vorm van) landbouw pas in het Laat Neolithicum op
gang kwam (zie o.a. Verhart, 2000). Kenmerkend voor de landbouwers vanaf het Laat Neolithicum
is de grotere plaatsvastheid nabij de akkers en het gebruik van aardewerk. De jacht (met vuurstenen werktuigen) was echter nog steeds belangrijk voor de voedselvoor ziening en dat gebeurde
dan hoofdzakelijk in de lager gelegen zones. Het is de vraag in hoeverre het landschap in het zuidelijke deel van de gemeente Etten-Leur geschikt is geweest voor de eerste boeren, aangezien
veengroei geleidelijk grote delen van het land schap ontoegan kelijk maakte.
In de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) was de mens definitief landbouwer geworden en ten behoeve
daarvan ontstonden geleidelijk steeds meer akkers op de gronden die daar geschikt voor waren.
In en rond plangebied Schuitvaart had het veen echter ge lei delijk het hele landschap overwoekerd
en in de IJzertijd (800-12 voor Chr.) staken alleen de allerhoogste dekzandkoppen nog door het
veen heen. Waar schijnlijk ontbraken daardoor voldoende hoge gronden van enige omvang om het
gebied interessant te maken voor de landbouw (Ellenkamp, in voorbereiding). Het feit dat geen of
nauwelijks vindplaatsen van de prehistorische boeren in het gebied bekend zijn, kan hiervan een
weerspiegeling zijn. Dit kan echter ook het gevolg zijn van de mate van onderzoeksintensiteit in
Etten-Leur.
Historische tijden
De aanwezigheid van de Romeinen in Zuid-Nederland resulteerde voornamelijk in een nog doelmatiger gebruik van het landschap, als gevolg van centralistische macht structuren en daarmee
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samenhangende organi sa tie, infrastructuur en han del. Het landschap rond plangebied Schuitvaart
was van wege de veenbedekking waarschijn lijk echter nog steeds niet geschikt voor bewo ning.
De nederzettingen bevonden zich in deze periode waarschijnlijk eerder op de hogere zandgronden verder naar het zuid oosten. Dit wil echter niet zeggen dat het gebied helemaal niet gebruikt
is. Vermoede lijk zijn de hogere zandruggen wel benut als doorgangsroute en is plaatselijk wat
veen gewonnen of ontgonnen (Leenders, 1996). De technische mogelijkheden om de venen echt
te ontsluiten, dateren echter pas uit de Late Middeleeuwen. Na de val van het Romeinse Rijk aan
het begin van de 5e eeuw volgde in het alge meen een afname van de bevolkingsdichtheid en een
terugval in materiële cultuur. Uit deze periode zijn weinig bewoningssporen bekend. Pas vanaf
het jaar 1000 trok men vanaf de ‘veen vrije’ zandgronden geleidelijk ook het veengebied in. Vanaf
de Karolingische tijd (9e-10e eeuw) nam het landbouwareaal toe ten behoeve van de groeiende
bevolking.
Middeleeuwse ontginningsdrift
Voor West-Brabant is de ontwikkeling van de Vlaamse steden van grote invloed ge weest. Vanuit
deze steden kwam een toenemende vraag naar brandstof. Om daaraan te voldoen, werd in de
loop van de Middeleeuwen op grote schaal turf gewonnen in de veengebieden van West-Brabant
(Leenders, 1980). Vooraf gaand aan de groot scha lige veenwinning werd een hoofdafwatering
gegraven. De versterkte afwatering resulteerde in klink van de bovenlaag, waarna men turf kon
steken. Na winning en drogen werd de turf vervoerd via turfvaarten naar de overslagplaatsen in
het noorden van de gemeente Etten-Leur, van waar het via grotere schepen over de zeear men
naar Vlaanderen werd vervoerd. De Schuitvaart diende vermoedelijk om de turf af te voeren van
de zandgronden ter hoogte van het Landgoed Pannen hoef, die omstreeks 1550 ontveend werden.
Van de Schuitvaart is het jaagpad nog bewaard, dat nu de noord westelijke grens van het landgoed Schuitvaart vormt en waarlangs ook het on derzoeksgebied ligt. Op de cultuurhistorische
waarden kaart van de provincie Noord-Brabant staat deze weg als cultuurhistorisch zeer waardevol gemarkeerd (http://chw.brabant.nl/chw).
Waar de moeren waren leeggestoken, werden de onderliggende zandgronden voor de landbouw
ontgonnen. Gelijk met de ontginning van de zandgronden ontstonden nieuwe boerengehuchten
zoals Klappenberg ten noorden van het plangebied. Om de groeiende bevolking van voedsel te
voorzien, werden ook de lager gelegen zandgron den ontgonnen. Grote hoeveelheden stadsafval
en plaggen werden aangevoerd om de natte gronden op te hogen en voor de landbouw geschikt
te maken. In het zuide lijke deel van de gemeente Etten-Leur, waartoe ook plangebied Schuitvaart
behoort, zijn veel vindplaatsen bekend van aardewerk uit de Late Middeleeuwen dat waar schijnlijk
met de bemesting op de akkers terecht is gekomen.
Uit de historische atlas van 1836-1843 blijkt echter dat het plangebied ligt in één van de zeldzame
stukken onontgonnen grond, gelegen in het dal van de Bijloop en de zijtakken daarvan (Uitgeverij
Nieuwland, 2008). Centraal in de laagten lagen moerassen en op de wat hogere flanken kwamen
heidevelden voor. De grens naar de cultuurgronden lag ongeveer op de noordgrens van het plangebied (figuur 6a).
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De ontginning van het plangebied tot de akkers en graslanden waaruit het tegen woor dig bestaat,
dateert zodoende van de laatste 100 jaar. Blijkbaar waren de gron den niet interessant genoeg
voor de landbouw om ze al eerder te ontginnen.

