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Samenvatting
In januari en februari 2015 heeft Antea Group in opdracht van de gemeente Etten-Leur een
archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Spoorlaan 108 te Etten-Leur, gemeente Etten-Leur. Het
onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en een archeologisch booronderzoek, verkennende
fase.
Aanleiding tot het onderzoek vormen de geplande ontwikkelingen in het gebied die zullen bestaan uit
de sloop van een schoolgebouw en de bouw van een twaalftal woningen. Het plangebied ligt op de
gemeentelijk archeologische beleidskaart in beleidscategorie ‘onbekend’. In deze categorie voorziet het
gemeentelijk archeologisch beleid in een onderzoekplicht bij ontwikkelingen met bodemingrepen die
een oppervlakte groter dan 2.500 m2 beslaan en de bodem dieper dan 0,4 m beneden maaiveld zullen
verstoren. Voor onderhavig plangebied ligt het in de lijn der verwachting dat de totale oppervlakte van
de bodemverstoringen circa 3900 m2 omvatten.
Op basis van het bureauonderzoek kon alleen een brede archeologische verwachting worden opgesteld
voor de periode van de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Deze brede verwachting kon vervolgens in
het veldonderzoek niet worden bevestigd door de vaststelling van bodemroering tot voorbij het
archeologisch vlak.
Geadviseerd is om het plangebied vrij te geven voor wat betreft het onderdeel archeologie binnen de
voorgenomen ontwikkeling.
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1

Inleiding
In januari 2015 heeft Antea Group in opdracht van de gemeente Etten-Leur een archeologisch
onderzoek uitgevoerd aan de Spoorlaan 108 te Etten-Leur, gemeente Etten-Leur. Het onderzoek heeft
bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en een booronderzoek, verkennende fase.
Aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Deze bestaat
onder andere uit uit de sloop van een schoolgebouw en de vervolgens de bouw van een twaalftal
woningen. Deze ontwikkelingen zullen vanzelfsprekend gepaard gaan met bodemverstorende
werkzaamheden waarvan voorzien wordt dat een aantal hiervan dieper rijken dan 0,4 meter min
maaiveld.
Het plangebied ligt op de gemeentelijk archeologische beleidskaart in beleidscategorie ‘onbekend’.
In deze categorie dient onderzoek te worden uitgevoerd indien de bodemingrepen een oppervlakte
groter dan 2.500 m2 beslaan en de bodem dieper dan 0,4 m beneden maaiveld zullen verstoren.
Verwacht wordt dat de totale oppervlakte van het te roeren terrein gelijk is 3.900 m2 omvatten en
daarmee boven de vrijstellingsgrens uitkomt. De gemeente Etten-Leur heeft daarom besloten een
archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren waarvan dit de verslaglegging is.
Het doel van het archeologische bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel. Het verwachtingsmodel wordt vervolgens door middel van een inventariserend
veldonderzoek getoetst. Het rapport wordt afgesloten met een advies hoe binnen de voorgenomen
ontwikkeling om te gaan met het aspect archeologie aan de gemeente in haar rol als opdrachtgever en
in deze als bevoegd gezag. Voor laatstgenoemde rol laat de gemeente zich in deze adviseren door de
regioarcheologen van de Regio West-Brabant.
Het bureauonderzoek en veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.
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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. Daarin worden vragen beantwoord
zoals: ‘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
Begrenzing plan- en onderzoeksgebied:
Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied
anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde plannen
en/of 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 plangebied bestaat uit de oostelijke helft van het woonblok tussen de straten Spoorlaan,
Julianalaan, Helblokstraat en stationsstraat te Etten-Leur op de locatie van het voormalige
schoolgebouw van de Vincent van Goghschool. Het plangebied heeft een omvang van circa 3.900 m2.
Het onderzoeksgebied is het gebied waar informatie over wordt ingewonnen voor het opstellen van de
gespecificeerde archeologische verwachting en is groter dan het plangebied zelf. In principe wordt een
straal van circa 750 m rondom het plangebied gehanteerd. Dit wordt voldoende geacht om relevante
informatie te verzamelen om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen. Dit omdat dit
onderzoeksgebied een vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder andere de onderdelen
zoals hoogteligging, geomorfologie, historische situatie etc.

