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Bestuurssamenvatting
Dit rapport dient ter onderbouwing van de totstandkoming van de archeologische advies beleidskaart
voor de gemeente Moerdijk. Doel van de beleidskaart en de daaraan gekoppelde bestemmingsplan
voorschriften is om een transparant afwegingskader te bieden ten aanzien van de noodzaak tot
archeologisch onderzoek binnen de gemeente.
Omgang met de archeologie
Aan het opleggen van een archeologische onderzoeksplicht bij bodemverstoringen lagen tot voor kort
de door de provincie en het Rijk ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
en de Archeologische Monumentenkaart (AMK) ten grondslag. In die opzet liet de gemeente Moerdijk,
geadviseerd door de provinciaal of regionaal archeoloog, een archeologisch onderzoek verrichten in
het geval van een (mogelijke) verstoring van het bodemarchief.
Sedert enkele jaren is het opstellen en uitvoeren van archeologisch beleid een gemeentelijke
aangelegenheid. De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) verlangen namelijk van gemeenten dat zij archeologische waarden volwaardig
meewegen in de ruimtelijke planvorming. Voordeel is dat de gemeente zelf een afweging kunnen
maken ten aanzien van de gebieden die onderzoeksplichtig zijn, en welke vrijstellingsregimes
gehanteerd worden. Daarbij past een eigen archeologiebeleid, met als basis een archeologische
waarden- en verwachtingenkaart en een beleidskaart. Een bijkomend voordeel is dat eventuele
archeologische lasten tijdig in beeld kunnen worden gebracht. De beleidskaart draagt er bovendien
toe bij dat niet meer voor elk plan of projectbesluit een gescheiden vooronderzoek hoeft te worden
uitgevoerd. Gebieden met een evident geringe verwachting kunnen hiervan worden vrijgesteld. Deze
kaarten kunnen ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van enerzijds een gemeentelijk
archeologisch monumentenzorgbeleid en anderzijds een ruimtelijk en thematisch gedefinieerd lokaal
of regionaal selectiebeleid.
De gemeente Moerdijk heeft het daarom wenselijk geacht een eigen archeologische waarden- en
verwachtingenkaart en een advies beleidskaart te laten opstellen, gekoppeld aan een archeologisch
onderzoeksregime in de vorm van voorbeeldbestemmingsplanregels. In toekomstige
bestemmingsplannen kunnen de resultaten uit de advies archeologische beleidskaart met de
bijbehorende geadviseerde voorschriften worden opgenomen. Hiermee kan elke aanvrager van een
bouw-, sloop- of aanlegvergunning vooraf inzicht verkrijgen in de op een perceel rustende
archeologische onderzoeksplicht. De archeologische waarden- en verwachtingenkaart biedt
bovendien een goede kapstok om de kennis over de rijke geschiedenis van de gemeente bij een
breed publiek onder de aandacht te brengen.
Het beoogde effect van de archeologische kaarten is als volgt te omschrijven:





De gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wamz en de Wro,
namelijk het rekening houden met bekende en te verwachten archeologische waarden bij het
opstellen van bestemmingsplannen.
In een vroegtijdig stadium kunnen archeologische risico's voor planvormers worden gesignaleerd.
Het geeft de regierol van de gemeente gestalte.
Archeologie en daarmee de geschiedenis van de gemeente Moerdijk wordt zichtbaarder voor
publiek.

Werkwijze
De archeologische beleidskaart is op hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:
1. Door het verzamelen en analyseren van de beschikbare informatie over de ligging en de aard van
bekende archeologische vindplaatsen, opgravingterreinen en vondstlocaties.
2. Door het beschrijven en analyseren van bodemkundige, geologische en geomorfologische
gegevens.
3. Daarnaast werd een cultuurhistorische studie gebruikt voor het bepalen van de archeologische
relevante aspecten van het cultuurhistorische erfgoed binnen de gemeente.
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4. Op basis van de archeologische, landschappelijke en historische karakteristieken van de
gemeente werd een archeologische waardenkaart en een archeologisch verwachtingsmodel
opgesteld. Dit verwachtingsmodel is deels getoetst tijdens veldwerk.
5. Vervolgens werden de verwachtingen vertaald naar een advies beleidskaart. Voorbeeld
bestemmingsplanregels zijn opgesteld voor de inpassing van de archeologische advies
beleidskaart in nieuwe bestemmingsplannen.
Resultaat
De Archeologische informatiekaart (zie Bijlage A, kaart 4) toont alle bekende archeologische
vindplaatsen, onderzoeken, vondstmeldingen en potentiële archeologisch waardevolle locaties. In
bijlage G zijn deze elementen kort beschreven. Doordat de kaarten en catalogus digitaal beschikbaar
zijn, kunnen de gegevens via de gemeentelijke websites voor een groter publiek toegankelijk worden
gemaakt.
De Archeologische waarden- en verwachtingenkaart (zie Bijlage A, kaart 5) geeft een gedetailleerd
overzicht van archeologische waarden en de archeologische verwachtingen. Deze kaart vormt de
basis voor de advies beleidskaart (zie Bijlage A, kaart 6). Deze advies beleidskaart geeft een vertaling
van de archeologische waarden- en verwachtingen naar beleidsmaatregelen. Na vaststelling door de
gemeenteraad kan de beleidskaart worden gebruikt als toetsingskader voor het verlenen van een
omgevingsvergunning.
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1. Inleiding
1.1. Achtergrond en kader
De gemeente Moerdijk kent een opmerkelijke maar nagenoeg onzichtbare geschiedenis. Men zal het
op het eerste gezicht niet vermoeden als men door het weidse landschap van de gemeente wandelt,
maar eens waren uitgestrekte veenmoerassen en kreken beeldbepalend voor dit gebied. Met name
vanaf ongeveer 5000 voor Christus werd het gemeentelijk grondgebied langzaam één groote
moerasgebied. Nu is bijna alles van dit landschap verdwenen door de grootschalige winning van zout
gedurende de Middeleeuwen en de krachtige invloed van zee. De ijverige mens heeft daarna de
laatste moerassen en de zee bedwongen door bedijkingen en ontginningen.
Archeologische vondsten binnen de gemeente Moerdijk tonen echter duidelijk aan dat haar
geschiedenis veel verder reikt dan wat het bovengrondse ons nu toont. De aanwezigheid van de mens
voor de moerassen wordt duidelijk uit het beroemde Mannetje van Willemstad en uit vondsten bij de
aanleg van de HSL-lijn. Een nieuwe bewoningsintensiteit wordt pas duidelijk vanaf de Late
Middeleeuwen, welke het begin vormt van de huidige bewoning binnen de gemeente. Van dit tweede
begin getuigen enkele tekstuele bronnen. In dit kader is met name de stad Zevenbergen belangrijk
vanwege een lange en continue geschiedenis die teruggaat omstreeks het jaar 1250 na Christus.
De meeste resten van het menselijk bestaan binnen de gemeente Moerdijk liggen begraven in de
bodem van de gemeente. Zowel in de periode voordat de mens ging schrijven (prehistorie) als in een
groot deel van de historische periode zijn de meeste gebouwen voornamelijk uit vergankelijke
materialen gebouwd. Als gevolg hiervan zijn de resten van bebouwing en menselijke activiteiten
meestal niet meer aan het oppervlak zichtbaar. Daarnaast hebben andere natuurlijke processen, zoals
verstuiving van zand en overstromingen, de andere resten van het menselijke verleden zoals
aardewerk en vuursteen, maar bijvoorbeeld ook haardkuilen, ontrokken aan het menselijk blikveld. Het
onzichtbare bodemarchief is daardoor een kwetsbare getuige van het verleden.
Behoud van dit bodemarchief was en is lastig. Allereerst, het bodemarchief is verborgen voor het
menselijk oog. Ten tweede, veel ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot verstoring van de bodem en de
daarin begraven archeologische waarden. Daarbij komt het feit dat een bodemverstoring niet
ongedaan gemaakt worden. Door de beperkte zichtbaarheid en kwetsbaarheid is het voor gemeenten
vaak zoeken naar een goede omgangsvorm met de in de bodem achtergebleven resten uit voorbije
tijden. Enerzijds moet dit archief beschermd worden, anderzijds kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen
om verschillende redenen noodzakelijk zijn. Met het voorliggende rapport beoogt de gemeente
Moerdijk een basis voor het gemeentelijk archeologiebeleid op te zetten om zo haar rijke verleden zo
effectief mogelijk te beheren.
De aanleiding voor het opstellen van een gemeentelijk archeologiebeleid is het in werking treden van
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) op 1 september 2007. Deze wet omvat een
wijziging van de volgende wetten: de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Woningwet en
de Ontgrondingenwet. Vanuit de Wamz zijn de Nederlandse gemeenten verplicht om bij het
vaststellen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen en bij de bestemming van gronden
rekening te houden met het behoud van belangrijke archeologische waarden (Artikel 38a van de
Monumentenwet). Met de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) is de gemeente
bovendien in de meeste gevallen het bevoegd gezag voor wat betreft besluitvorming betreffende het
behoud van belangrijke archeologische waarden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ziet
er namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op toe dat de provincie en de
gemeenten in hun plannen rekening houden met het behoud van belangrijke (verwachte)
archeologische waarden. Als advieskader hiervoor hanteert de RCE de Archeologische Monumenten
Kaart (AMK), de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en het Centraal
Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS). De IKAW is een indicatieve kaart. Daarom adviseert de
RCE aan gemeenten om voor het gemeentelijke grondgebied een gedetailleerde archeologische
verwachtingenkaart op een kleinere schaal te vervaardigen.
Het vervaardigen van een gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart is zinvol indien er meer
gedetailleerde bodemkundige, geologische en/of geomorfologische informatie beschikbaar is, en/of
indien beschikt kan worden over de resultaten van nieuwe archeologische inventarisaties. In de
gedetailleerde archeologische verwachtingenkaart kan ook het kwalitatieve aspect worden betrokken,
bijvoorbeeld afgravingen en recente verstoringen van de bodemlagen waarin zich archeologische
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waarden kunnen bevinden. Op basis van deze gedetailleerde waarden- en verwachtingenkaart kan
door de gemeente een effectief en transparant gemeentelijk archeologiebeleid worden opgesteld.
1.2. Opdracht en doelstelling
In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft IDDS Archeologie in 2011 een Archeologische waardenen verwachtingenkaart evenals een Advies archeologische beleidskaart van het gehele grondgebied
van de gemeente Moerdijk vervaardigd. Op basis van de Advies archeologische beleidskaart zijn
planregels geformuleerd. Voor de gemeente Moerdijk is het van belang om een gedegen beleid te
voeren dat zowel effectief als doorzichtig is. De wettelijke verplichtingen met betrekking tot de
archeologische monumentenzorg werken immers in het gehele ruimtelijk beleid door. De Wamz heeft
ook tot gevolg dat de burger met erfgoedbeheer en de eraan gekoppelde verplichtingen te maken
krijgt. Afhankelijk van de verwachting op de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten kan de
burger geconfronteerd worden met kosten voor onderzoek en behoud. In dit kader is het van belang
om heldere en eenduidige criteria op te stellen waaraan archeologisch onderzoek moet voldoen. De
burger is namelijk door inwerkingtreding van de Wamz zelf verantwoordelijk geworden voor de
uitvoering evenals de kwaliteit van archeologisch onderzoek en is verplicht de resultaten hiervan als
bijlage bij de vergunningaanvraag ter toetsing aan het gemeentebestuur voor te leggen.
Het uiteindelijke doel van het gehele rapport is de vorming van een gebalanceerde en gedegen basis
voor het beheer van het bodemarchief van de gemeente Moerdijk voor de huidige en toekomstige
generaties. Als additioneel doel biedt het rapport een overzicht van het archeologisch bodemarchief
van de gemeente Moerdijk op basis waarvan de mogelijkheid ontstaat om het archeologisch
bodemarchief in te zetten voor versterking van de ruimtelijke omgeving, identiteit en cultuurbeleving.
Voor de laatst doelstelling zijn in dit rapport een toekomstvisie alias visie op versterking en beleving
van het archeologische erfgoed opgenomen.
1.3. Opzet van het onderzoek
Voor het opstellen van een gemeentelijk archeologisch beleid is het allereerst noodzakelijk een Advies
archeologische beleidskaart te maken. Voor het opstellen van een Advies archeologische beleidskaart
is een kaart met bekende archeologische waarden en archeologische verwachtingen noodzakelijk.
De archeologische waarden op de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart geven een beeld
van de aanwezigheid en verspreiding van belangrijke archeologische vindplaatsen in de gemeente
Moerdijk. Voor grote delen van het grondgebied is echter niets bekend over de aan- of afwezigheid
van vindplaatsen. De nationale Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en de
provinciale verwachtingenkaart van Noord-Brabant geven wel een eerste indruk van de kans op
archeologische waarden, maar bieden niet het gewenste detailniveau. Daarom is een nieuw
gedetailleerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld dat eveneens op de Archeologische
Waarden- en Verwachtingenkaart weergeven is. Aan de basis van het nieuwe archeologische
verwachtingsmodel liggen met name: 1.) De geomorfologische kaart; 2.) De bodemkaart; 3.) Het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 4.) Een archeologisch inventarisatieonderzoek van de
bekende archeologische vindplaatsen en onderzoeken op basis van de archeologische database van
de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE), ARCHISII; 5.) Veldonderzoek binnen de gemeente, wat
een inventarisatie en controle is van archeologische vondsten en potentieel belangrijke en
onbelangrijke gebieden; 6.) Historisch kaartmateriaal; 7.) Informatie van de lokale heemkundekringen
en amateurarcheologen; 8.) Een Cultuurhistorische studie; 9.) Verschillende publicaties over de
gemeente. In paragraaf 4.4 zijn de gebruikte bronnen verder gespecificeerd.
In combinatie met resultaten van de inventarisatie van de archeologische waarden zijn deze gegevens
vertaald naar zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting op het aantreffen
van archeologische resten. Bij het definiëren van deze verwachtingszones werd tevens rekening
gehouden met beschikbare gegevens over bodemverstoringen.
Het vaststellen van de spreiding van archeologische waarden en de kans op het aantreffen vormt de
basis voor het archeologisch beleid van de gemeente Moerdijk. Op basis van de archeologische
waarden en de voorkomende verwachtingszones zijn acht archeologische beleidsadviezen opgesteld.
Deze negen beleidsadviesgebieden hebben ieder een specifiek beleid ten aanzien van een
archeologische onderzoeksplicht.
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Bij het opstellen van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart is contact gezocht met de
zes heemkundige kringen binnen de gemeente Moerdijk, namelijk:


Heemkundekring Standaardbuiten te Standaardbuiten



Heemkundekring Die Overdraghe te Klundert



Heemkundekring De Willemstad te Willemstad



Heemkundekring Willem van Strijen te Zevenbergen



Heemkundige kring Fijnaart en Heijningen te Fijnaart en Heijningen



Stichting Heemkunde Moerdijk te Moerdijk

Er is telefonisch alsmede via de email contact gezocht met de zes heemkundekringen.
De archeologische beleidsgebieden en het daaraan verbonden beleidsadvies staan echter niet alleen.
Op basis van het geadviseerde beleid ten aanzien van een archeologische onderzoeksplicht zijn
voorbeeldbestemmingsplanregels geformuleerd. Daarnaast is er een handreiking geschreven over de
mogelijkheden over de toekomstige omgang met de archeologie binnen de gemeente. Deze
hoofdstukken, in combinatie met de geproduceerde kaarten, bieden een basis en inspiratie met
betrekking tot het opstellen van een gemeentelijke beleid, dat zowel helder als efficiënt is met
betrekking tot de omgang met archeologie en de gerelateerde velden.
1.4. Leeswijzer
Het voorliggende rapport is in de eerste plaats de methodische en inhoudelijke onderbouwing van de
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart en de eraan gekoppelde Advies archeologische
beleidskaart. In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader van de drie betrokken overheden geschetst,
namelijk rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3 bevat een gecombineerd
overzicht van de geschiedenis van het landschap en de menselijke bewoning tot ca. 1500 binnen het
grondgebied van de gemeente Moerdijk. Dit onderdeel vormt een overzicht van de aanwezige
landschappelijke eenheden en archeologische vindplaatsen binnen de gemeente Moerdijk. Daarnaast
is er in dit hoofdstuk een beperkte samenvatting aanwezig van de historische gegevens over de
gemeente Moerdijk gedurende de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (500-1800). De periode na 1500
wordt in meer detail behandeld in de informatiestukken behorende bij de cultuurhistorische kaart. In
hoofdstuk 4 wordt de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart besproken. Naast de
definiëring van de kaart en de verwachtingszones, worden ook het principe en de nauwkeurigheid van
de kaart en de precieze werkwijze besproken. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het
veldonderzoek besproken. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de Advies archeologische beleidskaart
en de daaraan gekoppelde beleidsadviezen met betrekking tot de onderzoeksplicht. De
archeologische beleidsgebieden en het daaraan verbonden beleidsadvies staan echter niet alleen.
Allereerst wordt in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven waar mogelijk de zwaarste druk komt te liggen
op het bodemarchief met het oog op de verwachte bouwactiviteiten. Hoofdstuk 8 dient als inspiratie
voor de toekomstige omgang met archeologie en het archeologisch bodemarchief binnen de
gemeente Moerdijk. In dit hoofdstuk worden ook de belangrijkste archeologische ‘parels’ besproken,
welke kunnen dienen als kernen waaromheen het gemeentelijk archeologisch erfgoedbeleid gestalte
kan
krijgen.
Op
basis
van
het
geadviseerde
beleid
zijn
in
hoofdstuk
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voorbeeldbestemmingsplanregels geformuleerd. Tot slot zijn achter in dit rapport een literatuurlijst
evenals een verklarende woordenlijst opgenomen. Tevens is er een overzicht van de archeologische
terreinen, onderzoeksmeldingen en waarnemingen aanwezig.
De volgende bijlagen zijn opgenomen:
A. Verschillende kaarten; die de opbouw van de archeologische waarden en verwachtingenkaart
mogelijk maakten, alsmede dit eindproduct en de eraan gekoppelde archeologische
beleidsadviezen.
B. Een lijst van vrijwilligers en verenigingen die een bijdrage aan de totstandkoming van deze
kaart hebben geleverd.
C. Een gegevensoverzicht van de opgestelde archeologische waarden en verwachtingen.
D. Beslissingstabellen voor het opstellen van de archeologische verwachting.
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E. Overzicht van de voldane eisen van de subsidievoorwaarden in het kader van de Beleidsregel
Stimulering Gemeentelijke Archeologie- c.q. Erfgoedkaarten 2009-2011 van de provincie
Noord-Brabant.
F. Overzicht van de gebruikte webpagina’s.
G. Overzicht van de archeologische gegevens over de gemeente Moerdijk. Dit betreffen lijsten,
alsmede een de informatie die over deze gegevens vermeld staat in ArchisII, nl. AMKterreinen; Onderzoeksmeldingen; Waarnemingen en vondstmeldingen.
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2. Beleidskader
2.1. Inleiding
Dit hoofdstuk presenteert de juridische achtergrond van de Archeologische waarden- en
verwachtingenkaart en Advies archeologische beleidskaart van de gemeente Moerdijk. In de volgende
paragrafen achtereenvolgens het rijks-, provinciaal en gemeentelijke beleidskader gepresenteerd.
2.2. Rijksbeleid
Archeologisch onderzoek en beleid waren tot in de jaren negentig de verantwoordelijkheid van het
Rijk. In 1992 werd de aanzet gegeven tot een grondige reorganisatie van het oude bestel. De
aanleiding was het Europese verdrag van Malta, dat in 1992 door Nederland en andere lidstaten van
de Raad van Europa werd aangenomen. Ruim twee jaar later trad in Nederland het verdrag in
werking. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed al voordat het tot monument
is verklaard bescherming nodig heeft en krijgt. Om deze zorg voor archeologische waarden te
waarborgen geeft het verdrag aan dat:


Het streven naar behoud in situ centraal moet staan. Met andere woorden de archeologische
waarden moeten zoveel mogelijk in de bodem bewaard worden;



Er al vroeg in de ruimtelijke ordening rekening moet worden gehouden met mogelijk
aanwezige archeologische waarden;



Er van het principe van ‘de verstoorder betaalt’ uitgegaan moet
bodemverstoorder betaalt de kosten voor archeologisch (voor)onderzoek.

worden.