2.5 Bekende archeologische vindplaatsen
In ARCHIS staan uit het plangebied (ca. 30 ha) 2 vindplaatsen geregistreerd (figuur 2). De eerste
vindplaats betreft een vuursteenafslag uit het Mesolithicum die gevon den is in het zuidwesten
van het plangebied (ARCHIS-waarneming 106772/100347). De tweede vindplaats, een decortificatie-afslag uit mogelijk het Mesolithicum, bevindt zich min of meer centraal in het plangebied (ARCHIS-waarneming 410963). Uit het onderzoeksgebied (2.400 m 2 ) zijn geen vindplaatsen bekend. Uit de omgeving van het plangebied is een beperkt aantal vindplaatsen bekend (zie
tabel 2 voor een korte opsomming van de vindplaatsen binnen een straal van ca. 1 km van het
plangebied).
ARCHIS-nr.

Complex

100347/ 106772 Onbekend

Datering

Mesolithicum

100344/ 106773 Onbekend (kampement?) Mesolithicum

Materiaal

Vuursteen afslag
Vuursteen kling, brok, afslag

100502

Onbekend

Onbekend

Kwartsiet

100510

Onbekend
Onbekend

Steentijd
Late Middeleeuwen

Vuursteen afslag
Aardewerk

36967

Onbekend

Neolithicum-Nieuwe tijd Aardewerk

Kampement?

Mesolithicum

138880

Vuursteen afslag

Tabel 2. Beschrijving van de bekende ARCHIS-waarnemingen binnen een straal van circa 1 km rond het plangebied.

Volgens de archeolo gische monumentenkaart (AMK) komen in en rond het plan ge bied geen
archeolo gische monumenten voor. In 2000 bevond zich direct ten westen van het plangebied
echter nog wel een archeologisch monument (CMA-code 50A-A08), dat na nader onderzoek (Kluiving & Arts, 2004) van de AMK is verwijderd.