Afbeelding 2. Ligging plangebied (bron: www.google.maps.nl) (noord georiënteerd)
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Huidig gebruik plangebied:
In het plangebied staat een momenteel niet meer in gebruik zijnde school met bijbehorend schoolplein.
Consequenties toekomstig gebruik:
Het plangebied is als geheel circa 3.900 m2 groot. De gemeente Etten-Leur heeft aangegeven dat
hierbinnen de oppervlakte van de geplande woningen circa 700 m2 zal zijn. Er is echter vooralsnog niet
aangegeven wat de omvang van het te slopen gebouw is, hoe groot de verstoring van kabels, leidingen
en riolering gaat zijn en of er nog andere verstoringen gaan plaatsvinden die dieper dan 0,4 m -mv
reiken zoals de aanleg van wegen en parkeerplaatsen. Verwacht mag daarom worden dat er in ieder
geval 700m2 wordt geroerd maar mogelijk dat het binnen het gebied van 0,39 hectare meer m2 worden
geroerd bij sloop, nieuwbouw en de aanleg van kabels en leidingen.

2.2

Archeologisch beleid
Het vigerende bestemmingsplan is het in 2006 vastgestelde “Etten-Oost”. In dit bestemmingsplan zijn
geen verplichtingen voor archeologie opgenomen. Op basis van de gemeentelijke Erfgoedverordening
(2010) en de bijbehorende gemeentelijke beleidskaart archeologie volgt er alsnog een verplichting tot
archeologisch (voor)onderzoek omdat de ondergrenzen in dit geval worden overschreden.

2.3

Landschappelijke situatie
Geologie en landschappelijke ontwikkeling:
Het plangebied bevindt zich in het Noord-Brabants dekzandgebied. In de ondiepe(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.1
Ten tijden van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000-10.000 jaar geleden) heerste er in
Nederland een toendraklimaat. De bodem was slecht zeer schaars bedekt met vegetatie waardoor de
wind vat kreeg op de sedimenten. Vanuit droogliggende riviervlaktes is grootschalig zand verstoven wat
elders als een dekzand over het landschap en alle onderliggende afzettingen weer 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 verspoelt. 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
grindbanden komen hierin nauwelijks voor. Het jonge dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden.
Gedurende het begin van het Holoceen vond (gefaseerd) een klimaatsverbetering plaatst waardoor de
vegetatie zich verder ontwikkeld en hierdoor de sedimenten vasthield. Door de klimaatsverandering
raakt het landschap weer begroeid en door het afsmelten van het landijs steeg de zeespiegel. Hierdoor
steeg op het land ook de grondwaterspiegel en vernatte het landschap. In de lagere delen van het
landschap ontstonden hierdoor moerasgebieden waarin veen werd gevormd.
In de loop van het Holoceen wordt ook de mens een belangrijke landschapsvormende factor. In de
middeleeuwen ontstaan als gevolg van grootschalige ontbossing opnieuw stuifzandgebieden
(laagpakket van Kootwijk, Formatie van Boxtel). Ook ontstaan in de late middeleeuwen
akkerbouwcomplexen met een opgebracht plaggendek, de zogenaamde essen. Plagendekken komen
vooral voor op oude bouwlandcomplexen.2 Bemesting met plaggen was lage tijd de manier om de
Berendsen 2004; 2005
Berendsen 2005; De Mulder et al 2003
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kwaliteit van de relatief onvruchtbare Pleistocene dekzandgronden te verbeteren en is vanaf de
middeleeuwen tot in de 19e eeuw gebruikt. Enkeerdgronden kenmerken zich door een plaggendek dat
dikker is dan 50 m2. In de loop van de 19e eeuw zijn de meer marginalere gebieden zoals heidevelden
alsnog ontgonnen en in cultuur gebracht of beplant met bossen. Deze gebieden liggen in de regel verder
van de laatmiddeleeuwse kernen af en zijn bodemkundig vaak geclassificeerd als laarpodzolgronden en
veldpolzolgronden.
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Geomorfologie en AHN:
Op de geomorfologische kaart is het plangebied weergegeven als bebouwd gebied (B). Op basis van de
omliggende geomorfolgische eenheden is te verwachten dat terrasafzettingswelvingen (3L12)
voorkomen in het plangebied met daarbinnen mogelijk dalvorminge laagten zonder veen (2R2). In de
omgeving van het plangebied komen eveneens vlakte van verspoelde dekzanden (2M10),
terrasafzettingen bedekt met dekzand (2M20a), dekzandruggen (3K14) en beekdalen (2R4) voor.

