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

Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners).
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Samenvatting
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen, verkennende fase.
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente EttenLeur (Noord-Brabant).
Resultaten
De bodemopbouw in deelgebied E01-E05 bestaat uit een oeverwalachtig pakket met een dikte
van 0,5-0,7 m die aan de bovenzijde scherp grenst aan een ploegvoor in boringen E01-E03. De
top van het oeverwalachtige pakket is aangeploegd en/of geërodeerd bij de afzetting van de
dunne laag (opgebrachte?) klei in boringen E04-E05 er boven. De oeverwalachtige afzetting ligt
direct op het veen.
In deelgebied E07-E31 zijn geen vermoedelijke oeverwallen meer aanwezig, maar is wel sprake
van sterk gelaagde of gelamineerde afzettingen tot een diepte van 1,5 m -NAP (gemiddeld circa 1
m -mv). Deze afzetting is erosief afgezet op het onderliggende veen en plaatselijk komen
ingeschakelde kleilagen voor of een erosievlak van humeuze klei met schelpenresten, mogelijk
een eerste fase met een zeeinbraak. In het overige deel van het pakket komen schelpen echter
nauwelijks voor en ook wadzand is niet aanwezig, zodat het hoofdzakelijk brak- of
zoetwaterafzetting betreft (perimarien). In de diepere ondergrond, onder het veen, komt
dekzand voor dat in de fase vóór de veengroei vermoedelijk reeds sterk is verspoeld. Op
verspoeling wijzen de typerende verbleking en (niet-eolische) losse stapeling van de zandkorrels.
In één boring (E29) is ‘vast’ (niet verspoeld) dekzand (C-horizont) aangetroffen op een diepte van
2,4 m -NAP (1,6 m -mv) onder een laag van 40 cm verspoeld zand.
In boring E30 is het verspoelde dekzand zeer hoog in het profiel aanwezig opgeslibd (1,1 m -NAP)
en dit duidt op de aanwezigheid of nabijheid van een donk. Het zand lijkt echter te zijn verspoeld
en bodemvorming is niet aanwezig afgezien van enige roestvorming en humeuze aanrijking.
In boringen E32-37 is een zeer wisselende opbouw (per profiel en tussen boringen onderling)
aanwezig. Dit komt door de ligging in het dijkprofiel (met ophogingslagen), dijkdoorbraak op deze
plaats (het wiel achter boring E36) en buitendijkse aanwas.
Conclusie en advies
De kans op archeologische vindplaatsen in het plangebied is klein. Vroegere bewoning op de
(vermoedelijke) oeverwal (boringen E01-E05) is niet geheel uit te sluiten, maar de kans erop is
door de onvolledige rijping (de klei is niet stijf en ook het bovenste deel niet ontkalkt), maar
vooral door de aantasting van de top van het pakket, klein.
Voor het zandlichaam in boring E30 geldt dat deze is geïnterpreteerd als verspoeld zand, maar
mogelijk wijst op de aanwezigheid van een ter plaatse of zeer nabijgelegen voormalige donk.

Blad 2 van 42

Antea Group Archeologie 2021/105
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
31 mei 2021 revisie 01
Waterschap Brabantse Delta

Intact (niet verspoeld) dekzand van een donk is bijvoorbeeld in boring E29 aangetroffen op een
diepte van 2,4 m -NAP (1,6 m -mv) in de vorm van een C-horizont. Verspoeling zou een verstoring
van eventuele eerst op de donk aanwezige archeologische resten betekenen. Daarnaast duidt het
gebrek aan bodemvorming erop dat dit zandlichaam niet langdurig aan droge condities heeft
blootgestaan. De archeologische verwachting voor de (hier) sterk aangetaste donk is laag.
De overige onderdelen van het dekzandlandschap zijn laaggelegen (2,5 tot 3 m -NAP of dieper
dan de geboorde diepte) en waar deze binnen de boorprofielen aanwezig is, zijn geen typen
bodemvorming aangetroffen die op langdurig droge condities duiden. De geschiktheid voor
vroegere bewoning van het dekzand in het plangebied is daarmee gering en dit vertaalt zich naar
een lage archeologische verwachting.
De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 1507 en mogelijk deels
jonger (aanvulling na een dijkdoorbraak) of veel jonger (eerdere dijkversterking/verbreding). Er
wordt niet verwacht dat deze lagen archeologische resten herbergen anders dan het dijklichaam
zelf. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal geen coupure van de dijk worden gemaakt: dat zou
aanleiding kunnen zijn voor vervolgonderzoek. De werkzaamheden vinden daarentegen langszij
de dijk plaats in het lage deel dat op de aanwas is aangelegd (vermoedelijk dus jonger dan 1507)
of daarbuiten: met eventueel archeologisch vervolgonderzoek zijn daarbij voor de dijk geen
relevante gegevens te verkrijgen. De verwachting op archeologische resten is laag.
Wij adviseren het plangebied vrij te geven, voor zover gelegen in de gemeente Etten-Leur. Dit
betreft een selectieadvies. Ook adviseren we om geen diepterestricties op te leggen voor het
voorgenomen werk. Revisie 00 van dit rapport is beoordeeld door de adviseur van de bevoegde
overheid en de onderhavige revisie (01) betreft de bijgewerkte versie. De gemeente zal op basis
van de bevindingen uit dit onderzoek en de beoordeling hiervan overgaan tot een selectiebesluit.
Meldingsplicht
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan
ook.
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1

Inleiding
In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Antea Group in augustus-september 2020 een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Verbetering Regionale Keringen
langs Mark, Dintel en Vliet, gevolgd in april 2021 door een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen, verkennende fase.
Waterschap Brabantse Delta is voornemens dijkvakken over een lengte van 14 kilometer langs de
waterlopen van Mark, Dintel en Vliet (MDV) in West-Brabant te versterken. De plangebieden zijn
gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Het
onderhavig document betreft de gecombineerde rapportage van het bureauonderzoek en het
verkennend veldonderzoek voor het deel van dit plangebied dat gelegen is in de gemeente EttenLeur (Noord-Brabant).
Bij de voorgenomen ontwikkelingen kunnen archeologische waarden worden beschadigd of
vernietigd. Hiertoe dient voorafgaand aan de bodemingrepen archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden. Een bureauonderzoek, al dan niet in combinatie met een verkennend
(boor)onderzoek, is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg (AMZ, zie bijlage
2).
Doel onderzoek
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring
van archeologische waarden binnen het plangebied.
Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele
verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en
aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie.
Leeswijzer
Het bureauonderzoek is reeds als los document ter beoordeling aan de bevoegde overheid
voorgelegd en de goedgekeurde versie is in onderstaand integraal overgenomen in hoofdstuk 2.
Eventuele latere (kleinschalige) wijzigingen met betrekking tot het planvoornemen zijn hierin nog
verwerkt. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek is een onderzoeksopzet
gemaakt die in het Plan van Aanpak1 is verwerkt en op basis waarvan dit veldonderzoek is
uitgevoerd. Hoofdstuk 3 betreft de resultaten en interpretaties van het veldonderzoek en in
hoofdstuk 4 volgen de conclusies en het (selectie)advies.
Certificering
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4002 en 4003 met daarin besloten de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor de KNA-protocollen, 4001
(programma van eisen), 4002 (bureauonderzoek), 4003 (inventariserend veldonderzoek) en 4004
(opgraven) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor
archeologie).
1

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

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

2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

2.1.1

Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied
anderzijds. Met plangebied wordt in de bureauonderzoek-fase het gebied bedoeld waarop de in
de inleiding genoemde werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de
regel ook de ruimtelijke procedure gevoerd, waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel
is. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.
Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellen
van het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt
een straal van 1.000 m rondom het plangebied gehanteerd. De hoeveelheid archeologische
waarden in de directe omgeving van het plangebied is gering, daarom is gekozen om met een
ruimere onderzoeksomtrek te werken. Dit wordt wat betreft hoeveelheid archeologisch
onderzoek en waarnemingen, voldoende geacht om relevante informatie te verzamelen om het
gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen Dit omdat het onderzoeksgebied een
vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder andere de onderdelen zoals
hoogteligging, geomorfologie, historische situatie, etc.
Het westelijke deel van het plangebied bevindt zich ten westen van de Zevenbergseweg (N389)
op de Zeedijk, net ten zuiden van de Mark en is circa 220m lang. Het oostelijke deel van het
plangebied begint 680 m ten oosten hiervan, eveneens op de Zeedijk en is circa 1450 m lang. De
Mark ligt ten noorden van de Zeedijk. De gekanaliseerde bedding hiervan bevindt zich op een
afstand van 50 tot 300 m ten noorden van het plangebied.
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Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond:
Esri & partners).

2.1.2

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
Het plangebied is momenteel in gebruik als dijk. De kruin van de dijk is grotendeels is onverhard
in het oostelijke deel en bestraat in het westelijke deel. De strook die benodigd is voor
dijkverbetering bevindt zich in akkers en weilanden.
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Afbeelding 3. Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland).

Consequenties toekomstig gebruik
In het plangebied wordt een regionale kering ontwikkeld. Dit is een dijk die het achterland moet
beschermen tegen overstromingen. De veiligheidsnormen voor deze regionale waterkeringen
staan in de Verordening Water Noord-Brabant. Op basis van die normen brengt het waterschap
de regionale keringen op orde. Doelstelling is dat de dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen
voldoen.
Toekomstige ingrepen zullen bestaan uit ontgraving en ophoging ten behoeve van de versterking
van het bestaande dijklichaam. Hierbij zal de dijkteen verlegd moet worden, nieuwe sloten
gegraven moeten worden en andere kleinschalige graafwerkzaamheden. 2 In geval van verlegging
van de dijkteen zal de bouwvoor in het plangebied worden ontgraven tot een diepte van circa 30
cm -mv. Aan de dijkteen zal veelal een nieuwe sloot worden aangelegd. In het bureauonderzoek
werd uitgegaan van een ontgravingen tot hooguit 1 m-mv.3 In het huidige plan is dit
planvoornemen gewijzigd naar 1,5 tot 2 m diepe sloten. Deze wijziging van planvoornemen
vanuit de opdrachtgever is verwerkt in het Plan van Aanpak voor het inventariserend
veldonderzoek (zie hoofdstuk 3).4

2

Informatie ten aanzien van de werkzaamheden op basis van: Nota VKA Etten-Leur, d.d. 17-09-2019.
Looveren, 2020, p.7
4
Uffink et al. 2021, p. 9.
3
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2.1.3

Archeologisch beleid en regelgeving
Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013), waarvoor een
dubbelbestemming waarde – archeologie is opgenomen. Ter hoogte van het westelijke deel van
het plangebied geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 3, ter hoogte van het oostelijke
deel van het plangebied geldt dubbelbestemming waarde – archeologie 4. Bij deze
dubbelbestemmingen is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan
respectievelijk 2.000 m² en 50.000m², en dieper dan 0,40m -mv. Wanneer in hetzelfde
plangebied verschillende dubbelbestemmingen met verschillende vrijstellingsgrenzen gelden,
worden in de norm de strengste vrijstellingsgrenzen voor het gehele plangebied gehanteerd.
De geplande bodemingrepen overschrijden deze vrijstellingsgrenzen.
De archeologische verwachting wordt verder behandeld in paragraaf 4.1.

2.1.4

Landschappelijke situatie
In dit hoofdstuk zijn kaarten en bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de
opbouw van het landschap en de landschappelijke gesteldheid in het plangebied, zoals
bijvoorbeeld de geomorfologische kaart, de bodemkaart en het AHN. De archeologische
verwachting volgt voor een groot gedeelte uit de opbouw van het landschap. De verspreiding van
archeologische vindplaatsen heeft namelijk een duidelijk verband met de landschappelijke
gesteldheid.
Geologie
Het plangebied bevindt zich in het Zeeuwse kleigebied, nabij de overgang naar het NoordBrabantse dekzandgebied. In de diepe(re) ondergrond komen rivierafzettingen van vlechtende
rivieren uit het vroeg Pleistoceen voor. Dit zijn afzettingen van de Formatie van Waalre
(Laagpakket van Tegelen) en bestaan overwegend uit een afwisseling van fijne zanden en klei.5 In
de ondiepe(re) ondergrond komt de Formatie van Stramproy voor. De Formatie van Stramproy of
Stramproy Formatie is een geologische formatie (fluviatiel) die dagzoomt in het zuidwesten van
de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda.6
Ten tijde van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000-10.000 jaar geleden) heerste er in
Nederland een toendraklimaat. De bodem was slechts zeer schaars bedekt met vegetatie
waardoor de wind vat kreeg op de sedimenten. Vanuit droogliggende riviervlaktes is grootschalig
zand verstoven wat elders weer als dekzand over het landschap en alle onderliggende
sedimenten is afgezet. De dekzanden zijn bodemkundig onderverdeeld in het oude en het jonge
dekzand en behoren gezamenlijk tot de Formatie van Boxtel. Het oude dekzand is tijdens het
Pleniglaciaal afgezet en vaak verspoeld. Hierbij ontstonden de in het plangebied aanwezige
getijafzettingen (rivieren). Het komt vaak voor in horizontaal gelaagde pakketten met lemige of
zwak grindige banden. Het jonge dekzand is tijdens het Laat-Glaciaal afgezet, voornamelijk in de
vorm van dekzandruggen. Leem- of grindbanen komen hierin nauwelijks voor. Het jonge dekzand
behoort tot het Laagpakket van Wierden. 7 Het dekzandgebied helde globaal in noordelijke
richting af en er kwamen ook enkele dekzandruggen en/of -kopjes in voor, zoals de Zwartenberg
en de Hazeldonk (afbeelding 5).
5