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting
Voor het plangebied is op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het verkennend
booronderzoek een archeologische verwachtingskaart opgesteld (figuur 2). Op deze kaart is een
aantal zones afgebakend met een hoge archeologische ver wachting voor vindplaatsen van jagerverzamelaars en/of landbouwers. Als gevolg van de toekomstige inrichting van het gebied is
slechts een kleine zone geselecteerd waarvoor een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk geacht
werd (figuur 2: onder zoeksgebied). Vanwege de gunstige landschappelijke ligging, namelijk hoog
en droog, geldt voor het onderzoeksgebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers. Doordat het onderzoeksgebied gebruikt is
als akkerland, zal de gaafheid van de vindplaatsen enigszins aangetast zijn. Voornamelijk diepere
grondsporen zullen goed bewaard gebleven zijn. Verder kan het gebruik als akkerland ook gevolgen hebben voor de conservering van het archeo-logisch materiaal. Door het ploegen kunnen bijvoorbeeld aardewerkscherven sterk gefragmenteerd zijn.
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Figuur 2. Resultaten archeologisch vooronderzoek en archeologische verwachtingskaart.
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3 Doel van het onderzoek
Het waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven werd aanbevolen naar aan leiding van
de resultaten van het booronderzoek (zie hoofdstuk 2) met het doel te bepalen wat de kwaliteit,
omvang, diepteligging, aard en datering van de mogelijk aanwezige archeologische resten is. Het
voornaamste doel van het proefsleuven onderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische ver wachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij het in
eerste instan tie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van archeologische
grondsporen.
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn bepalend voor de vraag hoe verder met deze
archeologische waarden dient te worden omgegaan. Indien de vindplaat sen behoudenswaardig blijken te zijn, zal moeten worden beoordeeld of deze bij de inrichting van het terrein kunnen
worden ingepast. Indien een dergelijke conserverende inrichting niet mogelijk is, dan komen de
vindplaatsen mogelijk voor een opgraving in aanmerking. Teneinde een goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te maken, diende het onderzoek zicht
tevens te richten op een aantal aanvullende aspecten ten aanzien van de archeologische resten.
In het PvE zijn hiervoor specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die door middel van het proefsleuvenonderzoek beantwoord dienen te worden.
Algemene vragen
1. Zijn er archeologische sporen, sporenclusters of vondsten aanwezig in het onderzoeksgebied?
2. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en
sporenclusters?
3. Uit welke perioden dateren de sporen?
4. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welk vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?
5. Wat is de relatie met de omgeving?
6. Wanneer is de archeologische vindplaats in onbruik geraakt?
Aanvullende vragen
7. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied eruit?
8. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord?
9. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de archeologische
vondsten/sporen?
10. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het onder zoeks gebied of met
het omringende landschap?
11. Is of zijn er behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig binnen de grenzen van het
onderzoeksgebied?
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4 Methoden
Aantal proefsleuven en afmetingen: conform het Programma van Eisen zijn in totaal 2 proefsleuven met een lengte van 25 m en een breedte van 4 m aangelegd (figuur 6). Op deze wijze is
circa 8% (200 m²) van het onderzoeksgebied onderzocht. Daarnaast was in het PvE nog 40 m²
voorzien om naar eigen inzicht van de KNA-archeoloog in te zetten. Omdat er geen archeologische sporen en vondsten zijn aangetroffen, werd een uitbreiding niet noodzakelijk geacht. De
totale onderzochte oppervlakte bleef dus beperkt tot circa 200 m².
Plaatsing van de proefsleuven: bij de aanleg van de sleuven is rekening gehou den met de landschappelijke situatie en de geplande nieuwbouw. De sleuven zijn noord west-zuidoost georiënteerd en georiënteerd op de dalvormige laagte ten zuiden van het onderzoeksgebied. Proefsleuf 2
is zodanig geplaatst dat deze in het midden van de nieuw te bouwen oppervlakte ligt.
Opgravingsvlakken en profielen en behandeling van sporen en vondsten: in beide proefsleuven is één opgravingsvlak aangelegd. Het vlak is aangelegd in de top van de C-horizont. In proefsleuf 1 lag het vlak op circa 60 tot 70 cm -Mv (ca. 7,6 tot 7,3 m +NAP) en in proefsleuf 2 op circa
50 cm -Mv (ca. 7,7 m +NAP).
Tijdens de aanleg van de vlakken zijn sporen ingekrast, waarna het vlak is gefoto grafeerd. Spoornummers zijn in oplopende volgorde bij de aanleg van de beide putten uitgedeeld. Op die manier
kreeg elk spoor een uniek nummer. De sporen zijn tijdens het veldwerk in de database beschreven. Steeds terugkerende antropogene of natuur lijke lagen hebben één nummer gekregen dat in
elke put opnieuw gebruikt werd. Zo is aan de bouwvoor spoornummer 9000 toegekend, aan de
ophogingslaag uit put 1 spoor 9001, de stort spoor 9999, recente verstoringen spoor 8888 en de
ongeroerde C-horizont (dekzand) spoor 8000. De proefsleuven zijn digitaal gedocu menteerd met
behulp van een Robotic Total Station. Dit omvat het digitaal inmeten (X-, Y- en Z-waarden) van
sporen, spoornummers, coupelijnen, putrand, vlakhoogten (ingemeten in één raai centraal in de
put), maaiveldhoogten (ingemeten aan één langszijde van de put), profielkolommen en profiellijnen. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van een lokaal meetsysteem dat door een extern landmeetkundig bureau door middel van een GPS (grondslagpunten met Z-waarden) en een Total Station is uitgezet. Dit meetsysteem is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet (RD-coördinaten).
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn alle grondsporen gecoupeerd. Er zijn geen
antropogene grondsporen, vondsten of archeologische indicatoren zoals houtskool of verbrande
leem aangetroffen. Het vlak en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht, maar
ook hier zijn geen vondsten aangetroffen. Bodemmonsters zijn niet genomen aangezien zich
geen bijzondere spoorsituaties voordeden. Bij een eenvoudige bodemopbouw zijn alleen kolomprofielen gedocumen teerd (bijlage 2). De profielen hebben eveneens een specifieke nummering,
waarbij het eerste cijfer de put aanduidt, het tweede cijfer de zijde van de put (1 is het noor den,
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2 het oosten, 3 het zuiden en 4 het westen) en het derde cijfer is het volgnum mer van het kolomprofiel per zijde. De exacte locaties van de kolomprofielen zijn digitaal ingemeten met de Robotic
Total Station als een puntlocatie. De beschrijving van de profielkolommen gebeurde met het boorbeschrijvingssysteem van RAAP. Bij een complexere bodemopbouw is een uitgebreider profiel
opgetekend op schaal 1:20. Dit was het geval in proefsleuf 1. Hier is aan de oostzijde een kijkgat
gemaakt met een breedte van circa 3,40 m.
Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie: conform het advies van Regiobureau Breda is proefsleuf 1 ten opzichte van het oorspronkelijke putten plan circa 8 m naar het
noordwesten opgeschoven en proefsleuf 2 circa 5 m naar het zuidoosten. Hiermee is een betere
spreiding verkregen en bevindt proefsleuf 2 zich in zijn geheel binnen de toekomstige bouwput.
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5 Resultaten