Afbeelding 3. Uit van de geomorfologische kaart (bron: archis2) (noord georiënteerd)

Doordat het plangebied in bebouwd gebied is gelegen is het niet goed mogelijk om op basis van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) landschapsvormen te herkennen op het detailniveau vanhet
afzonderlijke plangebied. Wanneer we uitzoomen tot voorbij het niveau van het onderzoeksgebied dan
kan worden vastgesteld dat het plangebied onderdeel uitmaakt van een hoger gelegen dekzandvlakte.
Etten-Leur ligt daarbij op de rand van dit plateau met met ten oosten en westen van de hedendaagse
kern twee beekdalen.
Bodem en grondwater:
Op de bodemkaart valt het plangebied eveneens in bebouwd gebied. Dit betekent dat er voor het
plangebied geen bodemklassificatie is gegeven en dat alleen uitspraken in het bureauonderzoek kunnen
worden geformuleerd op basis van extrapolatie. Op basis van de omliggende gegevens zullen naar
verwachting laarpodzolgronden (cHn21, cHn23) of hoge zwarte enkeerdgronden(zEZ21, zEZ23) in het
plangebied aanwezig zijn met grondwatertrap IV-VII. Bij deze grondwatertrappen komt de gemiddeld
hoogste grondwaterstand variabel voor. De gemiddeld laagste grondwaterstand is meer dan 0,8 m –mv.
De gronden in het plangebied zijn naar verwachting goed bruikbaar geweest voor akkerbouw vanaf de
late middeleeuwen en nieuwe tijd.
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Afbeelding 4. Uit van de bodemkaart (bron: archis2) (noord georiënteerd)

Afbeelding 5. Uit van de bodemkaart met grondwatertrappen (bron: archis2) (noord georiënteerd)

2.4

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Historische kaarten
Het plangebied is gelegen nabij een landroute (weg) tussen de nederzettingen van Etten en Leur die als
weg op het minuutplan van 1811-1832 zichtbaar is. Tot 1947 blijft het kaartbeeld in de omgeving van
het plangebied grotendeels hetzelfde. Op het kaartbeeld uit 1967 is een grote toename aan bebouwing
te zien. Deze verdichting is op de latere kaarten eveneens terug te zien maar niet meer zo explosief als
tussen het kaartbeeld van 1947 en 1967.
Op de historische kaart daterend uit de eerste helft van de 19e eeuw ligt het plangebied tussen de
toponiemen de ‘lage Banken’ en ‘Laag Haansberg’ ten noorden en de ‘Hooge baan’ ten zuiden van het
plangebied. Deze namen zijn vermoedelijk gekoppeld aan de hoogteverschillen in het landschap. Aan
het verkavelingspatroon valt niet goed af te leiden of het plangebied in een laag- of hooggelegen gebied
is gelegen.
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Afbeelding 6. Kadasterkaart - Minuutplan 1811-1832 Etten (links) & Afbeelding 7 Topografische Militaire kaart (1830-1850)
Etten (rechts), (bron: www.watwaswaar.nl) (noord-georiënteerd)

Afbeelding 8. Topografische Kaart 1947 Etten-Leur (links) & Afbeelding 9 Topografische kaart Etten-Leur 1967 (rechts),
(bron: www.watwaswaar.nl) (noord-georiënteerd)

Op de website Turfdatabank staat voor het plangebied geen voorkomen van veen aangegeven.3 Het kan
echter zijn dat dit het gevolg is van gebrek aan gegevens vanwege de ligging van het plangebied in de
bebouwde kom. Hierover zijn in het databasesysteem van de heer Leenders geen nadere informatie
opgenomen.
Mogelijke verstoringen:
Door de huidige bebouwing zal verstoring van de bovenste bodemlagen zijn opgetreden. Onbekend is
tot hoe diep deze verstoring reikt. Dit moet worden vastgesteld in het archeologisch booronderzoek.

2.5

Bekende waarden
Archeologische waarden
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
In het plan- en onderzoeksgebied zijn geen AMK-terreinen geregistreerd.
Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
3