Berendsen, 2004. – Bij DINOboring B44C0081 op circa 1400m ten zuiden van het plangebied werd de formatie van
Waalre aangetroffen vanaf 16,70 m -mv (16m -NAP) tot onderkant boring op 25m -mv (24,30 m -NAP) (Dinoloket.nl).
6
https://www.dinoloket.nl/formatie-van-stramproy: in DINOboring B44C0215 op circa 450m ten zuiden van het
plangebied werd de Formatie van Stamproy aangetroffen tussen 10 en 23 m -mv (tussen 10,60 en 23,60 m -NAP).
7
De Mulder e.a., 2003.
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Aan het einde van het Weichselien en het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden) werd
het klimaat een stuk milder. Als gevolg van de stijging van de temperatuur smolten de ijskappen.
De zeespiegel steeg en ook op het land was deze zeespiegelstijging te merken in het stijgen van
de grondwaterspiegel. Door de opwarming van het klimaat nam ook de vegetatie toe. Vanaf het
Atlanticum werd in de lager gelegen delen van het landschap veen gevormd.
In de loop van het Holoceen begon ook de mens een steeds actievere rol te spelen in de vorming
van het landschap. Tussen 800 na Chr. en 1500 na Chr. grijpt de mens grootschalig in, door het
natte moeraslandschap te ontginnen en te ontwateren. In eerste instantie gebruikte de mens
voornamelijk het landschap dat werd aangeboden, maar in de loop der eeuwen zette hij het
landschap steeds meer naar zijn hand. Vanaf de middeleeuwen nam de schaal en het tempo van
de ontbossing toe. Door de verdwijning van de bossen kon ook in de middeleeuwen nog
verstuiving van zand plaatsvinden en transporteerden beekjes en rivieren zand van de hoger
gelegen delen naar de lagergelegen delen. 8

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

De rivier de Mark liep vóór 1400 vanaf de Halse Sluis naar het zuiden en met een bocht naar de
Zwartenbergse molen (mogelijk (deels) de loop van de Halse Vliet volgend) en vandaaruit langs
de huidige Leurse Haven weer naar het noorden. Deze loop verlandde nadat de Mark in circa
1400 haar loop verlegde.9 Leenders oppert dat deze nieuwe loop van de Mark mogelijk de oude
bedding van de Hamse Kreek is, die zich als gevolg van het afvenen van de woeste restgronden
heeft ontwikkeld vanuit een bestaande veenvaart.
8
9

Tebbens, 2016.
Leenders, 1974. Leenders, 2004.
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In de late middeleeuwen leefden groepen mensen in nederzettingen bijeen, veelal bij een
akkercomplex waarop de gezinnen in de nederzetting allemaal een deel van de grond bewerkten.
Op de arme zandgronden werd de grond verbeterd door middel van het opbrengen van plaggen,
waardoor de akkercomplexen in de loop der tijd werden opgehoogd en hun kenmerkende
bolle/verhoogde ligging kregen. In de natte gebieden, waar veen gegroeid was, werd het veen
gewonnen als brandstof. Aan het einde van de middeleeuwen (15 e eeuw) werd de turf steeds
systematischer gewonnen en verkocht als brandstof voor de inmiddels ontstane steden. 10
Het plangebied was in het Holoceen tevens onderhevig aan mariene -en riviergetijdeninvloeden,
welke versterkt werden door de afgraving en ontginning van het veen. Het gebied werd, zeker
vanaf 1373, regelmatig overstroomd door getijdenwerking en stormvloeden waaronder de St.
Elisabethsvloed in 1421. Hierbij werd kalkrijke zavel en klei afgezet die gerekend worden tot het
Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk. De regionale vernatting van het landschap
moet invloed gehad hebben op de bewoonbaarheid en het gebruik van het landschap door de
mens, zoals vaak blijkt uit de toponymie en de uiteindelijke verkaveling tijdens en na de
ontginningen.11
Geomorfologie en AHN
Volgens de geomorfologische kaart12 bevindt zich in het plangebied een vlakte van plaatselijk
gemoerde getij-afzettingen (onstaan door rivieren) (code M71). Daarnaast bevinden zich in de
omgeving nog twee getij-oeverwallen (code B72) en dekzandruggen (al dan niet met oud
bouwlanddek; code B73yc).
Op het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)13 is de dijk waarop het plangebied ligt
duidelijk te herkennen. Het noordwestelijke deel van de Zwartbergse polder ligt opmerkelijk
hoger dan de rest van de polder. Met name in het oostelijke deel ligt het terrein erg laag. Hier zijn
ook talrijke wielen ter herkennen. Ten noorden van de dijk, langs de Mark, ligt het terrein weer
hoger. Ook zijn duidelijk de antropogene ophogingen ter hoogte van bedrijventerrein
Zwartenberg te herkennen, ten noorden van het westelijke deel van het oostelijke deelgebied.
In het westelijke deelgebied ligt de definitieve hoogte van het plangebied tussen circa 2,61 en
3,16 m +NAP bovenop de dijk en tussen circa 0,27 en 0,38 m +NAP onderaan de dijk.
In oostelijke deelgebied ligt dit tussen circa 1,87 en 2,73 m +NAP op de dijk en tussen circa 0,25
en 0,98 – NAP onderaan de dijk.

10

Berendsen, 2004.
Tebbens, 2016.
12
www.pdok.nl
13
www.ahn.nl
11
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Getijoeverwal

Plateau-achtige storthoop,
opgehoogd, opgespoten
terrein of kunstmatig eiland

Vlakte van ten
dele verspoelde
dekzanden of löss

Vlakte van getijafzettingen

Hazeldonk
Vlakte van plaatselijk
gemoerde getijafzettingen
Ontgonnen
veenvlakte
dekzandrug
Ontgonnen
veenvlakte met
petgaten

Zwartberg

Dekzand
welvingen

Afbeelding 5. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok).

Afbeelding 6. Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van
blauw (laag) naar rood (hoog)).
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Bodem en grondwater
Volgens de bodemkaart14 zijn in het plangebied poldervaaggronden (code Mn15A, Mn25A,
Mn35A), drechtvaaggronden (Mv81A) en moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een
moerige tussenlaag op zand (kWz) aanwezig.
Poldervaaggronden zijn zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge grondwaterstanden
kunnen voorkomen. Ze hebben geen veen binnen 0,8m en geen donkere bovengrond. Het is de
meest voorkomende subgroep in Nederland: zij omvatten alle komgronden en vrijwel alle jonge
zeekleigronden. Poldervaaggronden kunnen zowel een zware als een lichte textuur hebben. In de
ondergrond kunnen klei- en zandlagen voorkomen. Het stadium van ontkalking kan zowel
beginnend als vergevorderd zijn. De gronden kunnen daardoor zowel kalkrijk als kalkloos zijn. In
poldervaaggronden heeft reeds enige bodemvorming plaatsgevonden. De gronden zijn geheel
gerijpt.
Drechtvaaggronden worden gekenmerkt door een kleidek van 40 tot 80 cm dikte, met daaronder
een veenpakket van ten minste 0,40 m dik. Het verschil met poldervaaggronden is dat daarin
geen veen voorkomt binnen de eerste 0,80 m.
De grondwatertrap in het plangebied is IIIb, VI en VI.
Grondwatertrap

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

14

www.pdok.nl / STIBOKA.
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Afbeelding 7. Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).

Veen
Op de turfkaart van het geoloket van de provincie Antwerpen, die gebaseerd is op onderzoek van
Karel Leenders, staat aangegeven dat het plangebied in “veenrand – van Barlake tot Helkant” ligt.
In deze zone ligt het veengebied van Etten dat geheel in gebruik was als beemd. Er werd
incidenteel wel turf gestoken, vanaf de eerste helft van de 14e eeuw tot in wereldoorlog II,
zogenaamde boerenvervening. Hieraan herinneren de talloze verlande turfputten. Deze zone ligt
ter hoogte van het westelijke deelgebied en het uiterlijk westelijke deel van het oostelijke
deelgebied.
Specifiek voor Zwartenberg is bekend dat klooster Sint Catharinadal hier in 1286 reeds gronden
bezat (circa 76 hectare). Er was hierbij sprake van turftiend, wat wijst op turfontginning, maar
deze gronden werden vrij snel in erfpacht uitgegeven waardoor hoofdzakelijk agrarische
exploitatie niet uit te sluiten is. Deze ontginningen hebben waarschijnlijk in een strook van 500 à
600m langs de “vaart Gentse Moeren” plaatsgevonden en daarmee in een groot deel van het
plangebied. Deze zou net ten noordwesten van het plangebied (46 à 280m) hebben gelegen.
Langs deze vaart werd vanaf circa 1267 turf van Zonzeel naar de Mark bij Hazeldonk afgevoerd.
Vanaf 1280 werd de vaart ook gebruikt om het bij de moer bij Zwartenberg gewonnen turf af te
voeren. Bij een storm drong de zee langs deze vaart het ontgonnen gebied binnen en ontstond
de Hamse Kreek op de locatie van de vaart. Daarnaast staan circa 150m ten oosten, circa 450m
ten westen en circa 670m ten zuidoosten van het plangebied een relictpunt aangeduid, met
name Halseweg-Zeedijk (nummer 20.01.05), Groenedijk-Zeedijk (nummer 20.01.01) en Haagse
Dijk – Langeweg (nummer 20.01.06). Circa 460 m ten zuiden van het plangebied staat tevens een
verdronken oord aangeduid met de naam Oude Mark in Zwartenberg langs de oude rivierbedding
van de Mark.
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Afbeelding 8. Uitsnede van de turfkaart met in het rood het plangebied bij benadering (bron: geoloket
provincie Antwerpen).

Ook op basis van de paleografische kaarten15 wordt duidelijk dat er zeker veen in het plangebied
aanwezig is (geweest) en ook P. Vos16 plaatst veenontginningen in dit gebied. In het nog uit te
voeren archeologisch booronderzoek moet worden vastgesteld of er veen in het gebied aanwezig
is of is geweest. Mocht dat laatste het geval zijn dan moet ook worden gekeken naar de
mogelijke impact van het winnen van het diepste veen op de oorspronkelijke top van de Chorizont of eventuele (intacte) podzolbodem onder het veen.

2.1.5

Bewoningsgeschiedenis en historische situatie
In dit hoofdstuk worden de beschikbare historische kaarten en bekende historische gegevens
geraadpleegd die informatie kunnen verschaffen over het landgebruik van het plangebied. Er
wordt daarbij een focus gelegd op historische thema’s die van (grote) invloed zijn geweest op de
vorming van de situatie in het plangebied, waaronder de inpoldering, en de uitbreiding van
eventuele bebouwing.
Bewoningsgeschiedenis
Etten, 4km ten zuiden van het plangebied, wordt voor het eerst als nederzetting vermeld in de
‘Vrijheid van Etten, Leur en Sprundel’, een akte uit 1261. Hieruit blijkt dat het dorp toen reeds
een flinke omvang had en welvarend was vanwege de turfwinning en landbouw.
De moernering in Etten begon in 1297. Aanvankelijk gebeurde dit door kloosters, later ook door
stedelijke instellingen. Ten westen van Etten lag het Monnikenmoer. De Laakse Vaart, toen
Monnikenriool genaamd, en de Kibbelvaart werden aangelegd om het turf te vervoeren. De
ontginning van het natte veengebied gebeurde vanuit een ontginningsbasis, zoals een weg of
oude oeverwal, in langgerekte stroken van 75 x 2176 m, die later als beemden of maden in
gebruik genomen werden. Dit oorspronkelijke patroon van langgerekte percelen is als gevolg van
eigendomswisselingen door de eeuwen heen wat verrommeld, maar (vooral in het noorden van
de gemeente) nog goed herkenbaar.
15
16

Vos en de Vries, 2013.
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Door maaivelddalingen als gevolg van de veenwinning en de aanleg van turfvaarten, en het
doorprikken van de dijken (bij onderlinge onenigheden), kon de zee in de loop van de 14 e eeuw
doordringen tot in de gemeente Etten-Leur. Vanaf 1373 werd de invloed van zee en rivieren
steeds groter door hevige stormen. Rond de maden 17 in het noordelijke deel van de gemeente
werden lage dijken opgeworpen. Vanaf die tijd vond als gevolg van overstromingen geleidelijk
opslibbing met klei plaats. Toch bleven, behalve de gronden ten noorden van Bollendonk, die te
nat geworden waren, de meeste grote gebieden gewoon in gebruik. Vanaf 1390 namen de
overstromingen toe. Vooral de vloed van 1404 was in het noordelijke deel van de gemeente
merkbaar. In 1421 vonden enkele dijkdoorbraken plaats en overstroomde de Elisabethsvloed
grote delen van het gebied. Door middel van bepoldering werd het klei-/veengebied heroverd op
de zee en werden de jonge zeekleien opnieuw ontgonnen. Hiervoor werden, verspreid in het
gebied ontginningsboerderijen gebouwd, vooral op de hogere gronden. Waar de moeren leeg
gestoken waren, werden de onderliggende zandgronden bemest door potstalbemesting.
Hierdoor ontstonden de plaggendekken.
In 1507 werd door graaf Hendrik van Nassau, de Heer van Breda, bepaald dat dijken moesten
worden aangelegd waardoor de Zwartenbergsche Polder is ontstaan. Het overtollige water werd
via uitwateringssluizen op de Mark geloosd. Door de verzanding van de Mark werd echter het
peil hier te hoog om via een spuisluis water af te voeren en werd in 1721 beslist de
Zwartenbergse molen te bouwen, een poldermolen om het water weg te malen uit de polder. In
1888 brandde deze na een blikseminslag geheel af. In 1889 werd een nieuwe stenen windmolen
gebouwd. 18 19
Historische situatie
Op de kaart van Le Fèvre en Du Tour20 uit 1744 is de polder van Swartenberg aangeduid
(afbeelding 9). De kadastrale minuut van 1811-183221 toont nergens langs de Zeedijk bebouwing.
De buitendijkse percelen bestaan uit hooiland, binnendijks zijn er voornamelijk weilanden
aanwezig. Parallel aan de dijk loopt een waterloop. Bij het oostelijke eind van het plangebied is
een wiel aangegeven, ten oosten van de zeekdijk, net voor de Halseweg. Circa 450m ten westen
hiervan is een waterloop ‘Het Nieuwe Gat’ aangegeven die de dijk bij ‘De Nieuwe Sluis’
doorsnijdt.
In 1947 toont de topografische kaart22 dat een viaduct over de Mark aangelegd is, net ten oosten
van het westelijke deelgebied.
Op de topografische kaart van 199023 staat ten noorden van het westelijke uiteinde van het
oostelijke deelgebied bebouwing aangegeven. De inrichting van het plangebied zelf is door de tijd
heen amper veranderd.24

17

Stuk grasland dat meestal als hooiland werd gebruikt
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-zwartenbergse-molen
19
Van den Wijngaart, 2007.
20
www.archieven.nl
21
Beeldbank.cultureelerfgoed.nl
22
www.topotijdreis.nl
23
www.topotijdreis.nl
24
www.topotijdreis.nl
18
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Afbeelding 9. Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744 (bron:
www.archieven.nl). In rood omcirkeld, de globale ligging van het plangebied.