5.1 Geologie, geomorfologie en bodem
Tijdens het booronderzoek is in het onderzoeksgebied een bewerkte A-horizont op C-horizont
aangetroffen; slechts in één boring werd nog een BC-horizont aangetroffen. Deze bodemopbouw
is ook aangetroffen in proefsleuf 2 (bijlage 2: kolompro fie len 221 t/m 224). In proefsleuf 1 was de
bodemopbouw complexer, waardoor naast 3 kolomprofielen in de westwand van de put ook een
langer profiel is getrokken aan de oostzijde van proefsleuf 1 (figuur 3). De bodemopbouw wordt
aan de hand van dit profiel besproken.
Op circa 1,2 m -Mv (ca. 6,9 m +NAP) is een moerige laag aangetroffen (figuur 3: spoor 16). Waarschijnlijk betreft het de top van de veenlaag die ook tijdens het verkennend booronderzoek in
delen van het plangebied is aangetroffen (Ellenkamp, 2008). Op deze moerige laag hebben zich
in het Weichselien leemlagen en dekzand afgezet. De grillige vormen van de leemlagen en het
dekzand zijn ontstaan door de afwisseling van warme en koude perioden tijdens de laatste ijstijd. Door de afwisse ling van dooi en vries ontstonden drukverschillen in de bodem, waardoor de
bodem gekneed en geplooid werd (figuren 3 en 4). Bovendien vergrootte de onderliggende, vrij
zachte veenlaag de elasticiteit van de bodem. De zo ontstane lagen worden kryoturbatielagen
genoemd. Eveneens kenmerkend zijn de vorstwiggen. Vorstwiggen ontstaan bij een plotselinge
temperatuursdaling, waardoor scheuren in de bodem gevormd worden. Deze scheuren raken
gevuld met water uit de dooilaag. Wanneer dit water weer bevriest tijdens de koudere perioden,
worden de scheuren groter door het uitzetten van het water tijdens de ijsvorming. Nadat de vorst
uit de bodem is verdwe nen, vult de wig zich met bodemmateriaal van boven (figuur 4). Een dergelijke vorst wig is tijdens het onderzoek aangetroffen (figuur 3: spoor 14).
Nadat het dekzand was afgezet heeft zich hierin gedurende het warmere Holoceen een podzolbodem ontwikkeld. In het strooisel van de steeds verder uitbreidende vegetatie werden humuszuren
gevormd, waaraan ijzer en organische stof uit de bodem werden gebonden. Dit humus-ijzercomplex werd met infiltrerend regenwater naar beneden getransporteerd en dieper weer afgezet. Op
deze wijze zijn duidelijk gestratigrafeerde humuspodzolgronden ontstaan met een humusuitspoelingslaag (E-horizont) en daaronder een humusinspoelingslaag (B-horizont). Onder de B-horizont
bevindt zich de C-horizont: het zogenaamde moedermateriaal.
In natte gebiedsdelen, zoals het onderzoeksgebied, zijn zogenaamde natte veldpod zol gronden
ontstaan. Hier is onder invloed van periodiek hoge grondwaterstanden het humus-ijzercomplex
diep naar beneden getransporteerd en zodoende is een langge rekte, bruine tot lichtbruine B-horizont ontstaan. Onder de B-horizont, in de C-hori zont, komt een laag met humusfibers voor (figuur
3: spoor 10). Deze laag is ontstaan doordat een deel van het humus-ijzercomplex met het infiltrerend regenwater dieper dan de B-horizont werd afgezet, meestal in zones waar zich in het bodemmateriaal textuursprongen voordoen. In het onderzoeksgebied zijn de humusfibers gevormd op
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Figuur 4. Kryoturbatie en
vorstwig (Wijnja & Van
Beusichem, 1998).