http://gisgeoloket.provant.be/SilverlightViewer_1_10/viewer.html?Viewer=turfdatabank
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In het plangebied komen geen archeologische waarnemingen voor. In het onderzoeksgebied is één
waarneming (waarnemingnr. 33286) binnen een straal van 500 m gelegen. Dit betreft een aardewerken
pot uit de late middeleeuwen. De gegevens in Archis 2 laten geen nadere duiding van het voorwerp voor
wat betreft baksel of context toe.
Op circa 700 m afstand ten zuidwesten van het plangebied zijn wel meerdere waarnemingen gelegen.
Het betreffen waarnemingen van onder meer een het voormalig kasteel Hof van Houte (waarnemingnr.
31240, 307005), begravingen (waarnemingnr. 31242) en een kapel/kerk (waarnemingnr.
45723/307003). Het kasteel of beter hofterrein in het geval van Etten-Leur, was gelegen op de
banakkers (zie Afbeelding 6), een hoge noord-zuid georiënteerde rug in het landschap waarop ook de
landbouwgronden van het dorp lagen (waarnemingnr. 45724).
Het dorp Etten dateert uit de late middeleeuwen waarbij uit archeologisch onderzoek in de dorpskern is
gebleken dat onder de huidige panden meestal geen diepe bodemverstoringen hebben
plaatsgevonden. Dit maakt dat de kans op het aantreffen van intacte laatmiddeleeuwse
bewoningssporen onder de huidige panden groot is. Dit geldt niet alleen voor de bebouwing zelf, ook
op de achterliggende percelen kunnen (beerputten, funderingen en ophogingspakketten aanwezig zijn
zoals onder andere blijkt uit de gegevens van waarnemingnr. 48179, 422828.
Onderzoek op de Parklaan toonde aan dat op enkele plaatsen enkeerdgronden aanwezig zijn met
daaronder nog de intacte podzolbodem in het dekzand. Daar waargeen verstoring is opgetreden geldt
daarom een hoge archeologische verwachting. Dit geldt met name voor het aantreffen van resten vanaf
de late middeleeuwen en later maar resten daterend vanaf het Neolithicum tot en met de vroege
middeleeuwen kunnen blijkens waarnemingnr. 429356 niet op voorhand uit te sluiten te zijn. Het
proefsleuvenonderzoek (waarnemingnr. 420219) liet daarbij overigens wel een enigszins afwijkende
landschappelijke ligging zien ten opzichte van onderhavig plangebied. Anders dan gelegen op de
dekzandvlakte werden de proefsleuven aangelegd op het terrein dat feitelijke een lokale depressie in
het landschap was en wat daarmee een lagere ligging. Er bleken in de proefsleuven verder geen
natuurlijke bodemhorizonten meer aanwezig en de aangetroffen sporen werden als niet
behoudenswaardig beoordeeld.
Waarnr

Complex

Begin

Eind

31240 Kasteel

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

31242 Graf, onbepaald

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

33286 Onbekend

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

45723 Kerk

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

45724 Kasteel

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Nieuwe tijd C: 1850 - heden

48179 Stad

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

138760 Onbekend

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden

307003 Kerk

Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

307003 Kerkhof

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Nieuwe tijd C: 1850 - heden

307005 Kasteel

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden

307005 Onbekend

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden

414193 Versterking, onbepaald

Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

422828 Onbekend

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

429356 Onbekend

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Nieuwe tijd: 1500 - heden
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

433368 Percelering/verkaveling Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden
436785 Nederzetting, onbepaald Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Nieuwe tijd: 1500 - heden

Tabel 1. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS)

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
In het plangebied zijn geen onderzoeken uitgevoerd. In het onderzoeksgebied zijn wel meerdere
onderzoeken uitgevoerd, waarvan het merendeel gerelateerd is aan de in bovenstaande beschreven
waarnemingen met betrekking tot het kasteel en de kerk (OM-nr. 2103; 2181; 10478; 51638). Beide
complextypen (kerk en hof) zijn voor onderhavig plangebied niet relevant omdat deze zich niet
uitstrekken tot in het voorliggende plangebied. Volledigheidshalve ten behoeve van het
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verwachtingsmodel in ruimere zin worden ze wel genoemd omdat de aanwezigheid van een hof en al
dan niet bijbehorende (eigen)kerk van de lokale heer er op wijst dat er vanaf de late middeleeuwen wel
bewoning plaatsvond in de nabijheid van beide complexen.
Op circa 100 m ten noorden van het plangebied is een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek)
uitgevoerd (OM-nr. 17122). Er zijn enkele vondsten gedaan, waarvan de meeste in een verstoorde
context en van relatief recente ouderdom (nieuwe tijd). Slechts één vondst is in situ aangetroffen. Het
betreft een fragment kogelpot aardewerk uit de periode 1000-1200 na Chr. Voor een deel van het
plangebied wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Ander onderzoek op deze locatie geeft aan dat geen
behoudenswaardige vindplaatsen zijn aangetroffen (OM-nr. 49964)
Onderzoek op circa 700 m ten westen van het plangebied (OM-nr. 15410) betreft een bureauonderzoek
waarbij geadviseerd wordt vervolgonderzoek uit te voeren naar de mate van intactheid van de bodem
en daarmee het voorkomen van archeologische resten uit met name het laat paleolithicum tot de
nieuwe tijd. Ook diverse andere onderzoek enkele honderden meters ten zuidwesten (OM-nr. 30950;
30951) en noordoosten (OM-nr. 50867; 51589) van het plangebied wordt vervolgonderzoek geadviseerd
omdat in delen van die plangebied intacte bodemprofielen zijn aangetroffen. De resultaten van een
eventueel vervolgonderzoek zijn niet opgenomen in Archis 2.
Onderzoeksmelding 3908 betreft onderzoek ter plaatse van de A58 op circa 1 km ten zuidoosten van het
plangebied. Bij het onderzoek zijn vondsten gerelateerd aan vuursteenvindplaatsen uit het midden tot
laat mesolithicum aangetroffen, de vindplaatsen zijn echter van dien aard dat er geen aanbevelingen
voor vervolg werden gedaan. Ook in enkele andere nabijgelegen onderzoeksmeldingen (29064 en
29677) werd geen vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht.
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OM-nr