Een

Het verdrag vormde de basis voor het nieuwe Rijksbeleid. Per 1 september 2007 zijn de
uitgangspunten van het Verdrag van Malta verankerd in de Wet op de archeologische
monumentenzorg (Wamz). Deze wet omvat de wijziging van de Monumentenwet 1988, de
Woningwet, de Wet milieubeheer en de Ontgrondingenwet. De Wamz verplicht dat gemeenten in het
kader van bestemmingsplannen en beheerverordeningen, als in het geval van projectbesluiten,
voortaan rekening houden met de aanwezige, dan wel te verwachten archeologische waarden (artikel
38a van de Monumentenwet). Hiertoe kunnen in bestemmingsplannen bouw- en aanlegvoorschriften
worden opgenomen. In het geval dat belangrijke archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen en hieruit vloeiende bodemverstoringen niet in de bodem behouden kunnen blijven,
dienen deze te worden veiliggesteld oftewel te worden opgegraven. De Monumentenwet 1988 bevat
2,
een algemene vrijstelling voor bodemingrepen tot 100 m maar iedere gemeente heeft ruimte voor
eigen beleid met specifieke afwegingen met betrekking tot behoud van potentieel aanwezige
archeologische waarden.
Op grond van artikel 3, lid I, in de Monumentenwet 1988 kan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) beschermde monumenten aanwijzen (zogenaamde archeologische
rijksmonumenten). Iedere bodemingreep op wettelijk beschermde monumenten is vergunningsplichtig
op grond van artikel 11, lid 2 in de Monumentenwet 1988. Eveneens is de minister van OCW vanuit de
Wamz wettelijk adviseur voor de Commissie voor de milieueffectrapportage. In de praktijk is het de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) die namens de minister als adviseur optreedt. De RCE
ziet er tevens op toe dat de provincie en de gemeenten in hun plannen rekening houden met het
behoud van belangrijke archeologische waarden. Als advieskader hiervoor hanteert de RCE de
archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
en het Centraal Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS). De IKAW is een indicatieve kaart.
Daarom adviseert de RCE aan gemeenten om voor het gemeentelijke grondgebied een gedetailleerde
archeologische verwachtingenkaart te vervaardigen. Als instrumenten hiervoor worden door de RCE
het Bureauonderzoek (BO) en eventueel probleemgerichte kartering (IVO verkennende fase)
genoemd. Het vervaardigen van een dergelijke kaart is zinvol indien er meer gedetailleerde
bodemkundige, geologische en/of geomorfologische informatie beschikbaar is, en/of indien beschikt
kan worden over de resultaten van nieuwe archeologische inventarisaties. In de gedetailleerde
archeologische verwachtingenkaart kan in dit geval ook het kwalitatieve aspect worden betrokken,
bijvoorbeeld afgravingen en recente verstoringen van de bodemlagen, waarin zich archeologische
waarden kunnen bevinden.
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Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden.
Deze wet brengt 25 vergunningsstelsels voor de leefomgeving samen onder één stelsel: de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is daardoor een geïntegreerde vergunning voor
bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Naast de verschillende vergunningen zijn ook
de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten grotendeels geïntegreerd in de
omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening
geldt één beroepsprocedure. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het verlenen van een
omgevingsvergunning komt per aanvraag bij één bestuursorgaan te liggen. Dit zal in het merendeel
van de gevallen de gemeente betreffen waar de activiteit zal plaatsvinden. Deze instantie zal alle
belangen afwegen. De wijzigingen met betrekking tot de Wabo hebben vooral betrekking op
archeologische monumenten en terreinen, zogenaamde wettelijk beschermde terreinen.
De vergunning voor archeologische rijksmonumenten blijft echter geregeld in de Monumentenwet
1988. Indien een omgevingsvergunning is vereist voor een rijksmonument dient een
monumentenvergunning worden aangevraagd (artikel 6.2a Wabo; Monumentenwet 1988 artikel 11, lid
2). Er dient een monumentvergunning te worden afgegeven door de bevoegde instantie. De
omgevingsvergunning treedt pas in werking als de monumentvergunning in werking is getreden. Met
betrekking tot een rijksmonument is in de Wabo tevens bepaald dat de omgevingsvergunning alleen
kan worden verleend als de RCE zich daartegen niet verzet. Alhoewel het toetsingskader voor het
eerst in een wet is vastgelegd, blijft de uitvoering hetzelfde als voor de invoering van de Wabo. Het
toetsingskader blijft een belangenafweging, waarbij als uitgangspunt geldt dat de monumentale
waarden van het rijksmonument, alsmede de belangen van de aanvrager en van derden, en het
gebruik van het monument meewegen.
De vergunningsprocedure voor rijksmonumenten is een uitgebreide procedure. Hiervan is
beslissingstermijn 26 weken, welke eenmalig verlengd mag worden met een redelijke termijn op basis
van de Algemene wet bestuursrecht (awb). Hierbij is een genoemde termijn geen fatale termijn,
waardoor er geen vergunning kan worden verleend na aflopen van de termijn. De vergunning treedt
pas in werking na de afloop van de beroepstermijn. Indien er een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd tijdens een beroep, dan treedt de monumentenvergunning niet in werking tot het
moment er op dit verzoek een beslissing is genomen.
Provinciale en gemeentelijke archeologische monumenten, zogenaamde archeologische terreinen,
zijn monumenten op grond van verordening artikel 2.2.; lid 1 sub.b van de Wabo. Conform de
bepalingen in een provinciale of gemeentelijke verordening is een omgevingsvergunning noodzakelijk
voor alle werkzaamheden die een archeologisch terrein verstoren. In artikel 5.2 en artikel 5 lid 3 van
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat dat aan de omgevingsvergunning voor bouwen,
aanleg, planologie of sloop binnen een archeologisch monument voorschiften kunnen worden
verbonden tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen
worden behouden.
Voor de verlening van een omgevingsvergunning geldt een reguliere voorbereidingsprocedure van 8
weken. Deze periode mag eenmalig bij gegronde redenen verlengd worden met 6 weken. Hierbij is
een genoemde termijn een fatale termijn, waardoor er een vergunning automatisch is verleend na
aflopen van de termijn zonder dat er een beslissing is genomen. In tegenstelling tot een
Rijksmonument treedt de vergunning in werking de dag na publicatie van het besluit. Indien het echter
een sloop van een monument betreft, dan treedt de vergunning in de dag na de afloop van de
bezwaar en beroepstermijnen, tenzij er één of meerdere beroepen zijn ingesteld. Indien er een
voorlopige voorziening wordt aangevraagd tijdens een beroep, dan treedt de monumentenvergunning
niet in werking tot het moment er op dit verzoek een beslissing is genomen.
2.3. Provinciaal beleid
Wettelijke taken en bevoegdheden
In het kader van de Wamz hebben de provincies wat archeologie betreft de meeste taken
overgedragen naar de gemeenten. Niettemin behouden de provincies mogelijkheden om invloed uit te
oefenen op gemeentelijk archeologisch beleid. Bij het in werking treden van de Wet op de ruimtelijke
ordening (Wro) in 2008 veranderde de situatie wederom. Het doel van de nieuwe Wro is dat de
provincies zoveel mogelijk vooraf door overleg en inzet van bepaalde instrumenten duidelijk maken
welk beleid juridisch doorwerkt naar gemeenten. Daarvoor stellen de provincies één of meerdere
structuurvisies op waarin zij de hoofdpunten van hun ruimtelijk beleid neerleggen en aangeven hoe zij
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verwachten hun beleid uit te gaan voeren. Als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet verloor de
provincie het eindoordeel over gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarentegen verschaft de Wro de
provincies de bevoegdheid en verschillende mogelijkheden om toch invloed te blijven uitoefenen op
de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Op basis van de Wamz en de Wro hebben de provincies drie instrumenten gekregen om hun beleid
juridisch door te laten werken richting de gemeentes, namelijk:


Het aanwijzen van provinciale archeologische attentiegebieden. Deze bevoegdheid heeft als
doel om in gevallen waarin (vigerende) bestemmingsplannen archeologische waarden niet
voldoende beschermen regulerend te kunnen optreden;



Het opstellen van algemene regels (provinciale verordening). Hiermee kan de provincie eisen
stellen aan ruimtelijke besluiten van gemeenten;



Het opstellen van een inpassingplan (met het projectbesluit). Een inpassingplan is een
provinciaal bestemmingsplan. Dankzij het inpassingplan kan de provincie zelf projecten
ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat was voorheen niet
mogelijk. Toen was de provincie slechts toezichthouder;