Figuur 5. Impressie van profiel 121 in proefsleuf 1.
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een leemlaag. Maar bijvoorbeeld ook rond de vorstwig is duidelijk te zien dat de humusafzetting
de contouren van de wig volgt (figuur 5).
De bovenste bodemhorizonten van het podzolprofiel zijn, als gevolg van de ingebruik name van
het gebied als akkerland, echter verstoord geraakt. Bij de ontginning van het gebied is het terrein
geploegd, waardoor de bovenste horizonten als het ware op hun kop zijn gezet (figuur 3: spoor 6).
De ‘gebroken’ podzol is nog duidelijk in het profiel waar te nemen als brokken E- en B-materiaal
(figuur 5). Waarschijnlijk is het gebied na de eerste maal ploegen opgehoogd, mogelijk als gevolg
van egalisatie (fi guur 3: spoor 9001). Het is echter ook mogelijk dat deze zogenaamde ophogingslaag eveneens tot stand is gekomen bij het diepploegen, omdat er nog duidelijk brokken C- en
E-materiaal in voorkomen. Door herhaaldelijk ploegen is deze laag in de bovenste 30 cm volledig
gehomogeniseerd (Ap-horizont of bouwvoor). Uit het voor onderzoek is gebleken dat de ontginning
van het gebied waarschijnlijk rond circa 1900 heeft plaatsgevonden.