Uitvoerder

Type onderzoek

Jaar uitvoering

2103 ADC ArcheoProjecten

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

2000

2181 ADC ArcheoProjecten

Archeologisch: opgraving

2000

3908 RAAP Archeologisch Adviesbureau Archeologisch: booronderzoek

1993

10478 RAAP Archeologisch Adviesbureau Archeologisch: geofysisch onderzoek

1998

15410 BAAC BV

Archeologisch: bureauonderzoek

2006

17122 BAAC BV

Archeologisch: booronderzoek

2006

29064 RAAP Archeologisch Adviesbureau Archeologisch: booronderzoek

2008

29677 BAAC BV

Archeologisch: booronderzoek

2008

30950 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: booronderzoek

2008

30951 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: booronderzoek

2008

49964 RAAP Archeologisch Adviesbureau Archeologisch: proefputten/proefsleuven

2012

50867 IDDS Archeologie B.V.

Archeologisch: bureauonderzoek

2012

51638 BAAC BV

Archeologisch: proefputten/proefsleuven

2012

Tabel 2. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

Ondergrondse bouwhistorische waarden
In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. Wel zijn in het
onderzoeksgebied diverse beschermde monumenten aanwezig. Het betreffen onder andere de
voormalige kerk, het kasteel, enkele woonhuizen en agrarische gebouwen. De monumenten zijn op
enkele honderden meters afstand van het plangebied gelegen in de oude dorpskern van Etten.4

2.6

Archeologische verwachting
Bestaande verwachtingskaarten
 IKAW:
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane archeologische waarnemingen en de
bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen:
laag, middelhoog of hoog. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie slechts om een ruwe indicatie. Op de IKAW is het plangebied niet gekarteerd. Gebieden rondom het
plangebied hebben een hoge trefkans.
 Provinciale verwachtingskaart:
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is aan het plangebied geen
waarde toegekend, behalve dat het deel uit maakt van de West-Brabantse Venen. De gebieden
aangrenzend aan het bebouwde gebied hebben een hoge trefkans (op basis van de IKAW). De Spoorlaan
ten noorden van het plangebied is aangegeven als lijn van redelijk hoge waarde. Daarnaast zijn de
historische dorpskernen van Etten en Leur aangegeven.

Afbeelding 10. Cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant (Bron: www.atlas.brabant.nl) (noordgeoriënteerd). Het plangebied is in oranje omcirkeld.
4

www.atlasleefomgeving.nl
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 Gemeentelijke verwachtingskaart:
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Etten-Leur valt het plangebied in de
beleidscategorie ‘onbekend’. In deze gebieden ontbreken vooralsnog de benodigde gegevens voor het
opstellen van een archeologische verwachting. In geval van een te verstoren gebied groter dan 2500 m2
met bodemingrepen dieper dan 40 cm –mv, dient vroegtijdig archeologisch onderzoek plaats te vinden
in de vorm van een bureau- en verkennend onderzoek teneinde voldoende gegevens te verzamelen om
een archeologische verwachting te kunnen stellen. De gebieden rondom het plangebied hebben een
lage tot hoge archeologische verwachting (geel, groen, oranje). Ook is een bekende vindplaats (rode
cirkel) aangegeven, ter hoogte van onder andere het voormalige kasteelterrein. Ten oosten van het
plangebied ligt een afgegraven gebied. Ten noorden van het plangebied (blauwgroen) is onderzoek
afhankelijk van de reeds uitgevoerde onderzoek en in overleg met de gemeente.