Afbeelding 10. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl).
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Afbeelding 11. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis).

Afbeelding 12. Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).
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2.1.6

Mogelijke verstoringen
Het plangebied is op basis van de historische kaarten nooit bebouwd geweest, derhalve zullen er
naar verwachting geen grootschalige verstoringen van dien aard aanwezig zijn.
De omgeving van het plangebied is agrarisch gebied. Landbouwactiviteiten uit het verleden
kunnen de bodem mogelijk verstoord hebben. Echter zijn deze op de dijk waarschijnlijk niet te
verwachten. De veenontginning en overstromingen in het gebied hebben zonder twijfel op grote
schaal bodemverstoring veroorzaakt.
Op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant25 zijn in de nabije omgeving van het
plangebied geen geregistreerde ontgrondingen aangegeven.

2.2

Bekende waarden

2.2.1

Archeologische waarden
Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 1000 m rondom het
plangebied opgevraagd. De hoeveelheid archeologische waarden in de directe omgeving van het
plangebied is gering, daarom is gekozen om met een ruimere onderzoeksomtrek te werken. Het
betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), archeologische waarnemingen (zoals
vondsten) en meldingen van eerdere archeologische onderzoeken (zie kaart 459172–ARCHIS in
de kaartenbijlage).
Ook is contact opgenomen met de plaatselijke heemkundekring, voor informatie over eventueel
nog onbekende archeologische vondsten in deze omgeving.26 Een reactie is sinds het begin van
het bureauonderzoek helaas nog niet ontvangen.
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Er zijn geen geregistreerde AMK-terreinen of archeologische rijksmonumenten bekend in en
rondom het plangebied.
Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
De archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied zijn zonder uitzondering
afkomstig uit archeologisch onderzoek en worden hieronder bij het desbetreffende onderzoek
besproken.
Zaakid
2885718100
2885726100
3123549100

25

begin
Late
Middeleeuwen B
Late
Middeleeuwen B
Late
Middeleeuwen B

eind
Late
Middeleeuwen B
Late
Middeleeuwen B
Late
Middeleeuwen B

complextype
huisterp /
huiswierde
klooster
bewoning
(inclusief
verdediging)

verwerving
archeologisch:
(veld)kartering
archeologisch:
(veld)kartering
archeologisch:
inspectie

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=1c267643996b4e849ec644ad42c3006c

26

Op 14-9-2020 is er via mail informatie opgevraagd bij Heemkundekring Jan Uten Houte. Hierop is nog geen reactie
ontvangen.
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3291049100

-

3984929100

Late
Middeleeuwen
-

-

huisterp /
huiswierde
-

4706621100

-

-

-

archeologisch:
inspectie
archeologisch:
begeleiding
archeologisch:
(veld)kartering

Tabel 2. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de eerder uitgevoerde archeologische
onderzoek in het onderzoeksgebied. Zie hiertoe ook tabel 3 en bijlage 459172-ARCHIS.
• Respectievelijk 450 m ten noorden en 530 m ten noordwesten van het westelijke en
oostelijke deelgebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd
(Zaakid. 2105768100). Hieruit bleek het zuidelijke gedeelte van het terrein afgegraven.
In het noordelijke deel werden de top van het Laagpakket van Walcheren, de top van
het Hollandveen Laagpakket en het de top van het Laagpakket van Wierden (dekzand)
aangetroffen. Er werden echter geen archeologische resten aangetroffen.
Vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht.27
• Op circa 980 m ten noordoosten van het plangebied werd een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2110270100). Dit terrein was gelegen op een kleine
opduiking van pleistocene zanden te midden van kleiige afzettingen. De donk lag
voldoende hoog om zelfs aan de zwaarste overstromingen te ontsnappen, waardoor er
geen afzettingen op het pleistocene zand aanwezig zijn. Bij het booronderzoek werd
vastgesteld dat de bodem in het noordelijke deel uit vlakvaaggronden en in de rest van
het terrein uit poldervaaggronden bestond. Aan het oppervlak werd aardewerk uit de
nieuwe tijd aangetroffen. In de bouwvoor werden daarnaast baksteenfragmenten, puin
en koolas aangetroffen. Twee recente archeologische indicatoren werden op een
grotere diepte aangetroffen (max. 50 cm -mv). Aangezien geen andere aanwijzingen
aangetroffen werden dat de bodem geroerd was, waren deze waarschijnlijk als gevolg
van bioturbatie op deze diepte terecht gekomen.28
• Voor een groot gebied in het noorden van de gemeente Etten-Leur en het noordwesten
van de gemeente Breda, aangeduid als ‘Noordrandmidden’ (waarbinnen ook het
plangebied gelegen is), is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve
van een cultuurhistorische verwachtings- en beleidsadvieskaart (Zaakid. 2164444100).
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek werd een verwachtingsmodel opgesteld
waarbij de hogere delen van het gebied een hoge verwachting kregen, de vlakkere
zandgronden een middelmatige verwachting. Voor de slecht ontwaterde klei- en
veengronden gold een lage verwachting. Het plangebied van onderhavig onderzoek
kreeg op de verwachtingskaart derhalve grotendeels een lage verwachting toegekend.
Enkel het uiterste westelijke uiteinde kreeg een middelmatige verwachting. 29
• Op circa 460 m ten noorden en 300 m ten oosten van het plangebied ligt een
leidingtracé waarvoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd is (Zaakid.
2410562100). Hieruit volgde voor het laag gelegen noordelijke deel een gespecificeerde
verwachting voor steentijdresten op hoger gelegen delen zoals donken en
rivieroeverwallen, en op archeologische resten vanaf de middeleeuwen. Op het hoger
gelegen zuidelijke deel, bij de dekzandrug bij Prinsenbeek (buiten het onderzoeksgebied)
kunnen archeologische sporen vanaf de steentijd worden verwacht. Aanbevolen werd

27

Borsboom, 2006.
De Boer en De Vos, 2006.
29
Ellenkamp, 2007.
28
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•

•

•
•

•

het tracé te onderzoeken door middel van een archeologisch booronderzoek. 30 Dit
advies werd omgezet naar een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. In
het tracédeel gelegen in de gemeente Breda werden hierbij drie vindplaatsen ontdekt
(Zaakid. 3984929100). Twee vindplaatsen betroffen clusters met paalkuilen en kuilen.
Op basis van het hierbij aangetroffen aardewerk konden de vindplaatsen gedateerd
worden in de prehistorie. De derde vindplaats bestond uit een greppel en een kuil uit de
middeleeuwen die waarschijnlijk op het achtererf van een boerderij hebben gelegen.
Geadviseerd werd om de hoge verwachting buiten het onderzochte tracé te
handhaven.31 Op het tracédeel in de gemeente Moerdijk werden geen archeologische
vindplaatsen aangetroffen (Zaakid. 3984937100). Landschappelijk is er sprake van een
(middeleeuws) kleidek op dekzand en soms tussen deze pakketten nog een restant
(Holland)veen. Het was niet duidelijk vast te stellen of de zandigheid van de klei in de
top van het profiel een gevolg is van het tijdens de middeleeuwse overstromingen
opwoelen van lokaal dekzand of dat er werkelijk sprake is van oeverafzettingen van
getijkreken. 32
Bij een veldkartering en inspectie is op 1,25 km ten zuiden van het plangebied een terp
uit de late middeleeuwen aangetroffen (Zaakid. 2885718100 en 3123549100). Hierbij
werden een woonlaag met puin waargenomen, en werd op 60 á 70 cm diepte een
venige laag aangetroffen die als gracht werd geïnterpreteerd. 33
Bij een veldkartering is op respectievelijk circa 480 m ten noorden en 800 m ten westen
van het westelijke en oostelijke deelgebied een ophogingslaag uit de late middeleeuwen
aangetroffen (Zaakid. 2885726100).
Bij een inspectie op circa 1km ten noordoosten van het plangebied werd een terp
aangetroffen op het hoogste punt van een dekzandrug (Zaakid. 3291049100).
Op respectievelijk circa 400 m en 600 m ten westen van het plangebied liggen
deelgebieden 1 en 3 van een bureauonderzoek (Zaakid. 4601897100). Op basis van het
bureauonderzoek gold een lage verwachting voor laat paleolithische tot en met vroeg
middeleeuwse resten. Voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd gold een middelhoge
verwachting, vooral langs de bestaande oevers van de Leurssche Haven en Laaksche
Vaart. Deze archeologische resten kunnen bestaan uit oudere beschoeiingen en resten
die verband houden de deze voormalige turfvaarten. Op de westelijke oever van de
Leursche Haven (deelgebied 1) konden ook resten van een 18e eeuws redoute verwacht
worden. Geadviseerd werd om ter plaatse van de voormalige redoute een karterend
booronderzoek en oppervlaktekartering met een metaaldetector uit te voeren. Voor het
overige plangebied werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.34 Uit het booronderzoek
bleek de ondergrond te bestaan uit mariene geulafzettingen met in de top hiervan een
30 tot 40cm dikke bouwvoor (Zaakid. 4607915100). Op twee locaties werd onder de
bouwvoor een 10 tot 15 cm dikke donkergrijze laag aangetroffen die als mogelijke
grachtvulling van de westelijke en zuidelijke gracht van de redoute werd
geïnterpreteerd. Aan de andere zijden werd geen grachtvulling aangetroffen. Verwacht
werd dat de redoute inmiddels geheel geëgaliseerd was en dat geen archeologische
resten meer te verwachten zijn. Nader onderzoek werd derhalve niet noodzakelijk
geacht.35
Op circa 470 m ten noorden van het westelijke deelgebied en circa 930m ten westen van
het oostelijke deelgebied is een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd

30

Arkema, 2015.
Arkema en Sophie, 2016.
32
Sophie, 2016.
33
Archis 3.
34
Hekman, 2018.
35
Hekman en Beckers, 2018.
31
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(Zaakid. 4651777100). Hieruit bleek dat bij recente werkzaamheden (sloop van een
bestaande schuur) het archeologisch relevante niveau verstoord was tot dieptes van 1
tot 2,7m -mv. Geadviseerd werd het terrein vrij te geven voor de voorgenomen
werkzaamheden. 36
Op circa 350 m ten zuiden van het westelijke deelgebied is bij een veldkartering een
oude woonplaats vastgesteld die ruim twee meter hoog op een dekzandrug boven het
omliggende maaiveld uitsteekt (Zaakid. 4706621100). De cultuurlaag kreeg een datering
vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. 37
Op circa 770 m ten noorden van het westelijke deelgebied en circa 800m ten
noordwesten van het oostelijke deelgebied is een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 4754282100). Het bureauonderzoek wees uit dat er
een middelhoge verwachting voor laat paleolithicum tot laat neolithicum/bronstijd was
in de top van het dekzand. Indien er hoger gelegen dekzandkoppen aangetroffen zouden
worden, gold er een algemene middelhoge verwachting. Voor afdekkende
veenpakketten gold een lage verwachting voor laat neolithicum tot en met de
middeleeuwen. Op grond van historische kaarten was ook de verwachting op nieuwe
tijd laag. Uit het booronderzoek bleek de top van het dekzand intact. Hierop werd een
veenpakket aangetroffen waarvan de top geërodeerd was door getijdewerking of
vergraven was door veenafgravingen. Bovenop het veen en de moerneringspakketten
zijn getijdeafzettingen aangetroffen. Op basis hiervan bleven de bovenstaande
verwachtingen behouden. Aangezien de geplande graafwerkzaamheden de top van het
dekzand of de lokaal aangetroffen veraarde top van het veen niet zouden bereiken, en
de verstoring als gevolg van de funderingspalen minimaal werd geacht, werd
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht en werd het terrein vrijgegeven voor
bodemingrepen tot circa 1,25m -mv.38
Op circa 180 m ten noorden van het westelijke deelgebied en 420 m ten westen van het
oostelijke deelgebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Zaakid.
4757522100). Op basis van het bureauonderzoek kreeg het terrein, gezien de ligging in
dekzandgebied een middelhoge verwachting voor resten uit het laat paleolithicum tot
het (midden)neolithicum. Voor archeologische resten uit het laat neolithicum tot de late
middeleeuwen gold, vanwege latere erosie door de Mark, een lage verwachting, en ook
voor de nieuwe tijd gold een lage verwachting. Op basis van de voorgenomen
werkzaamheden kon het terrein worden vrijgegeven. Alleen indien dieper dan 1,2m NAP (circa 2,75 a 3,7m -mv) zou worden verstoord, werd een verkennend
booronderzoek geadviseerd. 39