5.2 Archeologie
Grondsporen
In totaal zijn 5 grondsporen opgetekend waarvan 3 in proefsleuf 1 en 2 in proefsleuf 2 (figuur 6
en bijlage 1). De sporen waren ovaal en rond en hadden een (donker)grij ze tot grijsbruine vulling.
Vanwege het geringe aantal zijn alle sporen gecoupeerd. In de coupe waren de sporen onregelmatig tot komvormig en bevatten geen houtskool- of verbrande leemspikkels. De sporen zijn geïnterpreteerd als natuurlijke verkleuringen.
Vondsten
In het plangebied zijn geen vondsten aangetroffen, noch in de sporen, noch als losse concentraties of puntvondsten.
Vindplaats
Aangezien in het plangebied geen vindplaats is aangetroffen, kunnen de resten niet gewaardeerd
worden. De weinige sporen die zijn aangetroffen, bleken natuurlijke verkleuringen te zijn.
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Figuur 6. Resultaten proefsleuvenonderzoek.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het onder zoeksgebied
gegeven in de vorm van de antwoorden op de onderzoeksvragen uit het PvE.
1.

Zijn er archeologische sporen, sporenclusters of vondsten aanwezig in het onderzoeksgebied?
Nee, in het plangebied zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Er zijn tevens geen
archeologische indicatoren, zoals houtskool en verbrande leem of vondsten gedaan.

2.

Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en sporenclusters?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

3.

Uit welke perioden dateren de sporen?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

4.

Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welk vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

5.

Wat is de relatie met de omgeving?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

6.

Wanneer is de archeologische vindplaats in onbruik geraakt?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

Aanvullende vragen
7.

Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied eruit?
In het onderzoeksgebied is een veenlaag aangetroffen die mogelijk al in het Eemien gevormd
is. Op deze veenlaag hebben zich tijdens het Weichselien leemlagen en dekzand afgezet.
Deze lagen hebben een grillig verloop als gevolg van de wisselwerking tussen dooi in de
warmere perioden en vorst tijdens de koude perioden van de laatste ijstijd. Door deze wisselwerking zijn kryuoturbatie lagen en vorstwiggen gevormd. Tijdens het Holoceen, toen het
warmer werd en de vegetatie toenam, heeft zich in het dekzand een veldpodzolbodem ontwikkeld. De podzol is echter bij het in gebruik nemen van het plangebied als akker land verstoord.
Uit het vooronderzoek is gebleken dat het gebruik als akkerland waarschijnlijk ten vroegste
vanaf 1900 na Chr. heeft plaatsgehad. Bij deze ont ginning is het gebied eenmalig geploegd,
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waardoor de bovenste horizonten van de podzol als het ware omgekeerd zijn. De gebroken
podzol is wel nog duidelijk herkenbaar als brokken E- en B-materiaal. Op de geploegde laag
is waarschijn lijk nog grond opgebracht, mogelijk als gevolg van egalisatie. Deze laag is door
herhaaldelijk ploegen volledig gehomogeniseerd (bouwvoor).
8.

In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord?
Bij de ontginning van het gebied is de oorspronkelijke podzol verploegd (gebro ken podzol).
In de bodemopbouw zijn de E- en B-horizont wel nog duidelijk her kenbaar als brokken, maar
het is duidelijk dat de lagen volledig omgekeerd zijn.

9.

Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de archeologische vondsten/sporen?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

10. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het onder zoeks gebied of
met het omringende landschap?
Er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.
11. Is of zijn er behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig binnen de grenzen van het onderzoeksgebied?
Neen: er is geen vindplaats in het onderzoeksgebied aangetroffen.

6.2 Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten in het onderzoeksgebied. Derhalve wordt geen vervolgonderzoek
aanbevolen.
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek en de aanbevelingen op basis hiervan kan contact opgenomen worden met de gemeente Etten-Leur (mevr. C. Soeters) of met de
regioarcheoloog Regio Breda (mevr. M. Parlevliet).
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Gebruikte afkortingen
ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

RACM

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Verklarende woordenlijst
afslag
archeologie

‘schilfer’ of ‘scherf’, afgeslagen van een stuk vuur steen.
Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de materiële
nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van mense lijke samenlevingen
in het verleden.