Afbeelding 11. Archeologiebeleid gemeente Etten-Leur (www.Etten-Leur.nl) (noord-georiënteerd)

Gespecificeerde archeologische verwachting
 Datering:
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting, er kunnen vondsten worden
aangetroffen uit het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Echter zijn in de directe omgeving vooral
vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd bekend. Gezien de ligging van het plangebied niet
expliciet langs de rand met het beekdal worden vondsten uit de steentijd niet direct verwacht tenzij er
in het gebied een lokale depressie zou worden aangetoond.
 Complextype:
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen in deze regio resten worden verwacht die
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts tijdelijk
(en/of periodiek werden bewoond). Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan
vuursteenconcentraties en haardkuilen.
Vanaf het laat neolithicum tot en met de bronstijd kunnen, op de dekzandruggen of de flanken ervan,
resten van grotere huizen/nederzettingen worden verwacht, alsmede schuren, spiekers en opstallen.
Verder kunnen sporen van agrarische activiteit worden aangetroffen, zoals percelerings(greppels).
Daarnaast kunnen ook menselijke begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de
datering variërend van vlakgraven tot crematiegraven. Ook off-site materiaal kan worden verwacht.
Tenslotte kunnen resten die duiden op religieuze/rituele activiteit worden aangetroffen, zoals rituele
deposities. Dergelijke vondsten zijn vooral te verwachten in het veen (het beekdal).
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Uit de bronstijd tot en met de Romeinse tijd kunnen op de (flank van de) dekzandruggen resten van
huizen/nederzettingen worden verwacht (paalgaten, haardplaatsen, greppels), alsmede schuren,
spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit worden aangetroffen, zoals
percelerings(greppels). Daarnaast kunnen ook menselijke begravingen/crematies worden aangetroffen.
Ook hiervoor geldt dat off-site materiaal op de flank en/of in het veen kan worden verwacht. Hiernaast
kunnen zich in het veen resten bevinden die duiden op religieuze/rituele activiteiten, zoals rituele
deposities, alsmede veenwegen etcetera. Ook de materiele weerslag van activiteiten die in het beekdal
werden ontplooid, zoals de jacht, visserij en dergelijke, kunnen worden verwacht.
Vanaf de late bronstijd/vroege ijzertijd geldt dat men zich ook (meer) ging vestigen binnen de lager
gelegen (beekdal)gronden, doorgaans op oeverwallen, maar ook op kunstmatig opgehoogde
woonplaatsen (terpen) in de beekdalen en het kleigebied.
Uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd kunnen eveneens nederzettingen en resten van agrarische
activiteit worden verwacht.
Er is dus een ruime variatie aan complextypen mogelijk, verdere specificatie is niet mogelijk. Wel hangen
de verwachte complextypen sterk samen met de locatie, in het bijzonder de hogere gelegen
dekzandruggen of de flanken hiervan, en de intactheid (gaafheid) van het bodeprofiel.
 Omvang:
Van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkanten meters.
 Diepteligging:
Indien zich binnen het plangebied archeologische waarden bevinden, zullen deze zich in
(de top van) het dekzand bevinden; vanaf circa 30 à 40 cm -mv).
 Locatie:
In het gehele plangebied, aangezien de opbouw van het plangebied grotendeels onbekend is.
 Uiterlijke kenmerken:
paleolithicum tot laat neolithicum: vuursteenverspreiding, indicaties van bewerking vuursteen,
halffabrikaten, productieafval, productiegereedschap. Indicaties van kortdurende nederzetting/kamp:
haardkuilen, verbrand vuursteen. indicaties voor jacht/voedselverzameling en - bereiding: werktuigen,
spitsen, bijlen, schrabbers, stekers etc. In het veen: visfuiken, kano's, peddels etc.
Laat neolithicum tot en met late middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een sedentair,
agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), greppels,
waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen.
Tussen het laat neolithicum en de bronstijd/ijzertijd periode-specifieke wijze van het begraven/
cremeren van de doden. Ook: rituele deposities van waardevolle objecten, zoals
(ceremoniële) wapens en werktuigen, zoals bijlen en zwaarden en sierraden. Tevens visfuiken, vishaken,
kano's, peddels en dergelijke.
Middeleeuwen en nieuwe tijd: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische
landinrichting.
 Mogelijke verstoringen:
Door de huidige bebouwing is mogelijk verstoring van de bovenste lagen opgetreden. Onbekend is
echter tot hoe diep deze verstoringen zijn opgetreden.
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2.7