36

Lepage en Rap, 2019.
Archis
38
Peeters en Hakvoort, 2020.
39
De Boer, 2019.
37
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ARCHIS3 zaakid.
2105768100
2110270100

ARCHIS2 OM-nr.
15403
15989

Type onderzoek
archeologisch: boring
archeologisch: boring

2164444100

23728

2410562100

57384

2885718100

32999

2885726100

32998

3123549100
3291049100
3984929100

33000
445745
-

3984937100

-

4601897100

-

4607915100
4651777100
4706621100

-

4754282100

-

archeologisch:
bureauonder-zoek
archeologisch:
bureauonderzoek
archeologisch:
(veld)kartering
archeologisch:
(veld)kartering
archeologisch: inspectie
archeologisch: inspectie
archeologisch:
begeleiding
archeologisch:
begeleiding
archeologisch:
bureauonderzoek
archeologisch: boring
archeologisch: boring
archeologisch:
(veld)kartering
archeologisch: boring

4757522100

-

Uitvoerder
Synthegra BV
BILAN Bureau
Interdisciplinaire
Landschapsana-lyse
RAAP Archeologisch
Adviesbureau
Oranjewoud BV
Antea Group
Archeologie
Antea Group
Archeologie
Sweco
Sweco
Transect
RAAP Archeologisch
Adviesbureau
BAAC BV

archeologisch:
bureauonderzoek
Tabel 3. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

2.2.2

Ondergrondse bouwhistorische waarden
Er zijn in het plangebied geen geregistreerd ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. 40

2.2.3

Conclusie bekende waarden
In de omgeving van het oostelijke en westelijke deel van het plangebied zijn enkele
dekzandruggen aanwezig waarop archeologische waarden vanaf de prehistorie tot en met de
nieuwe tijd aangetroffen zijn.
Ook is vastgesteld dat er mogelijk veenontginning plaatsgevonden heeft in het gebied. Dit
betekent dat eventuele archeologische resten in de door turfwinning aangetaste lagen zijn
verstoord. Een verkennend archeologisch booronderzoek kan dit uitwijzen (zie ook pararaaf 2.4).
De eerder uitgevoerd archeologische booronderzoeken in de omgeving en enkele boringen uit
het TNO’s dinoloket geven een indicatie voor de diepte waarop in het plangebied de
verschillende geologische lagen kunnen worden verwacht:
40

www.atlasleefomgeving.nl
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Het pleistocene dekzand is in het oostelijke deel van het plangebied waarschijnlijk te
verwachten vanaf 2,25m -NAP en in het westelijke deelgebied vanaf 0,37m -NAP.
De top van het Hollandveen is te verwachten vanaf circa 0,8m -NAP, maar is naar
verwachting in een groot deel van het plangebied verstoord (door erosie of turfwinning).
De afzettingen van het Laagpakket van Walcheren kunnen direct onder de bouwvoor
worden aangetroffen (over het algemeen circa 30 cm -mv).
top
Walcheren

onderzoek ID /
DINOboring

afstand tot
plangebied

2105768100

top pleistocene
zand

top hollandveen

cm mv

NAP
(cm)

NAP
(cm)

450m

0-10

+1 - 8

3984929100
3984937100

550m
430m

?
?

4607915100

580m

30

4651777100

470m

/

4754282100

770m

90180

-130 -240

B44C0451
B44C0452
B44C0255

320m
430m

0
0

+40
+82

170
155

B44C0256

380m
400m

25
0

+17
+63

B44C0477
B44C0479

0m
410m

0
0

B44C0493

390m

0

cm -mv
80 - 100

-76 -100

cm -mv
0-115

NAP
(cm)
-110

50?
?

50?
?

/

/

/

15
(verspoeld)

?

140-285

-185 -340

-130
-73

265
170

-225
-88

/
/

/
/

90
100

-48
-37

0
-50

180
305

-180
-355

290
390

-290
-440

+40

220

-180

265

-225

+1,41

95-235 (onder
-140 moerneringslaag) -275

dekzandrug
dekzandrug

ophogingspakket van
B44C0478
400m
150
+40
295
-105
335
-145
150cm bovenaan
Tabel 4. Overzicht van de diepte waarop de verschillende geologische lagen werden aangetroffen bij de
eerdere onderzoeken en DINOboringen in de omgeving van het plangebied.
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Afbeelding 13. Locatie van de DINOboringen en archeologische onderzoeken waaruit gegevens over de
diepte van de geologische lagen verzameld is.

2.3

Archeologische verwachting

2.3.1

Bestaande verwachtingskaarten
Provinciale verwachtingskaart
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (CHW 2010, herziening
2016)41 ligt het plangebied in de regio van provinciaal cultuurhistorisch belang, namelijk het
zeekleigebied.
Het zeekleigebied maakt deel uit van het Zuidwest-Nederlandse deltagebied. De bodem bestaat
uit zeeklei, behalve ten oosten van de lijn Moerdijkbruggen-Helkant waar zoetwaterklei ligt.
Elders komen in het zuiden van de regio plaatselijk jong pleistocene zandgronden aan de
oppervlakte: donken en bergen. Het zeekleigebied wordt doorsneden door Mark, Dintel en Vliet
en diverse kreken, met name in de Biesbosch. Buitendijks liggen slikken en gorzen die langs de
Schelde schorren heten. Aanvankelijk was heel de regio een veengebied dat in de hoge
middeleeuwen en late middeleeuwen in eerste instantie agrarisch ontgonnen werd en waarin
men ook aan turfgraverij deed. In samenhang met de vorming van de Zeeuwse zeearmen en het
Hollands Diep overstroomde het gebied steeds verder, beginnen rond 1250 in het westen en
culminerend in de St. Elisabethsvloed van 1421 in het oosten met de vorming van de Biesbosch.
Dit oprukken van de zee-invloed was mede mogelijk door het turfgraven voor de zoutproductie.

41

Zoals de naam zegt geeft de CHW enkel cultuurhistorische waarden weer en geen archeologische verwachting.
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Wanneer in de Noordwesthoek een gebied een eeuw of anderhalve eeuw overstroomd geweest
was, kon het herbedijkt worden als kleipolder.42
Gemeentelijke verwachtingskaart
Op de gemeentelijke verwachtingskaart van Etten-Leur43 is te zien dat het westelijke deelgebied
in een zone met middelhoge archeologische verwachting ligt en het oostelijke deelgebied in een
zone met lage archeologische verwachting (Afbeelding ). De dijk staat wel aangemerkt als
historisch waardevolle weg.

Afbeelding 14. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood het
plangebied (bron: gemeente Etten-Leur).

42
43

CHW provincie Noord-Brabant
Gemeente Etten-Leur.
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2.3.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde
archeologische verwachting worden opgesteld.
Datering
Het pleistocene dekzand in de ondergrond was toegankelijk voor jagers en verzamelaars uit het
laat-paleolithicum en mesolithicum. Deze groepen kozen voornamelijk de flanken van
dekzandruggen als vestigingsplaats. De verwachting op resten uit deze periode is middelhoog.
Vanaf het neolithicum werd de regio te nat voor bewoning waardoor de kans op het aantreffen
van archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen laag is. Dit
geldt evenwel niet voor de hoger gelegen delen van het landschap zoals (eventueel nog
onbekende) donken, die pas later of helemaal niet bedekt raakten en waar derhalve wel resten
uit deze periode verwacht kunnen worden.
Ook kunnen mogelijk in de (intacte) top van het veen resten uit deze perioden aanwezig zijn.
Vanwege de erosie door de Mark en de turfwinning is de verwachting hierop echter laag.
Vanaf de late middeleeuwen vond er veenwinning plaats en werden de gronden daarna als
landbouwgronden (en dan met name hooiland en weiland) gebruikt. Bewoning vond in deze
periode waarschijnlijk eerder plaats op wat hoger gelegen delen in het landschap, zoals de
aangetroffen terpen of natuurlijke hoogten. Sporen van ontginning en agrarische activiteiten
kunnen op het Hollandveen verwacht worden.
Op basis van historische kaarten is geen bewoning uit de nieuwe tijd te verwachten. Eventuele
ontginnings- en bewerkingssporen uit deze periode zijn te verwachten in de afzettingen van het
Laagpakket van Walcheren.
Daarnaast zijn er ook resten van infrastructuur uit de nieuwe tijd aanwezig in de vorm van de dijk
en bijhorende dijkweg.
Complextype
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden die
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts
tijdelijk en/of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan
vuursteenconcentraties en haardkuilen.
Vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen sporen van agrarische activiteit worden
aangetroffen, zoals perceleringsgreppels.
Omvang
De omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkante
meters.
Diepteligging
Het pleistocene dekzand is in het oostelijke deel van het plangebied waarschijnlijk te verwachten
vanaf tenminste 2,25m -NAP en in het westelijke deelgebied vanaf tenminste 0,37m -NAP.
De top van het Hollandveen is te verwachten vanaf circa 0,8m -NAP, maar is naar verwachting in
een groot deel van het plangebied verstoord (door erosie of turfwinning).

Blad 26 van 42

Antea Group Archeologie 2021/105
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
31 mei 2021 revisie 01
Waterschap Brabantse Delta

De afzettingen van het Laagpakket van Walcheren kunnen direct onder de bouwvoor worden
aangetroffen (over het algemeen circa 30 cm -mv).
Locatie
Archeologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, aangezien de
bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is.
Mogelijke verstoringen
Het plangebied is op basis van de historische kaarten nooit bebouwd geweest, derhalve zullen er
naar verwachten geen grootschalige verstoringen van die aard aanwezig zijn.
De omgeving van het plangebied is agrarisch gebied. Landbouwactiviteiten uit het verleden
kunnen de bodem mogelijk verstoord hebben. Echter zijn deze op de dijk waarschijnlijk niet te
verwachten. De veenontginning en overstromingen in het gebied hebben zonder twijfel op grote
schaal bodemverstoring veroorzaakt.
Op de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn in de nabije omgeving van het
plangebied geen ontgrondingen aangegeven.

2.4

Conclusies en advies voor vervolgonderzoek
Het pleistocene dekzand in de ondergrond was toegankelijk voor jagers en verzamelaars uit het
laat-paleolithicum en mesolithicum. Deze groepen kozen voornamelijk de flanken van
dekzandruggen als vestigingsplaats. De verwachting op resten uit deze periode is middelhoog.
Het pleistocene dekzand is in het oostelijke deel van het plangebied waarschijnlijk te verwachten
vanaf 2,25m -NAP en in het westelijke deelgebied vanaf 0,37m -NAP.
Vanaf het neolithicum werd de regio te nat voor bewoning waardoor de kans op het aantreffen
van archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen laag is. Dit
geldt evenwel niet voor de hoger gelegen delen van het landschap zoals (eventueel nog
onbekende) donken, die pas later of helemaal niet bedekt raakten en waar derhalve wel resten
uit deze periode verwacht kunnen worden.
Ook kunnen mogelijk in de (intacte) top van het veen resten uit deze perioden aanwezig zijn. De
top van het Hollandveen is te verwachten vanaf circa 0,8 m -NAP. Vanwege de erosie door de
Mark en de turfwinning is de verwachting hierop echter laag.
Vanaf de late middeleeuwen vond er veenwinning plaats en werden de gronden daarna als
landbouwgronden (en dan met name hooiland en weiland) gebruikt. Bewoning vond in deze
periode waarschijnlijk eerder plaats op wat hoger gelegen delen in het landschap, zoals de
aangetroffen terpen of natuurlijke hoogten. Sporen van ontginning en agrarische activiteiten
kunnen op het Hollandveen verwacht worden.
Op basis van historische kaarten is geen specifieke bewoning uit de nieuwe tijd (vanaf 1850) te
verwachten. Eventuele ontginnings- en bewerkingssporen uit deze periode zijn te verwachten in
de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. De afzettingen van het Laagpakket van
Walcheren kunnen direct onder de bouwvoor worden aangetroffen (over het algemeen circa 30
cm -mv).
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Daarnaast zijn er ook resten van infrastructuur uit de nieuwe tijd aanwezig in de vorm van de dijk
en bijhorende dijkweg.
Deze verwachtingen zijn alleen correct wanneer blijkt dat de bodemopbouw niet geroerd is en
sporendragende niveaus nog intact zijn. Dit kan met een bureauonderzoek alleen niet worden
vastgesteld, hier is een veldonderzoek door middel van handmatige grondboringen noodzakelijk
als eerste toets. Omdat er een middelhoge kans is op het aantreffen van archeologische resten,
heeft Antea Group geadviseerd om binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek
d.m.v. boringen, verkennende fase, uit te voeren.44 De resultaten van dat onderzoek vinden hun
beslag in hoofdstuk 3.

44

Van Looveren, 2020; p. 31.
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3

Veldonderzoek

3.1

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

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

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

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld dat is voorgelegd aan en
akkoord bevonden door de (adviseur van) de bevoegde overheid. 45

3.2

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

45

Uffink et al. 2021.
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Uitvoering veldwerk
Datum uitvoering

7 en 8 april 2021

Veldteam

R. Fens, KNA-prospector, KNA-archeoloog
I. Fleuren, archeoloog
M. Kruijthof (ArcheoWest), senior KNA-archeoloog
Bewolkt en veelal droog, 5-10 °C

Weersomstandigheden
Boortype
Methode conform Leidraad
SIKB
Motivatie boormethode

Edelman 6 cm voor de bovengrond
Gutsboring 3 cm voor de ondergrond
Er wordt in eerste instantie verkennend geboord, dit is geen methode uit
de Leidraad Karterend. 46
In verwachtingsgebieden: verkennend booronderzoek
Omdat er in het westelijke deel van het plangebied een middelhoge kans
en in het oostelijke deel een lage kans is op het aantreffen van
archeologische resten binnen het plangebied, adviseert Antea Group om
binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen,
verkennende fase, uit te voeren op de locaties waar graafwerkzaamheden
dieper dan 40cm -mv gepland zijn. De methode – een verkennend
booronderzoek bestaande uit 6 boringen per hectare - is er niet primair op
gericht om archeologische resten aan te treffen (hiervoor is de
gehanteerde boordichtheid en –intensiteit te gering), maar is wel
uitermate geschikt om:
1) de aard van bodemopbouw en
2) de mate van intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw inclusief
de archeologische sporendragende niveaus te bepalen.
Boringen met een onderlinge boorpuntsafstand van 50 m c.q. in een 40 x
50 m driehoeksgrid bij oppervlakken is een breed toegepaste methode om
de landschappelijke veldtoets op (archeologische) bodemkwaliteit uit te
voeren.