Daarnaast zijn de provincies bevoegd gezag geworden voor het verlenen van
ontgrondingvergunningen en voor Milieu Effect Rapportages (MER). In deze vergunningen of
rapportages kan de provincie aan initiatiefnemers eisen stellen of voorschiften verbinden met
betrekking tot de te verlenen vergunning of het te nemen besluit. In een aantal gevallen treedt de
provincie zelf op als bevoegd gezag op het gebied van archeologie. Dit gebeurt als de provincie zelf
de verstoorder is, bijvoorbeeld bij de aanleg van provinciale wegen, of bij plannen die de
gemeentegrenzen overschrijden zoals gas- of elektriciteitsleidingen.
Vanuit de monumentenwet van 1988 (artikel 51) heeft de provincie eveneens de taak een provinciaal
depot voor bodemvondsten in stand te houden. Daarnaast heeft de provincie de bevoegdheid om
gemeentelijke depots aan te wijzen.
De invoering van de Wabo heeft er toe geleid dat de provinciale archeologische monumenten, indien
beschermd door een monumenten-, erfgoed- of archeologieverordening, geheel vallen onder de
omgevingsvergunning. Werkzaamheden of veranderingen aan een monument zijn verboden zonder
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een omgevingsvergunning. Werkzaamheden kleiner dan 50 m in oppervlak zijn echter niet
vergunningplichtig.
Beleid Provincie Noord-Brabant
De Interimstructuurvisie ‘Brabant in Balans’ 2008 heeft de provincie Noord-Brabant een basis
gecreëerd om te kunnen werken met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Provincie Noord-Brabant
2008a.). Deze Interimstructuurvisie is een voorzetting van provinciaal ruimtelijk beleid uit 2002, het
zogenaamde streekplan. Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de nieuwe Structuurvisie
ruimtelijke ordening Noord-Brabant vastgesteld en op 1 januari 2011 is zij in werking getreden
(Provincie Noord-Brabant 2010). In deze visie vormt archeologie een intrisiek onderdeel van
landschappelijk beleid. Daarnaast staan in de Verordening Ruimte 2011 regels waarmee een
gemeente rekening moet houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Door deze regels weten
de gemeenten al in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn. Een onderdeel van deze structuurvisie
wordt gevormd door de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) Noord-Brabant, waarvan de nieuwste
versie (2010) door de Verordening Ruimte 2011 in werking is getreden.
De provincie Noord-Brabant zal alle ruimtelijke plannen toetsten aan de genoemde structuurvisie
zoals voorheen met Interimstructuurvisie al het geval was. Ieder ruimtelijk plan dient rekening te
houden met cultuurhistorische waarden, inclusief archeologie,op basis van de CHW. De weergegeven
archeologische verwachtingswaarden op de CHW komen overeen met de landelijke Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW).
De herschikking van het landelijk ruimtelijk en archeologisch beleid door de invoering van de Wet op
de Archeologische MonumentenZorg (Wamz) in 2007 en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008,
vereiste herziening/actualisatie van het provinciale archeologische beleid. Hiertoe heeft de provincie
Noord-Brabant de uitvoeringsnotitie Archeologische MonumentenZorg Noord-Brabant 2008-2011
opgesteld (Provincie Noord-Brabant 2008b). Hierin heeft de provincie drie doelstellingen
geformuleerd:
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1. Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ (ter plekke) door
gebiedsbescherming (= hoofddoelstelling Verdrag van Malta).
2. Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud in
situ onmogelijk blijkt;
3. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Brabant.
Voor de uitvoering van de drie provinciale doelstellingen zijn verschillende beleidslijnen uitgezet.
Hieronder worden deze per doelstelling opgesomd:
Doelstelling 1: Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ (ter plekke) door
gebiedsbescherming (= hoofddoelstelling Verdrag van Malta).


Actualisatie van gebieden die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn op de CHW
Noord-Brabant.



Het stimuleren van het opstellen van regionale en/of gemeentelijke archeologiekaarten c.q.
erfgoedkaarten;



Continuering van het Project Archeologische Inspectie en Onderhoud in de provincie NoordBrabant. Het is een project van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Stichting
Archeologische Monumentenwacht Nederland, de Stichting Monumentenwacht NoordBrabant, de Stichting Noordbrabants Landschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). Deze instanties inspecteren, beheren en onderhouden samen de archeologische
monumenten;



De provincie zal nu (nog) geen archeologische attentiegebieden aanwijzen door gebruik te
maken van artikel 44 van de Monumentenwet.

Doelstelling 2: Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (in het depot), als
behoud ter plekke onmogelijk blijkt.


Het gedegen beheer van een provinciaal depot waarin
opgeslagen en beheerd op een wijze die uit een oogpunt
verantwoord is. Hierdoor is uitvoering geven aan artikel 51
Brabant 2008c). Het provinciale depot zal vanaf eind 2010
16/18 te ‘s Hertogenbosch.



Vaststellen van besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Noord-Brabant
(vastgesteld op 16 oktober 2008). Dit is conform artikel 68 van de Wamz.



De stimulering van het behoud van informatie uit Eco-archeologische projecten, indien behoud
in situ onmogelijk is. Dit betreft projecten op het gebied van kwalitatief en kwantitatief wateren natuurbeheer, zoals ecologische verbindingszones.

roerende monumenten worden
van behoud en toegankelijkheid
van de Wamz (Provincie Noordgelegen zijn aan de Waterstraat

Doelstelling 3: Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie.


De rol van rentmeester. De provincie Noord-Brabant is eigenaar van alle archeologische
vondsten die bij opgravingen binnen haar grondgebied worden gevonden. Ze wil deze rol
vorm geven door opgravingsbedrijven te stimuleren provinciaal erfgoed nog tijdens het
onderzoek tentoon te stellen in een verantwoordelijke manier met betrekking tot beheer en
veiligheid (Provincie Noord-Brabant 2007). Dit zal positief effect hebben op de vergroting van
het draagvlak binnen de bevolking voor de archeologie. Dit kan tevens een positief effect
hebben op de omgang (conserveringsomstandigheden) en aanlevering van provinciale
eigendom aan het provinciaal Depot Bodemvondsten.



Onderzoek naar de haalbaarheid om met partners te komen tot een dag per jaar waar de
Brabantse burger zijn eigen vondsten kan aanmelden voor expositie in een museum.

De veranderde wettelijke omstandigheden hebben geleid tot een herziening van de provinciale taken.
Doordat de provinciale taak van plantoetsing van gemeentelijke plannen(zonder provinciaal belang) is
vervallen verschuift het accent van de provinciale archeologie naar een zorgvuldig beheer van onze
archeologische bodemschatten (nieuw provinciaal eigendom). In dit kader is gekozen voor investering
in de zorg voor het behoud van het archeologisch erfgoed ex situ (in het depot). De provincie wil in dit
kader de rol als rentmeester optimaal gaan benutten.
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2.4. Gemeentelijk beleid
Wettelijke taken en bevoegdheden
De wijziging van de Monumentenwet heeft er toe geleid dat gemeenten verantwoordelijk geworden
zijn voor de zorg voor het eigen archeologisch erfgoed. In artikel 38a van de Monumentenwet 1988
wordt een koppeling met de ruimtelijke ordening gemaakt. Het artikel stelt dat een gemeente bij het
proces van ruimtelijke ordening rekening dient te houden met de in de grond aanwezige dan wel te
verwachten archeologische waarden. Hierbij moet worden opgemerkt dat gemeenten niet verplicht zijn
om altijd voorrang te geven aan de archeologie in de ruimtelijke ordening. Het behoud van
archeologische waarden zal moeten worden afwogen tegen andere belangen. Dat betekent dat de
gemeente er te allen tijde voor moet zorgen dat bij ruimtelijke ordeningsprocessen de archeologische
belangen in kaart zijn gebracht en dat er in het afwegingsproces zorgvuldig mee wordt omgegaan.
De wettelijke taken en bevoegdheden van gemeenten zijn de volgende:


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun beslissingen en keuzes met betrekking tot het
archeologisch erfgoed;



Gemeenten houden bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening met bekende en te
verwachten archeologische waarden. In de bestemmingsplannen moet worden vastgelegd
welke gevolgen de gemeente verbindt aan de aanwezigheid van archeologische waarden of
verwachtingen bij geplande bodemverstorende activiteiten;



In de Monumentenwet is bepaald dat archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke
2
ingrepen kleiner dan 100 m niet verplicht is, met uitzondering van de archeologische
monumenten, inclusief de provinciale en gemeentelijke monumenten, de zogenaamde
archeologische terreinen. De gemeenteraad kan besluiten van deze oppervlakte af te wijken.
Met de invoering van Wabo heeft de gemeente de mogelijkheid om voor verstorende vanaf 50
2
m een archeologische onderzoeksplicht verplicht te stellen.



Via een stelsel van voorschriften kan de gemeente aangeven welke voorwaarden ze verbindt
aan ruimtelijke ingrepen. In dit kader kunnen initiatiefnemers van bodemverstorende
activiteiten door de gemeente worden verplicht archeologisch (voor)onderzoek te laten
verrichten. Indien sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden waarvan
behoud niet mogelijk is, is de initiatiefnemer van de bodemverstoring verantwoordelijk voor de
kosten van een definitieve opgraving inclusief de (wetenschappelijk) uitwerking van de
verkregen gegevens in een rapportage en het conserveren en deponeren van de vondsten;



Door het opstellen van richtlijnen of met behulp van een Programma van Eisen kan worden
aangeven hoe, in de gemeente, archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij de
uitvoering van archeologisch onderzoek ziet de gemeente er dan op toe dat alle
archeologische werkzaamheden en producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de
Vigerende Kwaliteitsnorm van de Nederlandse Archeologie (KNA);



Gemeenten mogen zelf voorwaarden stellen of ontheffing verlenen bij vergunningverlening;

Beslissingen van de gemeente met betrekking tot de archeologische monumentenzorg staan volgens
de gebruikelijke procedures open voor bezwaar en beroep. In dat kader moet vermeld worden dat,
conform de Monumentenwet, gemeenten rekening moeten houden met financiële
aansprakelijkheidsrisico’s. Onredelijke schade voor belanghebbenden door weigering van een
vergunning of door voorschriften verbonden aan een gemeentelijk besluit, komt in aanmerking voor
een redelijke vergoeding (Artikel 42). In hoeverre schade al dan niet ten laste moet blijven van de
aanvrager is blijkt afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Gemeente kunnen zelf beleid
maken over de schadevergoedingen naar artikel 42 Monumentenwet 1988. Daarbij is het verstandig
om rekening te houden met de vereisten omschreven in het Besluit archeologische monumentenzorg.
Het bestuursorgaan dat de verplichting heeft opgelegd dient die vergoeding ook uit te keren.
De Monumentenwet geeft gemeenten de nodige beleidsruimte bij de inhoudelijke en praktische
invulling van de nieuwe taken. Een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid met een
beleidskaart en planregels is geen verplichting. Een helder beleid is echter vrijwel onmisbaar voor een
gemeente. De gemeente Moerdijk creëert met een vastgesteld beleid duidelijkheid over de omgang
met de archeologische waarden op gemeentelijk grondgebied, inclusief de eventuele financiële en
organisatorische consequenties daarvan, zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor derden.
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De gemeente Moerdijk laat vanaf 2010 onderzoeksrapportages en Programma’s van Eisen
controleren en beoordelen door de Regio West-Brabant. Hierbij wordt gelet op het feit dat het
uitgevoerde onderzoek voldoet aan de KNA en aan de mogelijke provinciale richtlijnen. Deze
inhoudelijke beoordeling is immers met de inwerkingtreding van de Wamz een wettelijke taak van de
gemeente geworden.
Kosten archeologisch beleid
Het Ministerie van OCW verstrekt sinds 2002 bestuurslastenvergoeding aan provincies en gemeenten
voor de kosten voor de aanloop en uitvoering van de herziening van de Monumentenwet, nl. Wet op
de Archeologische MonumentenZorg. Deze vergoeding is genaamd Bestuurslasten-compensatie
Malta.
Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007
ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming
van het archeologisch erfgoed. In de Circulaire gemeentefonds, 29 juni 2007, wordt de toevoeging
voor bescherming van het archeologisch erfgoed vanaf het uitkeringsjaar 2008 vastgesteld op € 6,35
miljoen. Het is een structurele toevoeging wat betekent dat dit bedrag vanaf 2008 elk jaar in het
gemeentefonds zal worden gestort. De gemeenten ontvangen jaarlijks een (algemene) uitkering uit
het gemeentefonds. Deze wordt als voorschot in het uitkeringsjaar in 50 wekelijkse termijnen
betaalbaar gesteld. De uitkering is opgebouwd uit verdeelmaatstaven die als basis gebruik maken van
basisgegevens zoals woonruimten, inwoners e.d. Op het moment dat deze gegevens uit statistieken
worden aangepast kan dit leiden tot een bijstelling van de voorschotten in het lopende jaar.
Deze bestuurslastenvergoeding wordt uitgekeerd in het Provincie- en Gemeentefonds. De
compensatie is van belang voor ambtenaren die budget willen reserveren ten behoeve van
archeologiebeleid. Gemeenten zijn echter zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de
archeologische monumentenzorg op het gemeentelijk budget laten drukken.
Kosten excessieve opgravingskosten
Voor uitzonderlijk waardevolle vindplaatsen is in de Monumentenwet een financiële bijdrage van het
Rijk voorzien: de regeling van een rijksbijdrage in excessieve opgravingskosten. Deze regeling is
ingesteld voor die gevallen waarin de kosten voor archeologisch onderzoek niet (geheel) ten laste
kunnen komen van de desbetreffende gemeente (of provincie). Deze financiële steun wordt bij de
RCE aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de gemeente (of provincie) ten
minste aan de volgende voorwaarden voldoen:


De kosten zijn onevenredig hoog in verhouding tot de eigen bijdrage.



De kosten zijn niet in verhouding met het aantal inwoners van de gemeente of provincie.



De initiatiefnemer van de bodemverstoring levert voldoende financiële bijdrage.



De opgraving dient een cultuurhistorisch doel.
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3. Landschap en geschiedenis van de gemeente Moerdijk
3.1. Inleiding
De Archeologische waarden- en verwachtingenkaart is gebaseerd op enerzijds de opbouw van het
landschap en anderzijds op de bekende materiële restanten van vroegere menselijke aanwezigheid
binnen de gemeente, evenals op historische bronnen die over deze menselijke aanwezigheid
verhalen. De correlatie tussen landschap en de verdeling van archeologische vindplaatsen hangt
vooral samen met de voorkeur van de mens voor bepaalde locaties om zich daar (semi)permanent te
vestigen. Bepaalde landschapstypes sluiten bijvoorbeeld akkerbouw uit vanwege het vochtgehalte van
de grond waardoor gewassen snel kunnen gaan rotten. Anderzijds zijn hooggelegen landschapstypen,
zoals dekzandruggen, aantrekkelijk om te wonen vanwege de hogere ligging wat van belang is tijdens
perioden met hoogwater. Op basis van de kennis van deze locatiekeuzefactoren in het verleden in
combinatie met de aanwezige kennis over het vroegere en huidige landschap, kan een duidelijk
onderscheid worden opgesteld tussen gebieden met een hoge, middelhoge of lage archeologische
verwachting. Door de verwachtingsklassen te vergelijken met de bekende archeologische
vindplaatsen, vindt een vorm van toetsing van het verwachtingsmodel plaats.
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gepresenteerd van de ontwikkeling van de gemeente
Moerdijk. Per relevante periode worden enerzijds de ontwikkeling van het landschap en anderzijds de
menselijke activiteiten binnen het gemeentelijk grondgebied besproken. Het overzicht van de
menselijke bewoning betreft een overzicht van de resten van menselijke activiteiten binnen de
gemeente evenals voor de Middeleeuwen een beknopt overzicht van de historische bronnen. Dit
overzicht behandelt alleen de tijdspanne tot aan het einde van de Late Middeleeuwen (ca. 1500). Voor
de periode van de Nieuwe Tijd (1500 tot heden) en voor het overzicht van de overblijfselen van
bewoning van deze periode (zoals materiële cultuur; historisch-geografische elementen en
bouwkundige objecten) wordt verwezen naar de cultuurhistorische studie over de gemeente Moerdijk.
Benadrukt moet hierbij worden dat ook resten uit de perioden 1500 tot 1950 worden gerekend tot de
archeologische resten.

Figuur 1. Zanddieptekaart van de gemeente Moerdijk
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3.2. Het tijdperk van de vroege mensen
Om het huidige landschap van Moerdijk te begrijpen is het nodig om naar de geologische
geschiedenis te kijken. Het huidige landschap wordt bepaald door de opstapeling van verschillende
afzettingen uit het Pleistoceen en het Holoceen.
De basis van het landschap in Moerdijk is gevormd gedurende de laatste fase van het Pleistoceen, de
Weichselien ijstijd (116.000 – 8.800 voor Chr.). Gedurende die periode was het vaak zeer koud en
droog in Nederland waardoor er geen vegetatie voor kwam. Het kale landschap bestond uit
zandafzettingen die door de wind werden verplaatst en als een deken over oudere afzettingen werden
gelegd. Dit dekzand werd door de wind ook opgeblazen in duinen en grote duinruggen
(dekzandruggen) en wordt geologisch gerekend tot de Formatie van Boxtel (De Mulder et al. 2003).
Op deze manier ontstond een golvend landschap van ondiepe dalen en ruggen van enkele meters
hoog. Het gevormde dekzandlandschap bevindt zich binnen de gemeente Moerdijk tegenwoordig op
een diepte van 1,0 tot 15,0 m onder het maaiveld. Dit oude landschap is slechts ten dele goed in kaart
is gebracht. Uit Figuur 1 blijkt dat het dekzandlandschap van zuidoost naar noordwest steeds dieper
ligt. Buiten de gemeente, ten zuiden van de Mark komt het dekzand aan het maaiveld voor. Direct ten
noorden van de gemeente Moerdijk werd echter geen dekzand afgezet. Hier stroomden grote wilde
rivieren die dikke zand en grindpakketten achterlieten.
De mens lijkt afwezig in het bovenstaande verhaal, maar dat geldt slechts ten dele. Op basis van de
huidige gegevens zijn de eerste mensen, Neanderthalers, omstreeks 250.000 jaar geleden Nederland
binnengetrokken (Roebroeks 2005). Dit gebeurde gedurende het laatste interstadiaal, een warme
periode, voor de Saalien ijstijd toen het landijs tot in Nederland reikte. Deze periode van menselijke
aanwezigheid wordt gerekend tot het Midden-Paleolithicum (300.000 - 35.000 voor Christus). Van de
mensen, die vanaf 300.000 v. Chr. in Nederland aanwezig waren, is bekend dat zij een nomadisch
bestaan leidden. Het waren zogenaamde jagers-verzamelaars, die leefden van wild, gevogelte,
vissen, noten, vruchten en planten. Zij trokken met de seizoenen mee achter het wild aan. Deze
levenswijze, inclusief mogelijke beschutting (hutten) tegen de elementen, liet weinig sporen na. Het
achtergelaten organische materiaal is vergaan. Wat overblijft zijn vooral vuurstenen werktuigen
(Roebroeks 2005; Rensink en Stapert 2005; Deeben en Van Gijn 2005). Sporen van menselijke
aanwezigheid uit deze periode zijn tot heden niet aangetroffen binnen de gemeente Moerdijk.
De moderne mens, de homo sapiens sapiens, trok Nederland weer binnen gedurende de periode van
het Late Paleolithicum (35.000 - 8.800 voor Christus). De sporadische aanwezigheid van de mens in
Nederland lijkt voornamelijk omstreeks 15.000-12.000 jaar geleden te zijn begonnen. Net zoals in de
voorgaande perioden zijn als gevolg van de ‘nomadische’ leefwijze van deze mensen weinig sporen
overgebleven van hun aanwezigheid, behalve de resten van vuursteen (Deeben en Van Gijn 2005).
Ook voor deze periode is het onduidelijk of mensen hebben verbleven binnen het grondgebied van de
gemeente Moerdijk. Indien de mens aanwezig was, dan zullen de resten van het verblijf en/of van
andere activiteiten achter zijn gebleven in het dekzandpakket.
3.3. Jagers en verzamelaars
Aan het begin van het Holoceen, ca. 8800 voor Chr., nam de vegetatie toe door het warmer worden
van het klimaat. Het landijs van Scandinavië smolt waardoor de zeespiegel snel begon te stijgen. Het
landschap in de gemeente Moerdijk veranderde echter nauwelijks. Het golvende dekzandlandschap
vormde het maaiveld en raakte begroeid met bossen. De rivieren ten noorden van Moerdijk
veranderden in langzamer stromende rivieren, met een smallere bedding. Bij overstromingen lieten
deze rivieren kleipakketten achter op het zand en grind van de ondergrond. Vanaf de hogere
zandgebieden ten zuiden en oosten van de gemeente werd het water afgevoerd door beken en kleine
rivieren, zoals de Mark, die waarschijnlijk door de gemeente Moerdijk naar de noordelijke liggende
grote rivieren stroomden.
Gedurende het Mesolithicum (8800 - 5300 v. Chr.) kon het begroeide landschap dat rijk was aan
dieren gebruikt worden door jagers en verzamelaars. In Nederland zijn vondsten van deze
rondtrekkende groepen veel talrijker dan sporen van de bewoners uit het Paleolithicum. De jagersverzamelaars uit deze periode leefden in tijdelijke tentenkampen, vaak op hoge delen van het
landschap dicht bij (stromend) water. Wat hiervan is overgebleven zijn vooral concentraties van
vuurstenen werktuigen. Hiertoe behoren zeer fijn bewerkte, kleine werktuigen (krabbers, stekers en
messen) en pijlpunten (Deeben en Van Gijn 2005).
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Figuur 2. Het Mannetje uit Willemstad

Binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk is het bestaan van jagers-verzamelaars
aangetoond door een unieke vondst nabij Willemstad. Bij de aanleg van de Volkeraksluizen werd op
een diepte van 8 meter beneden maaiveld tussen de wortels van een oude eik een bijna 13 cm groot
14
eikenhouten beeldje gevonden ( Figuur 2). Op basis van een C-datering werd dit beeldje omstreeks
het einde van het Mesolithicum vervaardigd (Archis waarneming 32965). Een andere aanwijzing voor
de aanwezigheid van mensen gedurende het Mesolithicum vormen de grote aantallen fragmenten van
houtskool die zijn aangetroffen gedurende verschillende booronderzoeken op het HSL-tracé (Archis
waarneming 53270; 138913; Oude Rengerink 1997).
3.4. Een nieuw aanzicht: een landschap van uitgestrekte venen
Al gedurende het Mesolithicum begon gelijktijdig met de zeespiegelstijging ook de grondwaterspiegel
te stijgen. Met name de lage delen van het landschap werden hierdoor steeds natter en daar kon dan
ook veenvorming plaatsvinden. Geleidelijk aan verdween het hele dekzandlandschap in de gemeente
Moerdijk onder een pakket veen, dat het Basisveen wordt genoemd (De Mulder et al. 2003). De
voortdurende zeespiegelstijging bracht uiteindelijk ook de Noordzee steeds dichterbij. Het westen van
Nederland veranderde allereerst onder een groot intergetijden gebied, wat later gedeeltelijk door de
zee werd overstroomd. Het intergetijdengebied, dat qua uiterlijk sterk leek op de huidige Waddenzee,
reikte uiteindelijk ook tot het grondgebied van de gemeente Moerdijk. Als gevolg hiervan komt in de
omgeving van Willemstad op het dekzand een enkele meters dik pakket zand en klei voor dat word
gerekend tot het Laagpakket van Wormer (De Mulder et al. 2003). Op bepaalde locaties ligt er nog
veen tussen, maar deels is het veen door de werking van de getijden geërodeerd. Vanaf ongeveer
3.000 jaar voor Christus nam de snelheid van de zeespiegelstijging af. Als gevolg hiervan ontstond
langs de gehele Nederlandse kust een kustbarrière die het intergetijdengebied erachter afsloot van de
invloed van de zee. Het natte gebied verzoette en er ontstond opnieuw op grote schaal veen. Als
gevolg hiervan bedekte het veen geleidelijk het hele grondgebied van de gemeente Moerdijk, d.w.z.
zowel het intergetijdegebied in het westen als het resterende basisveengebied in het oosten. Tevens
het aangrenzende dekzandgebied raakte bedekt met veen.
Gedurende het Neolithicum (Nieuwe Steentijd), de periode van 5300 tot 2000 v. Chr. doet de
akkerbouw en veeteelt geleidelijk hun intrede in Nederland. In de gehele provincie Noord-Brabant vind
dit proces vrij laat plaats. Waarschijnlijk bestond er eerst een samenleving waarin zowel jagen en
verzamelen als landbouw werden beoefend (Van Gijn en Louwe Kooijmans 2005). De ontwikkeling
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van landbouw heeft als consequentie dat de mens niet meer kan rondtrekken, maar gedurende het
hele jaar op één plek moet wonen. In de natte en drassig gebieden met veen binnen de gemeente
Moerdijk was landbouw echter onmogelijk waardoor archeologische resten uit de periode van de
eerste boeren waarschijnlijk ook niet zullen voorkomen binnen de gemeente. Sporadische vondsten
gedaan tijdens het onderzoek van het HSL tracé tonen aan dat gedurende het begin van het
Neolithicum op de grens van het veengebied en het dekzandgebied nog wel jagers en verzamelaars
voorkwamen (Archis waarnemingen 52130; 127294; 138913).
Gedurende de periode vanaf het Late Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen is het
grondgebied van Moerdijk een uitgestrekt veengebied. Mogelijk stoomde de Mark door dit veen, maar
de loop is onduidelijk (zie onderstaande kadertekst). Door de afwezigheid van hoge zandruggen of
zandige rivieroevers was het veengebied van Moerdijk nagenoeg onbewoonbaar. Uit de Brons/IJzertijd is slechts één scherf gevonden bij opgravingen bij het kasteel Zevenbergen. Dit sterk
geërodeerd fragment is echter zeer waarschijnlijk door verspoeling van elders buiten de gemeente
afkomstig (Archis waarneming 46505). Andere sporen (houtskool en grondsporen) uit deze periode
zijn mogelijk gevonden bij een booronderzoek bij Zevenbergsche Hoek (Archis waarneming 127296),
maar hiervan is de datering niet zeker.
Uit de Romeinse tijd stamt een nog onduidelijkere melding. In een tekst uit 1865 over een Romeinse
tekst op een gedenksteen wordt zijdelings de tekst 'Primus Magistras' vermeld,welk zou voorkomen op
een in Zevenbergen gevonden steen (Archis waarneming 32986). Van deze steen ontbreekt verder
echter alle vondstinformatie.
De noordelijke loop van de Mark
In het boek van Kluiving et al. (2006) wordt aangegeven dat uit historische bronnen zou blijken dat de, sinds het
pleistoceen bestaande, rivier de Mark in de Middeleeuwen (voor 1375) via Zevenbergen en Klundert (waarbij
Klundert toen nog niet bestond) naar het noorden zou stromen om uit te monden in de Striene bij Markemonde.
Rond 1375 zou door achterwaartse insnijding van de Dintel, de bovenloop van de Mark zijn ingevangen en het
deel van de Mark bij Zevenbergen en Klundert zijn verland. alhoewel het afstromen van de Mark in noordelijke
richting gedurende het Mesolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen niet onlogisch is, vanwege het algehele
verhang van het landschap en de aanwezigheid van verschillende rivierlopen in het noorden, geldt voor de
Middeleeuwen dat het verhang verschuift naar het westen, waar de inbraken vanuit zee voorkwamen. Door
inbraken vanuit de Noordzee ontstonden vanaf het begin van de Late Middeleeuwen de Zeeuwse inhammen met
daarin een sterke oost-west stroming als gevolg van het getij. Een loop van de Mark in westelijke richting is in
deze periode dan ook veel logischer. Deze westelijke loop en de aanwezigheid van getij op de Mark is goed te
zien aan de kreken die vanuit de Mark naar het noordoosten en het zuiden aftakken. De kreken zoals de Keene
tonen aan dat de getijdegolf via de Mark en dan de Keene het gebied inkwam. In de Middeleeuwen bestond het
Hollandsch Diep bestond nog niet waardoor een wateraanvoer van die zijde niet mogelijk was. De eerste
e
e
bewoning in het gebied, in de 11 of 12 eeuw lag dan ook naast deze kreken. Vanwege deze zuidwestnoordoostelijke richting van de kreken, die dus waarschijnlijk al bestonden voor 1375, is het niet aan te nemen dat
de Mark een noordwestelijke loop kende. De lopen van deze kreken en de Mark zouden elkaar dan kruisen.

3.5. Ontginning, moernering en verwoesting
Waarschijnlijk stroomde de Mark in de Middeleeuwen nagenoeg op dezelfde plaats als tegenwoordig
en kende de Mark een behoorlijke getijdeninvloed (zie eerste kader). Vanuit de monding van de Mark
(nu de Dintel) ontstonden kreken die in noordoostelijke richting door het veengebied sneden.
Voorbeelden van deze kreken zijn de Keene en de Amer. De grote en kleine kreken overstroomden
het veengebied bij hoogwater. Hierdoor ontstond in verschillende delen van het grondgebied van de
gemeente zout veen, wat van belang zou zijn voor de menselijke bewoning (zie onderstaand kader).
Waarschijnlijk was een van de eerste nederzettingen in het ruige veengebied het klooster Mons
e
e
Sanctus of Heiligenberg (Tuinstra 1951). Het klooster werd waarschijnlijk in de 11 of 12 eeuw
gesticht door de abdij Ter Does in Vlaanderen op een plaats die tegenwoordig Zandberg wordt
genoemd (ten oosten van Klundert). Het hoofddoel van de monniken was het moeren ten behoeve
van de zoutwinning en het bedijken en in cultuur brengen van deze streek. De locatie van het klooster
zou tegenwoordig overbouwd zijn door een fabriek (Archis waarneming 32970; website Karel
Leenders).
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Het bovengenoemde stelsel van kreken doorsneed het gebied van de gemeente Moerdijk en vormde
hierdoor een uitstekende transportweg om veen en zout te winnen en te vervoeren. De eerste
reguliere bewoning van het gebied wordt eveneens verbonden aan de winning van en handel in zout
en veen. De eerste nederzettingen ontstonden op de hoger gelegen oevers van deze kreken,
waarvandaan het veengebied werd gebruikt en ontgonnen.
Omstreeks 1250 wordt er voor het eerst een vestiging binnen de huidige gemeente vermeld. Deze
nederzetting is volgens de bronnen aan de “rivier” de Overdraghe gelegen. Hieruit is later de plaats
Nijevaert (Niervaart) is ontstaan (Leenders 1989; Kluiving et al. 2006). De ligging hiervan moet worden
gezocht ter plaatse van het huidige Klundert aan de Keene. Deze nederzetting kwam eveneens tot
bloei door een levendige handel in het aldaar gewonnen zout.
De economische potentie van veen.
Het winnen van veen was een belangrijke bron van inkomsten voor landeigenaren vanwege het feit dat veen
zowel als bron voor brandstof als voor zout diende. Beide zaken waren erg gewild tijdens de Late Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd.
Brandstof. Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw werden de venen in West-Brabant afgegraven om de
brandstof turf te verkrijgen. Deze ontvening ging door tot ongeveer 1700, alleen in de diepste delen van het
landschap, zoals beekdalen. Waarschijnlijk was de vraag naar brandstof niet de belangrijkste reden voor de
veenwinning binnen de gemeente Moerdijk.
Darinkdelven. Bij de inbraken van de zee in een veenrijk gebied trok het zoute zeewater in het veenpakket.
Alhoewel het land daardoor onaantrekkelijk lijkt, gaf een dergelijke gebeurtenis aan het veen een nieuw
economisch potentieel als zoutbron. Zoutwinning uit veen was een lucratieve bezigheid waarbij relatief veel, van
het toen nog kostbare, zout op een eenvoudige wijze kon worden gewonnen. Dit proces, wat ook wel selneren of
de
de
moerneren wordt genoemd, kende in West-Nederland een hoogtepunt tussen de 11 en 15 eeuw.
Het veen ('darink') werd allereerst gewonnen door dit materiaal uit te graven in permanent bedijkte polders.
Daarnaast kon het veen gewonnen worden uit speciaal daarvoor aangelegde tijdelijke omdijkte polders. Een
dergelijke tijdelijke dijk werd een moerdijk genoemd. Hier stamt de naam van het dorp en later ook de gemeente
Moerdijk. Een laatste mogelijkheid was om het drooggevallen veen op te scheppen en tijdelijk op een terp, een
zogenaamde 'opdracht', te verzamelen.
Om zout te verkrijgen moest het uitgestoken veen allereerst verbrand worden om het zouthoudende as te
verkrijgen, zogenaamd zelas. Om het uitgestoken veen te drogen, bouwde men hopen van veenblokken op, waar
doorheen de wind kon blazen. Nadat een veenhoop voldoende gedroogd was, bouwde men een tentvormige
brandhoop, welke vervolgens in brand werd gestoken. Vervolgens werd de as verwerkt, het zogenaamd
zoutzieden. In een keet, zoutkeet, waren enkele ovens met grote platte ijzeren pannen aanwezig. De ovens
werden eveneens met gedroogd veen gestookt. De verkregen zelas werd samen met zeewater gemengd en aan
de kook gebracht. Net voordat het kookpunt bereikt werd, kon het as van het veen worden afgeschept. Hierna
begon het indampingsproces, waarbij een reeks van stoffen inclusief zouten neerslaan. De belangrijkste hiervan
was natriumchloride, alias keukenzout.
Het gewilde zout werd eerst nog dicht bij de winplaats van het veen gewonen, echter in de Late Middeleeuwen
verplaatste de productie zich richting steden zoals Tholen en Bergen op zoom (Leenders 2003)