Conclusies en advies voor vervolgonderzoek
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting, er kunnen vondsten worden
aangetroffen uit het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, afhankelijk van de bodemopbouw van het
plangebied. Hoewel in de directe omgeving vooral vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
bekend zijn, is het voorkomen van vondsten uit voorgaande periodes formeel niet met zekerheid uit te
sluiten.
De aanwezigheid van archeologische sporen is echter sterk afhankelijk van het feit of de bodem in het
plangebied verstoord is. Dit kan niet worden bepaald door een bureauonderzoek alleen. Wij adviseren
dan ook om in het plangebied een verkennend booronderzoek uit te voeren om de mate van intactheid
van de bodemopbouw te bepalen en de diepteligging van eventueel archeologische lagen.
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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 booronderzoek moet daarbij antwoord geven op onderstaande vraagstellingen:
 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?5
 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?
Na het verschijnen van het conceptrapport is er door de Regio West-Brabant nog een
aanvullende onderzoeksvraag gesteld:
 Bij het aantreffen van aanwijzingen voor bodemroering tot in of voorbij het
archeologisch vlak: kan een inschatting worden gemaakt in hoeverre het
oorspronkelijke leefniveau wel of niet verdwenen is?

3.2

Onderzoeksopzet en werkwijze
Datum uitvoering

29 januari 2015

Veldteam

Gerjan Sophie (senior KNA archeoloog)

Weersomstandigheden

Regenachtig, circa 3 graden Celsius

Boortype

Edelmanboor 10 cm diameter

Positionering boringen
(boorgrid)
Methode conform
Leidraad SIKB6
Oriëntatie grid t.o.v. geomorfologie/paleolandschap
Wijze inmeten boringen

Verdeeld over het plangebied , buiten de gesloopte bebouwing
Niet van toepassing, het betreft verkennend onderzoek
Niet van toepassing, het betreft verkennend onderzoek

Psiomn met GPS, en ten opzichte van locale topgrafische
kenmerken.

5

Hoewel het aantonen van een vindplaats niet het doel is van een verkennend onderzoek, kan het
aantreffen van indicatoren niet worden uitgesloten. Vandaar dat deze en de volgende vragen hier toch
zijn opgenomen.
6
Tol e.a. 2006
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Overige toegepaste
methoden
Wijze onderzoek /
beschrijving boorkolom
Verzamelwijze archeologische indicatoren
Bemonstering
Vondstzichtbaarheid aan
oppervlak
Omschrijving
oppervlaktekartering

3.3

Geen
NEN5104/ ASB
Brokkelen opgeboorde boorkolom en visuele inspectie
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing van wege een vondstzichtbaarheid van 0 aan
het huidig maaiveld.

Resultaten
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de
situatiekaart in de kaartenbijlage.
Bodemopbouw:
Bij de start van het veldwerk bleek het schoolgebouw reeds te zijn gesloopt. Als gevolg van de
hoeveelheid regen in de periode voorafgaand aan de uitvoering was op een groot deel van het
plangebied, met name ter plaatse van de voormalige bebouwing, een grote plas water aanwezig ( zie
afbeelding 7). Bij het betreden van het terrein bleek de waterverzadiging van de bodem zo sterk dat
plassen niet veilig betreden konden worden, vanwege het risico op wegzakken.
Het onbebouwde gedeelte aan de zijde van de Spoorlaan is dan ook alleen direct aan de straatzijde
onderzocht met boring 1 en boring 5.
De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een pakket zwak humeus bruin tot (donker)grijsbruin
zand met sporen puin en in één geval brokken leem tot 0,55 á 0,60 m -mv . Dit pakket kan worden
geïnterpreteerd als A-horizont, en derhalve als geroerd worden beschouwd. In boring 5 is hier bovenop
nog een laag cunetzand aanwezig , waarop bestrating gelegen heeft. Hieronder bevindt zich een pakket
matig fijn, matig tot sterk roesthoudend zand, met in één geval sporen leem, te interpreteren als Chorizont en dekzand, maar in elk geval in de top voor circa 20 centimeter geroerd.
Boring 1 is op tachtig centimeter minus maaiveld gestaakt op een hard object in de bodem dat niet
nader te duiden is.
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Afbeelding 7. Plangebied gezien vanaf de Spoorlaan richting Julianalaan(links) en vanaf de Julianalaan richting
Heiblokstraat (rechts)