Aantal boringen

36 boringen
E01-05 (westelijk deel van het plangebied)
E07-E37 (oostelijk deel van het plangebied)

Boordiepte

In het plan van aanpak was voorgeschreven om de boringen in het
westelijke deel tot maximaal 1,3 m-mv uit te voeren (vanwege geplande
aanlegdiepte sloot op 1 m -mv) of in het geval van dekzand de boringen tot
minimaal 0,25 m in de C-horizont.
Voor het oostelijk deel van het plangebied was in het plan van aanpak
verwoord dat de geplande maximale ontgravingsdiepte gewijzigd was van
1m -mv naar 1,5 tot 2m -mv. Dit betekent dat ook in dit gebied dekzand
binnen de verstoringsdiepte kan worden verwacht. Ter hoogte van deze te
graven sloten dienen de boringen derhalve tot 2,3 m -mv te worden
geplaatst. Regulier zijn deze boringen nog eens doorgezet tot 2,5 m -mv.
Ter hoogte van het gemaal Halle aan het oostelijke uiteinde van het
plangebied kan de dijk niet binnenwaarts versterkt worden, maar dient
deze buitenwaarts te worden verbreed. Ook hier is een nieuwe sloot
voorzien en dient derhalve geboord te worden. Dit betreft boringen E32E37 deze boringen zijn conform het boorplan in de bestaande teen van de
dijk geplaatst.

46

Tol e.a. 2012

Blad 30 van 42

Antea Group Archeologie 2021/105
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen
projectnummer 459172
31 mei 2021 revisie 01
Waterschap Brabantse Delta

Oriëntatie grid t.o.v. geomorfologie/paleo-landschap
Wijze inmeten boringen

3.3

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

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

-

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

Nihil (berm) of kopakkers

Doelen en wensen
opdrachtgever

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

Randvoorwaarden

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

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

Niet aan de orde: geen vondstzichtbaarheid aan het oppervlak
Boring E06 (westelijk deel) kon niet worden geplaatst omdat deze zich in
het talud van het viaduct bevond, aan de voet van de viaduct kon vanwege
leidingen de boring niet worden herplaatst.

Resultaten
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de
situatiekaart in de kaartenbijlage 459172-ARO. In de bespreking van de resultaten zal een
driedeling worden gemaakt in het plangebied. Deze driedeling betreft het westelijke deelgebied
(boringen E01-E05), het binnendijks gelegen deel van het oostelijke deelgebied (boringen E07E31) en het buitendijks (Markzijde) gelegen deel van het oostelijke deelgebied (boringen E32E37).

3.3.1

Bodem, lithologie en interpretatie
Deelgebied boringen E01-E05
In het westelijke deelgebied, met huidig grondgebruik akker, bestaat de bovenlaag uit een sterk
zandige, kalkloze, uiterst siltige klei. Dit betreft de moderne ploegvoor.
Dit pakket gaat in boring E04 en E05 met een scherpe grens over in een gelaagd zandig,
blauwgrijze kleilaag. Het pakket oogt rommelig (brokken klei) ofwel door de wijze van afzetting
(overstroming of opgebracht), ofwel door later verploegen. Deze kleilaag is slechts 15-25 cm dik
en is gelegen op ongeveer 0 m t.o.v. NAP. Het is aannemelijk dat dit pakket is opgebracht om een
plaatselijke laagte te vullen. Dit is niet met zekerheid te zeggen omdat het pakket is verstoord
doordat deze is opgenomen in de (recente) ploegvoor: ook de top van de oeverwalachtige
afzettingen onder het pakket is aangeploegd.
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Onder deze afzetting (en in boringen E01-E03 direct onder de bouwvoor) ligt vanaf circa 0,35-0,5
m -mv (circa 0,2 - 0,05 m +NAP) een halfgerijpt pakket roestige, sterk zandgelaagde, uiterst siltige
klei. De kleur van het pakket is grijsbeige. Een duidelijke lithologische trend is in het pakket niet
zichtbaar, maar aan de hand van de overige omschreven kenmerken wordt het geïnterpreteerd
als een oeverwalpakket (in de boringen ‘oeverwalachtig’). Echter dit betreft interpretatie, de
gelaagdheid zou ook kunnen wijzen op afzettingen van jonge zeeklei. 47 De top van de ‘oeverwal’
is aangetast: een oorspronkelijke A-horizont ontbreekt en de overgang van de geploegde
bovengrond naar de oeverwalachtige afzetting is scherp. De aantasting is daarmee waarschijnlijk
ontstaan door het aanploegen van de laag. De oeverwalachtige afzetting heeft een (resterende)
dikte van circa 0,5-0,7 m.
De ‘oeverwal’ ligt boven op een kleiige, slappe veenlaag die op circa 0,5 m -NAP begint en
doorloopt tot einde boring (dieper dan 1,2 m -NAP). Het veen is in boring E01 tevens zandig en
verstoord of verspoeld. In boring E05 is in plaats van het veen een (rest)geulafzetting aanwezig
van humeuze klei met plantenresten. Die afzetting ligt op een vergelijkbare diepte waar in de
overige boringen het veenpakket aanwezig is, tussen 0,9 m -NAP en -1,2 m -NAP (=einde boring).
Deelgebied boringen E07-E31
Dit deelgebied is in vergelijking met deelgebied E01-E05 verder weg gelegen van de huidige en
historische loop van de Mark. Ook is het gebied wat lager gelegen, gemiddeld ongeveer 0,5 m
beneden NAP terwijl deelgebied E01-E05 op circa 0,5 m boven NAP is gelegen: beide
deelgebieden zijn gelegen in de Zwartenbergse Polder, maar uit historische kaarten blijkt dat het
westelijke deel hiervan ook wel Hoge Zijde werd genoemd.
De opbouw bestaat uit een ploegvoor met een variërende dikte gelegen op een zwak gelaagd
sterk tot uiterst siltige, neutraalgrijze zwak tot sterk roestige klei. Dit betreft vermoedelijk de half
gerijpte top van de onderliggende laag. Het betreft vermoedelijk (mariene) overstromingsklei
met hier en daar afzonderlijke lichtgrijze silt of zandlagen (vermoedelijk individuele
stormbandjes).
Er is geen consistente diepte waarop deze laag overgaat in de onderliggende laag, die bestaat uit
een overwegend sterk gelaagd tot gelamineerd pakket blauwgrijze kalkrijke klei. Gemiddeld is de
textuur beschreven als een uiterst siltige, zwak zandige klei. De grote mate van laminering en de
afwezigheid van schelpenresten en van wadzand duidt op een vrij rustige afzetting van dit
sediment in perimarien gebied (zoet of brak water, maar wel onder invloed van getijde). De
sequentie van zand en kleilaagjes (soms met detritus) komen overeen met een geleidelijke
opslibbing, zoals door vloed- of hoogwaterlijnen. De onderdiepte van deze laag ligt steeds
ongeveer op 1,5 à 2 m -NAP (behalve in boring E31, zie onder).
Met een scherpe grens is het (peri)mariene pakket gelegen op veen. De top van het veen is veelal
kleiig of met ingeschakelde kleilagen. In enkele boringen bevindt zich aan de onderzijde van het
kleipakket een dunne (10-20 cm) humeus aangerijkte kleilaag, soms met veel schelpmateriaal.
Dat deel van het pakket markeert vermoedelijk het moment van de inbraak van de zee, waarbij
grote delen veen werden weggeslagen (en onder meer als veenresten in de klei achterbleven).
Het veen is aanwezig tot einddiepte of tot aan het zand. De top is vaak sterk amorf en kleiig. Op
grotere diepte neemt de amorfiteit af en bevinden zich tussen de herkenbare plantenresten
zowel riet als hout. Het veenpakket is overwegend te typeren als bosveen, maar er zijn perioden
van rietgroei aanwezig. Een duidelijke gelaagdheid (fasering) is echter niet herkend.
47

In grote lijnen verschilt dit pakket namelijk alleen gradueel van het bovenste kleipakket in boringen E07-E31: daar is de
mate van gelaagdheid en de mate van oxidatie/rijping iets geringer.
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De top van het veen is in de meeste boringen gelegen rond de 1,5-2 m – NAP. In enkele boringen
vangt dit veen al iets hoger in het profiel aan (boringen E13, E24, E26). Er zijn ook enkele
boringen waar het veen op grotere diepte begint (dieper dan 2,2 m -NAP, zoals boringen E07,
E08, E15, E17). In enkele gevallen is deze diepere ligging te relateren aan een vermoedelijke
slootdemping (E07 en E17), in de andere gevallen is er veelal sprake van een tussenlaag van
humeuze of venige klei.
De zandondergrond is aangetroffen in boringen E07, E11-E13, E22-30 op een diepte beginnend
tussen de 2,5 en 3 m -NAP (met uitzondering van boringen E29 en E30, zie onder). In de overige
boringen is het dekzand niet aangetroffen binnen de boordiepte. In genoemde boringen tot en
met boring E28 betreft dit duidelijk laaggelegen zand, met een zeer fijne matig siltige textuur. De
top van het zand is veelal met humus aangerijkt vanuit het veen of hierin zijn plantenresten
aanwezig (venig zand). In enkele gevallen is ook een duidelijke smerende laag op de het
contactvlak tussen veen en zand aanwezig. Waar de invloed van het veen in dit pakket ophoudt,
is het zand zelf echter veelal verbleekt, met een structuur die zowel los als zwak gelaagd is. Het
zand is kalkloos. De eigenschappen (vooral de losse stapeling en de bleke kleur) komen overeen
met zand dat secundair is verspoeld of door water vervlakt. Dit pakket kan alleen hier zijn
ontstaan door erosie van een nabij- of eens ter plaatse gelegen (nu niet zichtbare of herkenbare)
donk.
In boring E29 is dit verspoelde zand ook aanwezig, maar gaat deze op een diepte van 2,4 m -mv
(1,6 m -NAP) over in ‘vaste’ C-horizont van niet-verspoeld dekzand. De afwijkend hoog
opgeslibde zandlaag in boring E30 betreft eveneens verspoeld (dek)zand. Dit pakket vertoont
geen noemenswaardige bodemvorming. Aangenomen dat dit geen antropogene demping (met
schoon dekzand) van een kolk of wiel betreft, kan dit pakket alleen hier zijn ontstaan door erosie
van een nabij- of eens ter plaatse gelegen (nu niet zichtbare of herkenbare) donk. De mate van
verspoeling van het zand is erg hoog en een dergelijke situatie kan zich voordoen bij
dijkdoorbraken.48
E31 is afwijkend doordat in deze boring het gelamineerde mariene pakket aanwezig is, dat in
tegenstelling tot de overige boringen doorloopt tot 2,5 m -mv en daarmee het veen (en
eventueel zand) dieper heeft weggesleten dan elders. Ook vertoont dit pakket op deze plaats
relatief veel detrituslagen. Het betreft vermoedelijk de opvulling van een geul.
In boringen E07 en boringen E27 zijn relatief diepe verstoringen aangetroffen, vermoedelijk
betreft dit slootdempingen.
Deelgebied boringen E32-E37
In tegenstelling tot de twee andere deelgebieden is dit deelgebied niet gelegen in de
Zwartenbergse Polder, maar, vanwege de ligging aan de noordzijde van de dijk, in de Buiten
Landen (buitendijkse grond). Vanaf de aanleg van de zeedijk in 1507 heeft dit gebied dus aan
andere landschapsvormende invloeden blootgesteld gestaan dan de deelgebieden achter de dijk.
In de boringen is dit in eerste instantie te zien aan de aanwezigheid van een opgebracht pakket
vanaf maaiveld tot een diepte van 0,9-1,2 m -NAP. (1,2-1,5 m – mv). Dit betreft het dijklichaam
en bestaat uit sterk siltige, zwak zandige klei met enige humus. In boring E34 loopt dit
opgebrachte pakket door tot 2,1 m -NAP (2,2 m -mv) en dit kan op de nabijheid van een
48

Als exemplarisch bewijs voor dijkdoorbraken geldt het wiel (het ronde water) dat enkele honderden meters ten oosten
van deze boring (namelijk nabij boring E36) achter de Zeedijk ligt.
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dijkdoorbraak duiden, maar kan ook ter plaatse van een bij de aanleg van de dijk iets verdiept
gelegen restgeul zijn gelegen.
Onder het opgebrachte pakket liggen zowel perimariene overstromingspakketten als een zeer
heterogeen gelamineerd pakket met roestige zandlagen. Dit wordt geïnterpreteerd als aanwas
tegen de dijk. De laminering betreft dan een sequentie van hoogwaterlijnen. De roestvorming
binnen dit pakket duidt erop dat het langdurig droog lag, zodat oxidatie kon plaatsvinden. Aan de
onderzijde van dat profiel ligt in boringen E35 en E37 een veenlaag, dit betreft een restant van
een voorheen dikker veenpakket. De top vertoont een scherpe laagovergang en een deel van het
veen zal zijn verslagen. De diepte waarop het veen begint is met circa 2-2,5 m -NAP (gemiddeld)
dieper dan de absolute hoogte waarop het veen in deelgebied E07-E31 begint (1,5-2 m -NAP).
Een consistente interpretatie van het deelgebied is door de sterke wisseling van afzettingen per
boorprofiel en tussen boorprofielen onderling, echter niet mogelijk. Deze wisselende
omstandigheid zal te maken hebben met de ligging direct in/aan de dijk en de doorbraak die op
dit punt is geweest. Aan de achterzijde van de dijk ter hoogte van boring E36 ligt immers een
wiel, dat duidt op een doorbraak van de zeedijk op dit punt. Archeologisch relevante niveaus
(zoals oeverafzettingen of zandkoppen) zijn echter niet aangetroffen.