Naast dit lager gelegen gebied, was er het gebied langs een oude loop van de Mark bij Zevenbergen.
e
Dit gebied was hoger gelegen en overstroomde minder vaak. Hierdoor werd vanaf de 13 eeuw het
hier aanwezige veen afgegraven als brandstof. Zevenbergen vormde een insteekhaven aan een oude
loop van de Mark waar vanuit het veen getransporteerd kon worden. Een andere belangrijke plaats in
het ontvenen van het oostelijke gebied was het (later verdwenen) dorp Zonzeel. Door de ontvening
kwamen deze gebieden echter steeds lager te liggen en moesten daarom bedijkt worden tegen
overstromingen. De eerste bedijkingen van het land van Zevenbergen en in de buurt van Zonzeel
e
stammen uit de 14 eeuw, gelijktijdig met de eerste overstromingen vanuit zee van dit gebied.
e

e

Vanaf de 13 en 14 eeuw is historisch steeds meer bekend van het grondgebied van de gemeente
Moerdijk. Hieronder wordt daarom de geschiedenis verteld aan de hand van de verschillende
belangrijke plaatsen. Deze middeleeuwse periode eindigde abrupt met de St. Elisabethvloed van
1421.
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Zevenbergen. Een verklaring uit 1365 van de heer van Gaesbeke, Putten en Strijen verhaalt dat het
land van Zevenbergen ontstaan zou zijn door een deling van het land van Strijen. Als gevolg hiervan
maakte Zevenbergen deel uit van het graafschap Holland. Het jaartal van deze deling is niet bekend.
In 1280 wordt de plaats voor het eerst genoemd in de bronnen. In 1287 is er sprake van een heer en
een vrouwe van Zevenbergen. In dat jaar gaven de heer en een vrouwe van deze plaats een vierkant
of ruitvormig gebied uit van ca 130 hectaren waar rondom en waarbinnen wegen en vaarten moesten
worden aangelegd. Dit gebied werd uitgegeven aan het Sint Janshospitaal te Brugge en was gelegen
ten oosten van de kerk van Zevenbergen. Hierdoor wordt duidelijk dat Zevenbergen in de dertiende
eeuw zodanig belangrijk was dat er een kerk, een molen en een schepencollege aanwezig waren. De
stad Zevenbergen was gelegen aan een oude loop van de rivier Mark. Waarschijnlijk was er reeds
toen ook een haven in de stad aanwezig in de vorm van een gracht welke door de stad heenliep
(Delahaye 1963).
Het lijkt er echter op dat de feitelijke veenwinning bij Zevenbergen pas begon in 1289. Tot zeker 1325
werden op grote schaal veen gewonnen. Vanaf dit jaar werden de gronden geleidelijk in erfpacht
gegeven door het Sint Janshospitaal, mogelijk voor agrarische doeleinden. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van de afname van de uitgifte van de veengronden.
Het gebied rondom Zevenbergen krijgt echter last van meer overstromingen. Dit wordt als eerste
duidelijk door het feit dat in 1344 zoutwinning wordt toegestaan. Dit duidt er op dat het gebied
daarvoor was overstroomd. Immers de grond was zoutrijk geworden. In 1358/9 werd het gebied van
Zevenbergen bedijkt, waarschijnlijk als onderdeel van een grotere bedijking. In het volgende
decennium lijkt de veenwinning geheel gestopt te zijn. Vanaf 1383 werd het gebied om Zevenbergen
opgegeven voor bewerking vanwege de toenemende wateroverlast. De veroorzaakte bodemverlaging
was echter onomkeerbaar en leidde ertoe dat dit gebied samen met de andere afgeveende gebieden
in de nabijheid van de stad een makkelijke prooi werden voor de grote Sint-Elisabethsvloed in 1421
(Zie volgende paragraaf; Leenders 1980).

Figuur 3. Fundamenten van de zogenaamde Duiventoren of Noordtoren, gevonden in 1948 aan de foutief
genoemde Lobbekenstorenstraat (www.regionaalarchiefwestbrabant.nl)

Ondanks de problemen om de stad heen, bleef tot de ramp van 1421 Zevenbergen zelf fungeren als
belangrijke doorvoerhaven van veen en zout. De welvaart van de stad wordt duidelijk aan de
ommuringen en de kerk. Allereerst werd de stad omstreeks 1400 versterkt met poorten en muren
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(Figuur 3). De Lobbekenstoren, een onderdeel van deze omwalling, was in elk geval in de 18e eeuw
aanwezig (Archis-waarneming 32971; 32984). Mogelijk tegelijkertijd werd een kasteel opgetrokken,

Figuur 4. Plattegrond van de St. Catharinakerk te Zevenbergen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

Figuur 5. Kapiteel van St. Catharinakerk
Zevenbergen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

te

Figuur 6. St. Catharinakerk te Zevenbergen. Opname uit
de jaren ’60. (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).
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aangezien het bouwwerk onderdeel uitmaakte van de stedelijke versterkingen (Archis-waarneming
32984; 36370; 36943; 45176; 46505). Rond 1400 werd eveneens de St. Catharinakerk vergroot. Het
koor werd verhoogd en een nieuw schip opgericht. Van dit bouwwerk zijn onder andere de
gedecoreerde pilaren van het schip van rond 1400 bewaard gebleven (Zie figuur 4, 5 en 6; provincie
Noord-Brabant 1990).
Een ander belangrijk middeleeuws gebouw nabij Zevenbergen was het klooster Sint-Catharinadal.
Gelegen onder de stad Zevenbergen, tegen de grens met Etten-Leur, werd op 9 oktober 1271, de
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal gesticht. Dit stichting werd geïnitieerd door zeven jonge
zussen uit Vroenhout bij Wouw die samen een eigen levenswijze opbouwen in de geest van de
Norbertijner Orde. Volgens de bronnen zou hun vader Servatius, genoemd van Breda, namens zijn
dochters naar Laon in Frankrijk gereisd zijn om daar van het generaal kapittel van de norbertijner
orde, de officiële instemming te krijgen. Het klooster was geen lang leven beschoren vanwege
gevolgen van de Sint-Aagtensvloed in 1288, waardoor ze in 1295 de locatie verlieten om in de stad
Breda te gaan wonen (Archis-waarneming 32998; Broeders 1981; www.sintcatharinadal.nl).
Overdraghe en Nievaart/Klundert. Zoals boven vermeldt ontstond enkele kilometers ten noordwesten
van Zevenbergen omstreeks 1250 een nederzetting op een plek aan de kreek Overdraghe.
Aan het einde van de 13e eeuw werd de inmiddels verzande Overdraghe uitgediept of vervangen
door een nieuw kanaal. Waarschijnlijk als gevolg hiervan werd de nederzetting verplaatst of
veranderde slechts van naam, namelijk in Niervaart (Nyeuwervaert). Later werd daaraan nog
toegevoegd: De Clundert, wat is afgeleid van de term klont turf.
De nederzetting Niervaart moet volgens één theorie gelegen hebben in het noordwestelijk deel van
de Polder Bloemendaal. Hier zijn vondsten gevonden, alhoewel geen enkele datering is gegeven
(Archis-waarneming 33192). Een andere geopperde mogelijkheid is dat het nieuwe dorp Klundert
bovenop de resten van Niervaart gesticht is (www.meertens.knaw.nl/bedevaart; website Karel
Leenders/; Herben en Van der Mierden 1993; 1995).

Figuur 7. Scene van de vondst van de hostie in Niervaart. Onderdeel van het retabel voor deze hostie uit de
Onze Lieve Vrouwe kerk te Breda (omstreeks 1535) (http://kerkschat.breda-museum.org).