De bodemopbouw kan worden geïnterpreteerd als een enkeerdgrond, gezien de dikte van de Ahorizont. Dit gecombineerd met de gegevens uit het bureauonderzoek maakt dat gesteld kan
worden dat het plangebied inderdaad deel uitmaakt van de dekzandvlakte (en niet van een
eventuele flank of lokale depressie). Binnen het plangebied kan daarmee het verwachtingsmodel
worden bijgesteld naar alleen sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.
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. De verstoring van de geconstateerde bodemopbouw is dat echter wel.
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4
4.1

Conclusies en advies
Conclusies
Van de hierboven gestelde onderzoeksvragen kunnen de meeste niet beantwoord worden. Deze
worden daarom hier weggelaten. De bodemopbouw is in paragraaf 3.3 beschreven en leidt tot de
conclusie dat het plangebied tot in (de top van) de C-horizont verstoord is. Getuigende de verspreiding
van brokken leem zowel in de A- als in de C-horizont kan een bodemroering tot voorbij het
archeologisch vlak verondersteld worden. Dit archeologisch vlak zou theoretisch daarbij op de overgang
van de A- naar de C-horizont moeten worden verwacht, tenzij dit vlak al eerder is opgenomen in de Ahorizont. De kans dat er in het plangebied nog behoudenswaardige archeologische vindplaatsen
aanwezig zijn (en dus worden verstoord door de geplande bodemingrepen) wordt daarom als laag
ingeschat. De door de Regio West-Brabant toegevoegde onderzoeksvraag (zie 3.1) kan als volgt worden
beantwoord: verwacht mag worden dat het oorspronkelijke leefniveau geroerd is tot voorbij de diepte
waarop de meeste reguliere grondsporen zoals afvalkuilen en ondiepe paalsporen verwacht mogen
worden. Bij gebrek aan archeologisch vlakdekkend onderzoek met grondsporen uit de directe omgeving
van voorliggend plangebied ontbreekt het voor nu aan een referentiekader om dit daadwerkelijk in
centimeters uit te kunnen drukken.
Deze resultaten sluiten in zoverre aan op het bureauonderzoek, dat daarin, mede vanwege de ligging in
de bebouwde kom, een brede verwachting is uitgesproken. Alleen de classificatie van enkeerdgrond,
zoals in de omgeving gekarteerd, kan met zekerheid aan dit plangebied gekoppeld worden en vormt
daarmee een inhoudelijke aanvulling op het bureauonderzoek.

4.2

(Selectie)advies
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek luidt ons advies om het plangebied een (zeer) lage
trefkans op archeologische resten toe te kennen. Als gevolg daarvan adviseren we tevens het
plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling, zonder een archeologisch
vervolgonderzoek te verlangen.
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 53 van de Monumentenwet 1988 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.
Antea Group
Oosterhout, maart 2015
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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.
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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.
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Legenda (NEN 5104 en ASB)

laaggrens
(wordt bepaald voor de ondergrens van de beschreven laag)

 < 0,3 cm
D 0,3 - < 3 cm
E > 3 cm

scherpe overgang
overgang geleidelijk
diffuse overgang

amorfiteit veen (veraardheid)

? zwak amorf
A matig amorf
@ sterk amorf

niet tot zwak veraarde resten
structuur nog zichtbaar
sterk veraard, structuurloos

gezeefd traject
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Bijlage 3: Profielbeschrijvingen met waarnemingen
Boring: 01
0

Boring: 02
0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak roesthoudend, sporen
puin, bruinbeige, volledig
geroerd

-25
-50
-75

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegeel, geroerd gestaakt
op steen?

Boring: 04
0

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sporen puin,
brokken leem, grijsbruin

55

-75
90

0

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sporen puin,
grijsbruin

-25
-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, sporen
leem, grijsgeel, C horizont
dekzand geroerd

0

60

-75
90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, sporen
leem, beigegrijs, C horizont
dekzand geroerd

Boring: 05
0

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig,
sporen puin, bruin

-25
-50

0

-25
-50

60
80

0

Boring: 03

55

-75
90

0
-25
-50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
sterk roesthoudend,
oranjegeel, C horizont
dekzand geroerd

0

braak

25

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruinbeige, cunetzand

55

-75
90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sporen puin,
donker grijsbruin
Zand, matig fijn, zwak siltig,
sterk roesthoudend, sporen
leem, oranjebeige, C
horizont dekzand geroerd
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