3.3.2

Archeologie
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van
archeologische indicatoren kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid
van een archeologische vindplaats.
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4

Conclusies en advies

4.1

Conclusies
1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?
De bodemopbouw in deelgebied E01-E05 bestaat uit een oeverwalachtig pakket met een dikte
van 0,5-0,7 m die aan de bovenzijde scherp grenst aan een ploegvoor in boringen E01-E03. De
top van het oeverwalachtige pakket is aangeploegd en/of geërodeerd bij de afzetting van de
dunne laag (opgebrachte?) klei in boringen E04-E05 er boven. De oeverwalachtige afzetting ligt
direct op het veen.
In deelgebied E07-E31 zijn geen vermoedelijke oeverwallen meer aanwezig, maar is wel sprake
van sterk gelaagde of gelamineerde afzettingen tot een diepte van 1,5 m -NAP (gemiddeld circa 1
m -mv). Deze afzetting is erosief afgezet op het onderliggende veen en plaatselijk komen
ingeschakelde kleilagen voor of een erosievlak van humeuze klei met schelpenresten, mogelijk
een eerste fase met een zeeinbraak. In het overige deel van het pakket komen schelpen echter
nauwelijks voor en ook wadzand is niet aanwezig, zodat het hoofdzakelijk brak- of
zoetwaterafzetting betreft (perimarien). In de diepere ondergrond, onder het veen, komt
dekzand voor dat in de fase vóór de veengroei vermoedelijk reeds sterk is verspoeld. Op
verspoeling wijzen de typerende verbleking en (niet-eolische) losse stapeling van de zandkorrels.
In één boring 29 is ‘vast’ (niet verspoeld) dekzand (C-horizont) aangetroffen op een diepte van
2,4 m -NAP (1,6 m -mv) onder een laag van 40 cm verspoeld zand.
In boring E30 is het verspoelde dekzand zeer hoog in het profiel aanwezig opgeslibd (1,1 m -NAP)
en dit duidt op de aanwezigheid of nabijheid van een donk. Het zand lijkt echter te zijn verspoeld
en bodemvorming is niet aanwezig afgezien van enige roestvorming en humeuze aanrijking.
In boringen E32-37 is een zeer wisselende opbouw (per profiel en tussen boringen onderling)
aanwezig. Dit komt door de ligging in het dijkprofiel (met ophogingslagen), dijkdoorbraak op deze
plaats (het wiel achter boring E36) en buitendijkse aanwas.
2.

Zijn er in de landschappelijke reconstructie aanwijzingen aangetroffen die de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats zouden kunnen ondersteunen, of zijn
er indicatoren aangetroffen die op een vindplaats kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard,
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats?
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is
de maximale diepte?
4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?
Er zijn binnen het plangebied geen indicatoren aangetroffen die op de aanwezigheid van
vindplaats kunnen wijzen. Landschappelijk is er in deelgebied E01-E05 sprake van een
(vermoedelijke) oeverwal, beginnend op 0,35-0,5 m -mv en met een dikte van 0,5-0,7 m, die op
zichzelf een middelhoge verwachting heeft voor de aanwezigheid van een vindplaats, maar die
verwachting wordt verlaagd doordat de top van het pakket is aangeploegd/verstoord. Ook is de
oeverwal niet volledig gerijpt.
De aanwezigheid van zand in het profiel van boring E30 lijkt te duiden op een donk. Het zand lijkt
echter in grote mate te zijn verspoeld en de mate van bodemvorming is zeer gering. Ook voor
deze zandrug geldt dus (ter plaatse van het plangebied) een lage verwachting. Het zand in het
profiel van boring E30 begint al op 0,4 m -mv terwijl dekzand in de meeste boringen van het
deelgebied niet binnen 2,5 m -mv wordt aangetroffen.
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5.

In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van
geplande bodemingrepen?
Er zijn in het plangebied vermoedelijk geen intacte vindplaatsen aanwezig. Voor een eventuele
vindplaats op de oeverwal geldt dat deze niet meer intact aanwezig kan zijn. Wel kunnen
eventueel diep ingegraven sporen nog aanwezig zijn.
6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
Niet van toepassing.
7.

In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen
van de bureaustudie?
Het bureauonderzoek ging uit van een middelhoge verwachting voor het westelijke deelgebied
voor afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Deze verwachting is bevestigd door de vorm
van deze afzetting ter plaatse (een oeverwal pakket). Ook is een verwachting uitgesproken voor
bewoning op het Hollandveen pakket, maar tevens dat de kans daarop alleen bij specifieke
omstandigheden kan gelden (zoals terpen), en de top van het Hollandveen in de meeste gevallen
zal zijn verstoord door de afzetting van zeeklei. Dit laatste is bevestigd in het booronderzoek: in
het veenpakket is geen intacte top en zijn geen veraarde niveaus aangetroffen. Voor het dekzand
werd rekening gehouden met de aanwezigheid van donken of eigenlijk begraven dekzandkoppen.
Er waren, afgezien van Zwartenberg, geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid hiervan,
zoals een verhoogd maaiveld of bestaande boringen. De aanwezigheid van een dekzandkop
(echter wel met duidelijk tekenen van verspoeling) is aangetroffen ter plaatse van boring E30,
naast een geulafzetting in boring E31.
8.

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

4.2

(Selectie)advies
De kans op archeologische vindplaatsen in het plangebied is klein. Vroegere bewoning op de
(vermoedelijke) oeverwal (boringen E01-E05) is niet geheel uit te sluiten, maar de kans erop is
door de onvolledige rijping (de klei is niet stijf en ook het bovenste deel niet ontkalkt), maar
vooral door de aantasting van de top van het pakket, klein.
Voor het zandlichaam in boring E30 geldt dat deze is geïnterpreteerd als verspoeld zand, maar
mogelijk wijst op de aanwezigheid van een ter plaatse of zeer nabijgelegen voormalige donk.
Intact (niet verspoeld) dekzand van een donk is bijvoorbeeld in boring E29 aangetroffen op een
diepte van 2,4 m -NAP (1,6 m -mv) in de vorm van een C-horizont. Verspoeling zou een verstoring
van eventuele eerst op de donk aanwezige archeologische resten betekenen. Daarnaast duidt het
gebrek aan bodemvorming erop dat dit zandlichaam niet langdurig aan droge condities heeft
blootgestaan. De archeologische verwachting voor de (hier) sterk aangetaste donk is laag.
De overige onderdelen van het dekzandlandschap zijn laaggelegen (2,5 tot 3 m -NAP of dieper
dan de geboorde diepte) en waar deze binnen de boorprofielen aanwezig is, zijn geen typen
bodemvorming aangetroffen die op langdurig droge condities duiden. De geschiktheid voor
vroegere bewoning van het dekzand in het plangebied is daarmee gering en dit vertaalt zich naar
een lage archeologische verwachting.
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De antropogene lagen van het dijklichaam kunnen worden gedateerd op 1507 en mogelijk deels
jonger (aanvulling na een dijkdoorbraak) of veel jonger (eerdere dijkversterking/verbreding). Er
wordt niet verwacht dat deze lagen archeologische resten herbergen anders dan het dijklichaam
zelf. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal geen coupure van de dijk worden gemaakt: dat zou
aanleiding kunnen zijn voor vervolgonderzoek. De werkzaamheden vinden daarentegen langszij
de dijk plaats in het lage deel dat op de aanwas is aangelegd (vermoedelijk dus jonger dan 1507)
of daarbuiten: met eventueel archeologisch vervolgonderzoek zijn daarbij voor de dijk geen
relevante gegevens te verkrijgen. De verwachting op archeologische resten is laag.
Wij adviseren het plangebied vrij te geven, voor zover gelegen in de gemeente Etten-Leur. Ook
adviseren we om geen diepterestricties op te leggen voor het voorgenomen werk. Dit betreft een
selectieadvies. Ook adviseren we om geen diepterestricties op te leggen voor het voorgenomen
werk. Revisie 00 van dit rapport is beoordeeld door de adviseur van de bevoegde overheid en de
onderhavige revisie (01) betreft de bijgewerkte versie. De gemeente zal op basis van de
bevindingen uit dit onderzoek en de beoordeling hiervan overgaan tot een selectiebesluit.
Meldingsplicht
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de regionale omgevingsdienst kan ook.

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

Afbeelding 5.
Afbeelding 6.
Afbeelding 7.
Afbeelding 8.
Afbeelding 9.
Afbeelding 10.
Afbeelding 11.
Afbeelding 12.
Afbeelding 13.
Afbeelding 14.

Bijlagen
1
2
3
4

Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied (bron: Esri & partners).
Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw contour) (bron ondergrond:
Esri & partners).
Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied (Bron: ESRI Nederland).
Uitsnede van een reconstructie van het verdronken dorp Zonzeel e.o. met hierop het
verloop van de Mark vóór 1400 (Leenders, 1974). In rood de globale ligging van het
plangebied.
Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok).
Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van
blauw (laag) naar rood (hoog)).
Uitsnede van de bodemkaart met in het rood het plangebied (bron: pdok/STIBOKA).
Uitsnede van de turfkaart met in het rood het plangebied bij benadering (bron: geoloket
provincie Antwerpen).
Uitsnede van (een copy van) de kaart van Le Fèvre en Du Tour uit 1744 (bron:
www.archieven.nl). In rood omcirkeld, de globale ligging van het plangebied.
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1850 (bron: www.topotijdreis.nl).
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1900 (bron: www.topotijdreis).
Uitsnede uit de topografische kaart uit 1950 (bron: www.topotijdreis).
Locatie van de DINOboringen en archeologische onderzoeken waaruit gegevens over de
diepte van de geologische lagen verzameld is.
Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart met in het rood het
plangebied (bron: gemeente Etten-Leur).

Archeologische perioden
AMZ-cyclus
Boorprofielen
Raaiprofielen

Kaartbijlagen
459172-ARCHIS
459172-ARO
459172-DEKZAND

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

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

Bijlage 2: Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

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

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

Bijlage 3: Boorprofielen
Legenda (conform NEN 5104 / ASB)
grind

klei
Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

leem
Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

overig
bijzonder bestanddeel

slib

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

water
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Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP 0,5

m

50

Maaiveldhoogte: NAP 0,5
0

akker

(35)

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
sterk zandig, matig humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor, ploegvoor,
scherp, kalkloos

m

50

35

0

(45)

80
(5)
85

-50
(60)

145

Boring:

Maaiveldhoogte: NAP 0,4
0

akker

(35)

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
sterk zandig, matig humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor, ploegvoor,
scherp, kalkloos

m

35

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, sterk
gelaagd, top aangeploegd,
oeverwachtig, geleidelijk, gevlekt
neutraalroest, kalkrijk

0

(45)

Maaiveldhoogte: NAP 0,4
akker

0

akker

(15)

(35)

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
sterk zandig, matig humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor, ploegvoor,
scherp, kalkloos

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
sterk zandig, matig humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor, ploegvoor,
scherp, kalkloos

15
(15)
30

35

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, sterk
gelaagd, top aangeploegd,
oeverwachtig, geleidelijk, gevlekt
neutraalroest, kalkrijk

0

(60)

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, sterk
gelaagd, top aangeploegd,
oeverwachtig, geleidelijk, gevlekt
neutraalroest, kalkrijk

0
(55)

80

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
matig zandig, zwak plantenresten
houdend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, zandlaagjes, scherp,
Kalkhoudend

(25)

-50

105
(25)

Veen, slap, sterk kleiïg, matig
zandig, brokken zand, donker
grijsbruin, Edelmanboor, verspoeld
veen?, sterk amorf

130

E05

Boring:

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
matig zandig, zwak plantenresten
houdend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, zandlaagjes, scherp,
Kalkhoudend

85

-50

(30)

Veen, slap, sterk kleiïg, brokken
zand, donkerbruin, Edelmanboor,
matig amorf

125
(10)
135

E07

-50

95

Boring:

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
matig zandig, zwak plantenresten
houdend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, zandlaagjes, scherp,
Kalkhoudend
Veen, slap, matig kleiïg,
donkerbruin, Edelmanboor, matig
amorf

(65)

E08

Boring:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,7
akker

(20)

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
sterk zandig, matig humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor, ploegvoor,
scherp, kalkloos

20

0

(25)
45

-50

(75)

Klei, stevig, sterk siltig, matig
zandig, brokken klei, neutraal
grijsblauw, Edelmanboor, zandlagen,
kalkloos
Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, sterk
gelaagd, top aangeploegd,
oeverwachtig, geleidelijk, gevlekt
neutraalroest, kalkrijk

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
0
(10)
10

-100
(60)

bosschage

-50

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor
Klei, slap, uiterst siltig, matig
zandig, matig roesthoudend,
brokken veen, donkerbruin,
Edelmanboor, slootvulling, Weinig
gevlekt neutraalroest, omgewerkte
grond

-100

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,3
0
(10)
10

(80)

(30)

150

akker

(15)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor

15

-50

Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, matig roesthoudend, licht
beigegrijs, Edelmanboor, Weinig
gevlekt neutraalroest, kalkrijk

(40)

Klei, zeer slap, uiterst siltig, zwak
zandig, brokken veen, brokken klei,
neutraal grijsblauw, Guts,
slootdemping, scherp, omgewerkte
grond

90

-150

(75)