B-horizont
dagzomen

Inspoelingslaag van een podzolbodem
Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van
zand, klei, etc.).

dekzand

Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voorna me lijk door
windwer king ontstaan zijn; de dekzanden van het Weich se lien vormen in grote
delen van Nederland een ‘dek’

Eemien

Interglaciaal tussen Saalien en Weichse lien (resp. voor laat ste en laatste glaci aal),
ca. 130.000-120.000 jaar geleden.

grondsporen

Sporen van menselijke werkzaamheden in het verle den (kuilen, grep pels, paalgaten), herken baar als verkleurin gen en verstorin gen van de bodem structuur.

kampement

Tijdelijke verblijfplaats.

mobilia

Alle voorwerpen die door de mens zijn gebruikt of ver vaar digd, en die in principe
verplaatst kunnen worden; roerende goederen.

niveo

Sneeuw.

smeltwaterdal Door smeltwater uitgeslepen dal.
veen

Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar nauwe lijks verga ne
plantenres ten opgebouwde afzetting.

Weichselien

Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte),
ca. 120.000-10.000 jaar geleden.
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Overzicht van figuren, tabellen en
bijlagen
Figuur 1. De ligging van de proefsleuven in het onderzoeksgebied (rode lijnen); inzet: ligging in
Nederland (ster).
Figuur 2. Resultaten archeologisch vooronderzoek en archeologische verwachtingskaart.
Figuur 3. Profiel 121 van proefsleuf 1 (schaal 1:20).
Figuur 4. Kryoturbatie en vorstwig (Wijnja & Van Beusichem, 1998).
Figuur 5. Impressie van profiel 121 in proefsleuf 1.
Figuur 6. Resultaten proefsleuvenonderzoek.
Tabel 1.

Archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Beschrijving van de bekende ARCHIS-waarnemingen binnen een straal van circa 1 km
rond het plangebied.

Bijlage 1. Sporenlijst.
Bijlage 2. Kolomprofielen.
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Bijlage 1: Sporenlijst

Legenda: kom = komvormig; nnb = niet nader beschreven; n.v.t. = niet van toepassing;
onr = onregelmatig; mf = matig fin; Zs1 = zand, zwak siltig; Zs2 = zand, matig siltig;
Zs3 = zand, sterk siltig; D = donker; L = licht; E = geel; O = oranje; U = bruin; Y = grijs;
LGBO = bouwvoor; LGN = natuurlijke laag; LGO = ophogingslaag; LGS = stort;
VSN = natuurlijke verstoring; VSR = recente verstoring.
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Bijlage 2: Kolomprofielen
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Bijlage 2 Kolomprofielen

kolomprofiel: ETSH3-141
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtgrijs gevlekt (gebroken podzol, E-materiaal)

60 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 70 cm -Mv / 0,70 m -NAP

kolomprofiel: ETSH3-142
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: lichtgrijs, geel en donkerbruin gevlekt (gebroken podzol, B- en E-materiaal en deels ook ophoging met C-materiaal van elders)

73 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: veldpodzolggronden

82 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 85 cm -Mv / 0,85 m -NAP

kolomprofiel: ETSH3-143
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: veldpodzolggronden
Opmerking: lichtgrijs gevlekt (gebroken podzol, E-materiaal)

72 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 80 cm -Mv / 0,80 m -NAP

kolomprofiel: ETSH3-221
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 60 cm -Mv / 0,60 m -NAP
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kolomprofiel: ETSH3-222
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

45 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 55 cm -Mv / 0,55 m -NAP

kolomprofiel: ETSH3-223
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

50 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 60 cm -Mv / 0,60 m -NAP

kolomprofiel: ETSH3-224
beschrijver: MJ, datum: 15-1-2009, X: 0,00, Y: 0,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak:
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: Total station, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Etten-Leur,
opdrachtgever: Korteweg, uitvoerder: RAAP Zuid

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

Einde kolomprofiel op 60 cm -Mv / 0,60 m -NAP
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Bijlage 12
Verkennend bodemonderzoek