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

(125)

-150

-200
150
(15)
165

-250
(65)

-200
Klei, slap, uiterst siltig, zwak zandig,
neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk
Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, zwak
amorf

165
(15)
180

Klei, matig slap, matig siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs, Guts, scherp,
aan de basis humeus, kalkloos

-200
180
(5)
1
(128
8)5
7

Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, zwak
amorf

-250

-250
-300

(73)

230
(20)
250

Zand, zeer fijn, stevig, matig siltig,
zwak kleiïg, licht groengrijs, Guts,
glauconiet,kleiinspoeling, verspoeld
dekzand, aan de top humeus

Projectleider: Jori Colijn
getekend volgens NEN 5104

-300

Veen, donkerbruin, Guts, scherp,
kleilagen, sterk amorf
Klei, matig slap, matig siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs, Guts, scherp,
kalkloos

(70)

Schaal: 1: 30

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal oranjegrijs, Edelmanboor,
Veel gevlekt neutraalroest, kalkrijk
Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

-100

120

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
matig zandig, zwak humeus, matig
plantenresten houdend, resten
veen, neutraal bruingrijs, Guts,
zandlaagjes, detrituslagen,
Kalkhoudend, Geulafzetting

0

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor

55

(80)

-100

m

akker

70

-150

Veen, matig stevig, zwak kleiïg,
veel plantenresten, matig
riethoudend, zwak houthoudend,
neutraal roodbruin, Guts,
rietzeggeveen, zwak amorf

E09

Datum:

0

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, sterk
gelaagd, top aangeploegd,
oeverwalachtig, aan basis humeus,
geleidelijk, gevlekt neutraalroest,
aan de top kleiig, zandlagen, kalkrijk

150

7-4-2021

m

Klei, stevig, sterk siltig, matig
zandig, brokken klei, neutraal
grijsblauw, Edelmanboor, zandlagen,
kalkloos

-100

Datum:

Maaiveldhoogte: NAP 0,3

m

0

250
260

Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, matig
amorf

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

E10

Boring:

E11

Boring:

E12

Boring:

E13

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,2

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0

akker

(20)

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak
humeus, veel puin, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor,
Opgebracht, (sub-)recent

20

-50

(35)

55

Maaiveldhoogte: NAP -0,3
0
(10)
10

(50)

Klei, stevig, sterk siltig, sterk
roesthoudend, neutraal oranjegrijs,
Edelmanboor, Veel gevlekt
neutraalroest, kalkrijk
Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

-100

-50

m

-100

(60)

-200

-250

230

Klei, uiterst siltig, zwak zandig,
zwak humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor

(25)

-50

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend,
neutraal oranjegrijs, Edelmanboor,
Veel gevlekt neutraalroest, kalkrijk

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
onderin gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp, aan
de top kleiig, zandlagen, kalkrijk

120

(40)

(40)

Maaiveldhoogte: NAP -0,3
0

25

(40)

0

akker

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
bouwvoor

(20)

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
bouwvoor

-50

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend, licht
grijsbeige, Edelmanboor, Weinig
gevlekt neutraalroest, kalkrijk

20

(45)

65

-100

(65)

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, Weinig
gevlekt neutraalroest, kalkrijk

65

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp, aan
de top kleiig, detrituslagen, kalkrijk

-150
Veen, slap, zwak kleiïg,
donkerbruin, Guts, geleidelijk,
kleilagen, sterk amorf

-100
(30)

95

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp, aan
de top kleiig, detrituslagen, kalkrijk
Veen, slap, zwak kleiïg,
donkerbruin, Guts, geleidelijk, aan
de basis zandig, sterk amorf

-150
130

Veen, slap, zwak kleiïg,
donkerbruin, Guts, geleidelijk, aan
de basis zandig, sterk amorf

(105)

160

Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, aan de
basis zandig, zwak amorf

-200

-200
(100)

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Guts, scherp, sterk amorf
Klei, matig slap, matig siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs, Guts, scherp,
kalkloos

200
(90)

-250
-250

Veen, slap, veel hout, neutraal
roodbruin, Guts, matig amorf

-250

(40)

230
(20)

-300

250
(10)
260

250

Zand, Guts, guts loopt leeg

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 30

m

akker

60

-150

180
(5)
185
(5)
190

m

-150

(125)

-200

akker

getekend volgens NEN 5104

Zand, matig fijn, slap, zwak siltig,
zwak plantenresten houdend, licht
geelgrijs, Guts, bleek zand, aan de
top humeus

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, licht
geelgrijs, Guts, bleek zand, aan de
top humeus

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

E14

Boring:

E15

Boring:

E16

Boring:

E17

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

8-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,4

-50

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
0
(10)
10

(70)

akker

-50

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor
Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkrijk

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,7
0

akker

(15)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, bouwvoor

15

(45)

-100

Maaiveldhoogte: NAP -0,7
0

akker

(40)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

-100

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

80

(65)

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

-150

(45)

-150
95
(5)
100

(95)

(50)

-200
145
(10)
155

-200

Klei, matig slap, matig siltig, zwak
humeus, brokken schelpen,
neutraalgrijs, Guts, scherp,
veenlagen, kalkloos

-200

150
155
(20)
175

Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, matig
amorf
(95)

-250

(55)

0

(50)

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkrijk, omgewerkte grond
Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk
Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes veen, neutraalgrijs,
Guts, scherp, detrituslagen, kalkloos

50
(10)
60
(10)
70

-150

(90)

-200

Veen, zwak kleiïg, donker bruingrijs,
Guts, geleidelijk, kleilagen, sterk
amorf
Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, zwak
amorf

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes veen, neutraalgrijs,
Guts, scherp, detrituslagen, kalkloos
Veen, zwak kleiïg, donker bruingrijs,
Guts, geleidelijk, kleilagen, sterk
amorf

m

-250

160

(100)
(100)

250

-300
Veen, slap, veel hout, veel riet,
neutraal roodbruin, Guts, matig
amorf

-300

-300
250
260

(70)

-350

300

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, sterk roesthoudend, veel
schelpen, neutraalgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, Veel
gevlekt neutraalroest, kalkrijk,
omgewerkte grond
Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, veel schelpen, neutraal
grijsblauw, Guts, verlanding sloot,
zoetwaterslakjes, scherp, zandlagen,
kalkrijk
Klei, slap, sterk siltig, zwak humeus,
veel plantenresten, laagjes
schelpen, laagjes zand, resten veen,
neutraalgrijs, Guts, verlanding sloot,
scherp, heterogeen, Kalkhoudend
Veen, slap, veel hout, neutraal
roodbruin, Guts, zwak amorf

-250

-250
230

akker

-100
40
(10)
50

60

-100

-150

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkrijk

m

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

E18

Boring:

E19

Boring:

E20

Boring:

E21

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,5

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
0

-50

(25)
25

(55)

-100

akker

m

-50

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond
Klei, matig stevig, uiterst siltig,
zwak zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
kalkrijk

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
0

akker

(20)
20

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

(85)

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, veel schelpen, matig
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor, scherp, Weinig
gevlekt neutraalroest, kalkrijk,
omgewerkte grond

-100

m

-50

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
0

akker

(20)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

20

(65)

-100

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
zwak zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, omgewerkt,
scherp, Weinig gevlekt
neutraalroest, kalkrijk, Rommelig

m

-50

0

akker

(20)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

20

Klei, matig stevig, uiterst siltig,
zwak zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt neutraalroest, kalkrijk

-100

(70)

80
(25)

-150

105
(5)
110

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

85

-150

105
(5)
110
(10)
120

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes veen, laagjes zand,
neutraalgrijs, Guts, scherp, kalkloos
Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, bosveen, zwak amorf

-200

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk
Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes veen, laagjes zand,
neutraalgrijs, Guts, scherp, aan de
basis humeus, bosveen, kalkloos

-200

(150)
(140)

-250

-150

(80)

-200

90

-150

(30)

120

Klei, slap, sterk siltig, veel
plantenresten, laagjes zand,
neutraal blauwgrijs, Guts, zwak
gelaagd, scherp
Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, bosveen, zwak amorf

-200
165

Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, op traject 190-210 diverse
ingeschakelde kleilagen, bosveen,
zwak amorf

Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, zwak amorf

-250

Klei, matig slap, sterk siltig, zwak
humeus, laagjes veen, laagjes zand,
neutraalgrijs, Guts, sterk maar
heterogeen gelaagd, geulvulling, op
zandlagen kalkhoudend, scherp,
heterogeen, Geulafzetting

-250

(130)

-250

(100)

-300

-300

-300

260

250

-300

260
265

Boring:

E22

Boring:

E23

Boring:

E24

Boring:

E25

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,5
-50

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0
(25)
25

-100

akker
Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0

akker

(40)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

-50

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt neutraalroest, kalkrijk

-50

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,4
0

akker

(20)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, omgewerkte grond

20

(65)

-100

(55)

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt neutraalroest, kalkrijk

0

-50
(45)

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp, Veel
gevlekt neutraalroest, kalkrijk

40

-100

(80)

m
akker
Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, omgewerkte
grond

45

-100
(55)

Klei, stevig, uiterst siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, enkele
lichtgrijze siltlagen, scherp, Veel
gevlekt neutraalroest, kalkrijk

90

-150
(40)

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, neutraal grijsblauw, Guts,
gelamineerd, marien
overstromingspakket, scherp,
zandlagen, kalkrijk

95
(15)

-150

110

-200

100

-150
(40)

Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, op contactvlak met zand
amorfe smerende laag, geen zand in
veen, scherp, bosveen, zwak amorf,
kalkloos

130

Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, op contactvlak met zand
amorfe smerende laag, geen zand in
veen, scherp, bosveen, zwak amorf,
kalkloos, dekzand

Klei, slap, sterk siltig, zwak humeus,
veel schelpen, donkergrijs, Guts,
scherp, heterogeen, kalkrijk

-200

(105)

100

Veen, slap, zwak kleiïg, donker
zwartbruin, Guts, scherp, matig
amorf, kalkloos

(15)

-150

115

Veen, slap, matig riethoudend, zwak
houthoudend, neutraal roodbruin,
Guts, rietveen, zwak amorf, kalkloos

140

-200
(60)

Veen, slap, veel hout, zwak
riethoudend, neutraal roodbruin,
Guts, scherp, aan de basis zandig,
bosveen, zwak amorf, kalkloos

-200

(90)
(135)

200

-250
-250
220
(10)
230

215
(15)

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
neutraalgrijs, Guts, verspoeld, bleek
zand, dekzand

-250

230

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
neutraalgrijs, Guts, verspoeld, bleek
zand, aan de top humeus, dekzand

(30)

230

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal
cremegrijs, Guts, verspoeld, bleek
zand, iets gelaagd, aan de top
humeus, dekzand

-250

250

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Veen, matig stevig, zwak kleiïg,
matig riethoudend, donker
zwartbruin, Guts, scherp, matig
amorf, kalkloos

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

E26

Boring:

E27

Boring:

E28

Boring:

E29

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Datum:

8-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP -0,6

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,7
0

weiland

(40)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, omgewerkte
grond

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,8
0

m

weiland

Maaiveldhoogte: NAP -0,8
0

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, spikkels schelpen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

-100
(60)

-100

m

weiland
Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, spikkels schelpen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

-100

0

akker

(55)

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
humeus, spikkels schelpen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

40

-100

(40)

80

-150

(35)

(95)

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, enkele
lichtgrijze siltlagen, scherp, Veel
gevlekt neutraalroest, kalkrijk
Veen, matig stevig, sterk kleiïg,
matig riethoudend, donker
zwartbruin, Guts, scherp, matig
amorf, kalkloos

55
60

-150

80

-150
95

-200

(30)

Veen, uiterst slap, zwak kleiïg,
matig riethoudend, matig
houthoudend, donker zwartbruin,
Guts, scherp, matig amorf, kalkloos

115

Veen, slap, matig riethoudend, sterk
houthoudend, neutraal roodbruin,
Guts, scherp, rietveen, zwak amorf,
kalkloos

(20)

110

-200

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend, matig
schelphoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, lichtgrijze siltlaagjes,
scherp

(95)

80

(40)

Veen, slap, zwak kleiïg,
neutraalzwart, Guts, veraarde top
veen, scherp, sterk amorf, kalkloos
Veen, slap, matig houthoudend,
matig riethoudend, neutraal
roodbruin, Edelmanboor, aan de
basis zandig, zwak amorf

-200

(25)

-150

120
(10)
130

-200

(30)

(80)
160
(105)

-250

-250

(30)

-250
190

-250

(40)
220
(10)
230

Boring:

190

Zand, zeer fijn, slap, sterk siltig,
zwak humeus, matig plantenresten
houdend, licht grijsbruin, Guts,
venig, kalkloos, dekzand

(30)

220

-300
Zand, zeer fijn, slap, sterk siltig,
zwak plantenresten houdend, licht
cremegrijs, Guts, verspoeld, bleek
zand, iets gelaagd, kalkloos, dekzand

E30

Boring:

E31

Boring:

E32

Boring:

8-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

-100

m

Maaiveldhoogte: NAP -0,7

30
(10)
40
(20)
60

akker

-150

m

Maaiveldhoogte: NAP 0,2
0

Klei, sterk siltig, matig zandig, sterk
humeus, spikkels schelpen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

(45)

akker
Klei, slap, sterk siltig, sterk humeus,
zwak roesthoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor, scherp,
omgewerkte grond

Maaiveldhoogte: NAP 0,4
akker

Zand, zeer fijn, stevig, zwak siltig,
lichtgeel, Guts, intact, C-horizont,
dekzand

0

berm

0

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, doorworteling,
A-horizont, omgewerkte grond

(70)

(70)

0
Klei, slap, uiterst siltig, neutraal
grijsblauw, Guts, gelamineerd,
overstromingspakket, incidentele
ditrituslaagjes, top aangeploegd,
bovenin roestig, zandlagen, kalkrijk,
Geulafzetting

-150

m

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, scherp, omgewerkte
grond

45

Zand, zeer fijn, slap, zwak siltig,
zwak plantenresten houdend,
neutraalgrijs, Edelmanboor,
gereduceerd, fluviatiel, C-horizont,
dekzand
-200

m
0

-100
Klei, stevig, sterk siltig, matig
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, gele zandbrokken,
geleidelijk, Rommelig
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
lichtbruin, Edelmanboor, humeus
zand, A-horizont, dekzand

-50

70

70

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
Opgebracht, (sub-)recent

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
Opgebracht, (sub-)recent

-50

(90)

(90)

-100
-200

(170)

-100

(205)
160

-150
-250

(40)

-250

200

(30)

-200
230

230

-300

160

Zand, uiterst fijn, stevig, zwak
kleiïg, laagjes klei, laagjes zand,
laagjes detritus, neutraalgrijs, Guts,
sterk gelaagd, gele zandlaagjes,
veelkleurig, mogelijk overslag
dijkdoorbraak, heterogeen, Rommelig

Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, laagjes zand, laagjes
detritus, neutraalgrijs, Guts,
gelamineerd, marine
overstromingspakket

-150
(90)

Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, laagjes zand, laagjes
detritus, neutraalgrijs, Guts,
gelamineerd, marine
overstromingspakket
-200

250

250

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
plantenresten houdend, licht
geelgrijs, Guts, bleek zand,
verspoeld, scherp, kalkloos, dekzand

E33

Datum:

(30)

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkergrijs, Guts, venig
zand, maar ook amorfe humus,
A-horizont, dekzand

230

8-4-2021

0

Veen, uiterst slap, sterk kleiïg,
neutraalzwart, Guts, scherp, sterk
amorf, kalkloos

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
geelgrijs, Guts, bleek zand, bovenin
verspoeld, aan de top humeus,
kalkloos, C-horizont, dekzand

Datum:

Maaiveldhoogte: NAP -0,7

Klei, stevig, sterk siltig, matig
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, zwak gelaagd,
geleidelijk

getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Waterkeringen WBD
Projectnr. 0459172ARO

Boring:

E34

Boring:

E35

Boring:

E36

Boring:

E37

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Datum:

7-4-2021

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Boormeester:

Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP 0,2

m

Maaiveldhoogte: NAP 0
0

0

(50)

berm

0

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, doorworteling,
A-horizont, omgewerkte grond

m

Maaiveldhoogte: NAP 0,3
0

(50)

-50
Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor,
verstoord, rommelig, scherp, Weinig
gevlekt neutraalroest,
Opgebracht, (sub-)recent

-50

Maaiveldhoogte: NAP 0,4
0

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, neutraalbruin, Guts, lage
flank dijk, Opgebracht, (sub-)recent

(30)

0
50

m

berm

30

Klei, stevig, sterk siltig, zwak
zandig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Guts, zwak gelaagd,
geleidelijk, Weinig gevlekt
neutraalroest, kalkrijk

0

berm

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, doorworteling,
A-horizont

(40)

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor,
lage flank dijk, doorworteling,
A-horizont

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
roesthoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, scherp, Weinig
gevlekt neutraalroest,
Opgebracht, (sub-)recent

50

m

berm

0

40

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor, scherp,
Weinig gevlekt neutraalroest,
Opgebracht, (sub-)recent

(90)
(80)

-50

(80)

-50

-100
120

-100
130

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
zandig, laagjes detritus, neutraal
grijsblauw, Guts, zwak gelaagd,
mariene
overstroming/geulafzetting,
geleidelijk, zandlagen, kalkrijk

(180)

-150

-150

Klei, matig stevig, sterk siltig, zwak
zandig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Guts, zwak gelaagd

-100

(105)

120
(10)
130

-100

(75)
(105)

-150
-150

-200

(20)
225
230

250

Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, laagjes zand, laagjes
detritus, neutraalgrijs, Guts,
gelamineerd, marine
overstromingspakket

-200

235
(25)

-250
260

(30)

Klei, matig slap, uiterst siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs, Guts, scherp,
veenlagen, kalkloos
Veen, slap, zwak kleiïg,
donkerbruin, Guts, sterk amorf

290

Projectleider: Jori Colijn
Schaal: 1: 30

Zand, uiterst fijn, stevig, zwak
kleiïg, laagjes klei, laagjes zand,
laagjes detritus, neutraalgrijs,
Edelmanboor, sterk gelaagd,
veelkleurig, mogelijk overslag
dijkdoorbraak, heterogeen, Rommelig

205

-200
(20)

Zand, zeer fijn, matig siltig, veel
plantenresten, lichtgrijs,
Edelmanboor, verspoeld zand?
bleek, scherp, Veel gevlekt
neutraalroest

getekend volgens NEN 5104

(25)
250

225

Zand, uiterst fijn, stevig, zwak
kleiïg, laagjes klei, laagjes detritus,
laagjes zand, sterk roesthoudend,
neutraalcreme, Guts, gelamineerd,
marine overstromingspakket,
mogelijk overslag, scherp, Veel
gevlekt neutraalroest, Rommelig

(25)

-200
250

Klei, stevig, uiterst siltig, matig
zandig, neutraal blauwgrijs, Guts,
gelamineerd, marine
overstromingspakket, scherp
Veen, zwak kleiïg, matig
riethoudend, neutraalbruin, Guts

Projectcode: 0459172ARO

Bijlage: 3

Projectnaam:Waterkeringen WBD

B: E01 B: E02 B: E03 B: E04 B: E05 B: E07 B: E08 B: E09 B: E10 B: E11 B: E12 B: E13 B: E14 B: E15 B: E16 B: E17 B: E18 B: E19 B: E20 B: E21 B: E22 B: E23 B: E24 B: E25 B: E26 B: E27 B: E28 B: E29 B: E30 B: E31 B: E32 B: E33 B: E34 B: E35 B: E36 B: E37
0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-1,00

-1,00

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-3,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-1,50

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,50

Schaal vertikaal 1: 20
Horizontale schaal 1:400
getekend volgens NEN 5104

-3,00

-3,00

-2,50

Kaartbijlage

4002593100

,000000

103500

,000000

104000

,000000

104500

,000000

105000

2381816100

106000

,000000

106500

,000000

,000000

4600098100

4040574100

2250158100

(
!

105500

,000000

2258072100

(
!
2437593100
(
!

3232137100 2030283100
(
(
!
(!
!
(
!
3973580100
1088605
2885807100
( 1043177
!

406000

103000

,000000

( 4672537100
!
(
!
(
2459496100 2475193100
(!
!
(
!!
(

,000000

102500

,000000

,000000

(
!

102000

1135428

,000000

,000000

406500

1114802

,000000

406500

101500

,000000

4547279100

406000

101000

4659950100
3984937100

1098352 3291049100

Moerdijk

(
!

4635009100 4025532100

2110270100
,000000

405500

405500

,000000

(
!
4652862100

2410562100

,000000

405000

405000

,000000

4754282100

2105768100
1032431 2885726100

,000000

,000000

(
!

4757522100

(
!

(
!
4607915100

,000000

Breda

%

Legenda

1118516

(
!

(
!

2380488100
Vondstmeldingen

D0

NR

DATUM

NH

WIJZIGING

GET.

GIS SPECIALIST

N. Hendrikx

Waterschap Brabantse Delta

PROJECTLEIDER

M. Berk

PROJECTOMSCHRIJVING

Archeologisch bureauonderzoek
5 verschillende locaties (Etten-Leur, Drimmelen, Breda,

Monumenten
4544679100
Terrein van hoge archeologische waarde

101500

,000000

1:15.000

FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

STATUS

WIJZ.NR

Definitief

Waarnemingen, onderzoeken en archeologische
monumenten

2471515100
SCHAAL

DATUM

16-9-2020

KAARTTITEL

WAARDE

,000000

Definitief

OPDRACHTGEVER

Halderberge
Onderzoeksmeldingen

101000

16-9-2020

1 van 1

D0

www.anteagroup.nl

KAARTNUMMER

0459172.100-Etten-Leur-ARCHIS

102000

,000000

102500

,000000

103000

,000000

103500

,000000

104000

,000000

104500

,000000

105000

,000000

105500

,000000

106000

106500

C:\d10288\Projecten\0459172.100\0459172.100-Etten-Leur-ARCHIS.mxd

,000000

,000000

Vondstlocaties

3123549100 2885718100
( 1038176
!
1033017

,000000

(
!

0 75150 300 450 600
Meters

403000

Plangebied

402500

,000000

403500
,000000

403000

404000

3984929100

2164444100

(
!

,000000

1099036 4706621100

403500

404000

,000000

4601897100

Gemeenten

,000000

1118505

(
!

Etten-Leur

402500

2251851100

1118483

404500

404500

4651777100

,000000

X
102626,9056
102674,6625
102721,3421
102766,2448
102806,0309
103430,8976
103460,8812
103496,9837
103535,2894
103575,8083
103619,5938
103663,4495
103707,2646
103751,0605
103794,1813
103838,1905
103885,5739
103932,5081
103979,1375
104027,9545
104076,7857
104125,8155
104175,4298
104225,1427
104274,7878
104324,4204
104374,3017
104423,6167
104473,0108
104521,6292
104536,0046
104585,9471
104635,7398
104685,5114
104735,0703
104783,2531

E01
!
. .
!

E02

.
!

E03

.
!

Y
404156,0141
404170,8049
404188,5255
404210,4961
404232,3587
404578,3820
404606,6734
404641,2609
404665,6339
404698,0873
404722,2277
404746,2418
404770,3298
404794,4527
404819,7470
404843,2916
404859,2333
404876,4255
404894,4281
404905,2331
404915,9765
404925,6734
404931,8239
404937,1742
404943,1111
404946,2845
404942,9277
404934,8810
404929,2132
404939,2127
404981,0042
404978,6069
404974,1244
404969,3500
404971,8775
404960,7092

E04

.
!

E32

E21
!
.
.
!
E19.
!
E20

.
!

.
!

.
!

E07

.
!
E08

E09

.
!

E11

.
!

E12

.
!

E13

.
!

E14

.
!

E15

.
!

E16

.
!

E17

.
!

E18

.
!

E33

E10

E05

120

404000

00

NR

22-4-2021
DATUM

240

Definitief

PROJECTOMSCHRIJVING

.
!

2,3

KAARTTITEL

480 m
RF

R. Fens

PROJECTLEIDER

J. Colijn

Verbetering Regionale Keringen MDV

diepte

!
°

GET.
GIS SPECIALIST

Waterschap Brabantse Delta

Legenda

360
WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

1,3

E36

E35
E37
! !
.
. .
!
. .
!
E27 E28
!
.
E26
E31
E25
!
E29 E30
E24
E23
. !
. !
. !
E22
.
. !
. !
. !
. !
. !
!

0

.
!

E34

405000

Boorpunt
E01
E02
E03
E04
E05
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37

104000

SCHAAL

1:6.000

FORMAAT

A3

DATUM

BLAD IN BLADEN

STATUS

WIJZ.NR

22-4-2021
Definitief

1 van 1
00

www.anteagroup.nl
KAARTNUMMER

459172-ARO-ETTEN-LEUR
Esri Nederland, Community Map Contributors
103000

104000

C:\Users\D13652\OneDrive - Antea Group\Desktop\0459172\ArcGIS 2021\MXD\459172-ARO.mxd

404000

405000

103000

103500

104000

104500

E32

.
!

!
.

!
.

E12

.
!

E14

!
.

E16

!
.

E18

!
.

404500

E07

E09

!
.

!
.

!
.

!
.

E20

E34

404500

.
!

!
.
E08

E10

E11

E13

E15

E17

E21
.
!
!
.
.
!

E19

E33

E35 E36
E37
. !
!
. !
.
! .
.
E27 E28
.
!
E26
E31
E25
!
E29
E30
E23 E24
! .
. .
! !
E22
!
! !
. !
. .
. .
. !
!

405000

103000

405000

102500

Legenda

!1,1 m -NAP
.
.2 m -NAP
!
.2,3 m -NAP
!
.2,4 m -NAP
!
.2,55 m -NAP
!
.2,6 m -NAP
!
.2,7 m -NAP
!
.2,8 m -NAP
!
.2,9 m -NAP
!
.3 m -NAP
!
.< 2 m -NAP
!
.< 2,5 m -NAP
!
.< 3 m -NAP
!
.onbekend
102500

E01

. .

E02

.

E03

.

E04

.

E05

0
00

NR

25-5-2021
DATUM

100
Definitief

PROJECTLEIDER

J. Colijn

Verbetering Regionale Keringen MDV
Diepteligging dekzand t.o.v. NAP

103000

103500

104000

SCHAAL

1:6.000

FORMAAT

A3

DATUM

BLAD IN BLADEN

STATUS

WIJZ.NR

25-5-2021
Definitief

KAARTTITEL

400 m
RF

R. Fens

PROJECTOMSCHRIJVING

!
°
GET.

GIS SPECIALIST

Waterschap Brabantse Delta

KAARTNUMMER

300

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

459172-DEKZAND

200

1 van 1
00

www.anteagroup.nl

Esri Nederland, Community Map Contributors
C:\Users\D13652\OneDrive - Antea Group\Desktop\0459172\ArcGIS 2021\MXD\459172-ARO.mxd

104500

404000

404000

zanddiepte

Over Antea Group
Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
opgave brengen wij de juiste kennis aan
tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag en
de oplossingen voor morgen. Al bijna 70
jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. (0513) 63 43 13
E. richard.fens@anteagroup.nl
ISSN: 1570-6273
Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
Disclaimer
Antea Group aanvaardt op generlei wijze
aansprakelijkheid voor schade welke
voortvloeit uit beslissingen genomen op
basis van de resultaten van archeologisch
(voor)onderzoek.

www.anteagroup.nl