Door een charter uit 1290 gaf graaf Floris V van Holland vrijdom van tol aan de in heerlijkheid
Niervaart wonende lieden van de heer van Strijen. Dat er binnen deze heerlijkheid ook een groot dorp
lag, blijkt uit document uit 1347. Daarin schenkt Beatrijs van Putten en Strijen het dorp Niervaart de
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inkomsten uit de accijns op wijn en bier, het schroden van de wijn, het bierdragen, de wissel, de
waag, de lakenhal en het veer tussen Niervaart en Broek. Dit gebeurt op voorwaarde dat het dorp 10
pond Hollands van de jaarlijkse inkomsten afstaat aan het plaatselijke gasthuis. In 1357, kreeg
Niervaart van de heer en vrouwe van Putten en Strijen, stadsrechten, inclusief het recht om zelf recht
te spreken. In dat charter wordt een schout, schepenen, een baljuw, burgemeesters, een bode en een
vierschaar vermeld. Volgens dit document waren er in het dorp een gevangenis en diverse herbergen
aanwezig. Reeds voor 1300, het jaar waarin het sacramentswonder wordt gedateerd (zie beneden),
beschikte Niervaart al over een parochiekerk met twee altaren, respectievelijk gewijd aan Maria en
aan Nicolaas. Verder waren er binnen de heerlijkheid Nievaart een aantal moerdijken aanwezig
waarvan de rentmeester de pachtsom incasseerde. In januari 1362 ging het bezit van
Niervaart/Klundert over op Jan van Polanen, een zoon van de heer van Breda, en werd Niervaart
Klundert een eigen heerlijkheid. Via hem vererfde de heerlijkheid aan de Nassau's, later prinsen van
Oranje in 1403 doordat Engelbrecht I van Nassau met Johanna van Polanen huwde. De heren van
Niervaart hadden hier een eigen ‘huis’.
Net voor de Sint Elisabethsvloed in 1421, brandde in 1420 de stad af (Herben en Van der Mierden
1993; 1995; website Karel Leenders/)
Tijdens haar bestaan kreeg de stad Nievaart faam als bedevaartsoord. Omstreeks 1300 zou in de
omgeving van het dorp namelijk een sacramentswonder zijn gebeurd. In het gezelschap van twee
vrouwen vond ene Jan Bautoen terwijl hij in het veen aan het graven was, een hostie. Volgens een
e
overlevering die in de 20 eeuw nog bestond zou de miraculeuze hostie zijn gevonden ergens langs
de huidige Klundertse Langeweg (Figuur 7). De merkwaardige vondst werd door een priester in
bewaring genomen terwijl een afgezant van de bisschop van Luik de hostie onderzocht op echtheid.
Deze hostie zorgde voor een aantal wonderbaarlijke genezingen. In Niervaart ontstaat hierdoor
gedurende anderhalve eeuw, een speciale cultus in de plaatselijke parochiekerk. Tot ongeveer het
midden van de 15e eeuw, toen Niervaart moest worden prijsgegeven aan de zee, werd deze hostie
door tal van bedevaartgangers bezocht. De Hostie van Niervaart had speciale krachten volgens de
overlevering. In Niervaart vonden negentien wonderen plaats, welke staan opgetekend in de Kroniek
van de Wonderen, onderdeel van het manuscript van het Bredase Niervaartbroederschap. Na de
overstroming door de Sint Elisabethsvloed wordt de miraculeuze hostie overgebracht naar Breda,
waar tot aan de Beeldenstorm nog verschillende wonderen plaatsvonden. Daarna is de hostie
verdwenen (www.meertens.knaw.nl; Leenders 1989).
Er lijkt teven een jongere nederzetting genaamd Overdrage te zijn geweest, welke omstreeks 1375,
genoemd wordt. Deze lijkt eerder oostelijker richting het dorp moerdijk gelegen te zijn geweest
(website Karel Leenders/).
de

Valkenberg en Fijnaart. In het eerste kwart van de 12 eeuw is er sprake van menselijke activiteit en
vestiging in dit gebied. Door monniken van de abdij van St. Bernard bij Antwerpen werden tijdens de
droge seizoenen op de schorren schapen gehouden. Vervolgens begonnen zij de gorzen te omdijken,
waarna turfsteken en moeren voor de zoutwinning mogelijk werd. In 1285 wordt er een parochie
Valkenberg vermeldt in de bronnen. In het zogenaamde Casselboek wordt Valkenberg als een
"hertogelijk" leengoed vermeldt, wat bestond uit een "zoutland" van ca 126 ha. Het gebied was
kennelijk een hertogelijk leen aan de heer van Breda. Na 1339 was het voor de hertogen in Brussel
een "verloren leen". In 1365 gaven de heren van Breda en Bergen op Zoom nog wel een moerdijk uit
ten noordoosten van Valkenberg, dat toen nog leek te bestaan. Hierna ontbreken nadere gegevens.
Waarschijnlijk heeft een overstroming een einde gemaakt aan het bestaan van deze locatie. De
ligging van Valkenberg wordt bij de Valkenbergse Amer in de gemeente Fijnaart vermoedt (Archiswaarneming 33195). Dit is mede op basis van het feit dat de kreek in Oude Heijningse Polder al reeds
in 1462 "de Valkenborger Amer" genoemd (Leenders 1989; website Karel Leenders.html; MIP
Fijnaart).
Het toponiem Fijnaart, is waarschijnlijk afgeleid van de naam van het gors ‘de Finere’. In 1380 staan
Jan van Polanen, heer van Breda, en Hendrik van Boutersem, Heervan Bergen op Zoom, toe dat het
gors "de Finere" bedijkt wordt door Jan Boudewijnsz. en Gereart Willemz. Bij de St. Elisabethsvloed
van 1421 verdwijnt deze bedijkte gors.
Zonzeel. De naam stond voor zowel een dorp, parochie en heerlijkheid op de grens van Holland en
Brabant nabij het huidige buurtschap Langeweg. In Brabant was er een heerlijkheid Zonzeel, onder
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Holland het ambacht Zonzeel. De oudste naam van de nederzetting Zonzeel was Ansekerke, welke
voor het eerst in 1267 wordt vermeld. Pas in 1310 duikt de naam Zonzeel op in de bronnen. Het dorp
zelf lag op de grens van Holland en Brabant, waarbij de grens pal langs de kerk van Ansekerke liep.
De kerk was binnen het hertogdom Brabant gelegen en was sinds 1337 een parochiekerk. De locatie
van het dorp Zonzeel is onzeker, omdat het dorp is verdwenen tijdens de Sint Elisabethsvloed van
1421 (Archis-waarneming 33182).
Er wordt in 1313 melding gemaakt van het Zonzeelse Veer over de Mark. Vervolgens ontstond,
mogelijk pas na de Sint Elisabethsvloed van 1421 niet ver hiervandaan een tweede veerverbinding.
Het Zonzeelse Veer werd sindsdien meestal aangeduid als het Oude Veer, terwijl de nieuwe
verbinding het Nieuw Veer is gaan heten.
3.6. Moerdijk na de Sint-Elisabethsvloed
Aan het einde van de 14e en het begin van de 15e eeuw bestond het gebied rond de monding van de
Maas uit een groot aantal grote en kleine polders of waarden. De grootste hiervan was de Grote
Waard, welke zich uitstrekte tussen Dordrecht in het noorden, St. Geertruidenberg in het zuiden en
Heusden in het oosten. In de nacht van 18 op 19 november 1421 breekt bij het toenmalige dorpje
Broek de dijk van de Grote Waard. De daaropvolgende overstroming was zo ingrijpend dat de St.
Elisabethsvloed een begrip werd in de geschiedenis van geheel zuidwest Nederland ( Figuur 8). Deze
overstroming bestond echter niet uit één gebeurtenis maar een aaneenschakeling van kleine en grote
rampen die elkaar in korte tijd opvolgden. Daarnaast was de impact van de St. Elisabethsvloed
voornamelijk merkbaar in de Grote Waard omdat die vrijwel volledig verdween onder water.
Al in 1404, op 19 november, brak de dijk van de Grote Waard voor het eerst. Vanwege de naamdag
van de heilige Elisabeth van Thüringen op 19 november werd dit de eerste St. Elisabethsvloed
genoemd. Na deze vloed kon de dijk worden gerepareerd en het land worden herwonnen. Echter in
de
de nacht van 18 op 19 november 1421 brak de dijk opnieuw (de 2 St. Elisabethsvloed), ditmaal
gevolgd door een hoogwater op de Merwede (ten noorden van de Grote Waard) in december en
januari, waarbij ook de dijk van de Merwede brak. De gehele Grote Waard stroomde vanuit twee
kanten vol. Er werden pogingen gedaan om de dijken te repareren maar nadat wederom op 19
de
november in 1424 (de 3 St. Elisabethsvloed) de zee nogmaals binnendrong werd de Waard aan
haar lot overgelaten. Vrijwel de gehele waard verdween onder water en er ontstond een uitgestrekt
meer dat in de eeuwen daarna door de Merwede langzaam werd opgevuld met sediment.
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Figuur 8 Scene over de Sint Elisabethsvloed in 1421. Onderdeel van het retabel voor deze hostie uit de Onze
Lieve Vrouwe kerk te Breda (omstreeks 1535). (http://kerkschat.breda-museum.org).

De oorzaak van deze catastrofe lag aan een complex van factoren. Allereerst was er een specifieke
bodemopbouw. De Grote Waard was namelijk een veengebied, doorsneden door enkele kleinere en
ondertussen afgedamde rivierlopen, dat vrijwel volledig in gebruik was als cultuurgrond. Door de
ontwatering voor de landbouw was het veen gaan inklinken, waardoor het maaiveld in de waard lager
was komen te liggen. Daarnaast waren door oorlogen en twisten de dijken rondom de waard slecht
onderhouden. Daarbij had de invloed van de zee zich steeds verder uitgebreid richting de
zuidwestelijke dijk van de Grote waard. Al eerder in de Middeleeuwen had zich de Haringvliet
gevormd, die bij iedere inbraak vanuit de Noordzee steeds verder landinwaarts reikte.
Met name de overstroming van 1421 had ook een grote invloed buiten de Grote Waard. Meerder
polders verdwenen onder water, zoals een groot deel van het noorden en westen van Noord Brabant.
De dijken braken en de lage gebieden liepen onder. Sommige dorpen en steden lagen op dijken of
natuurlijke verhogingen en bleven daarom gespaard en als (schier-) eilanden in het water achter. Na
de overstroming verdween het water op de meeste plaatsen weer snel. De lage gebieden waren nat
maar vruchtbaar waardoor al zeer snel de eerste arealen wederom werden ingepolderd. Gebieden
dichter bij de Zeeuwse wateren bleven langer onder invloed van eb en vloed en werden pas enkele
eeuwen later ingepolderd. Het grootste deel van de gemeente Moerdijk was wel overstroomd. Toch
zijn de gevolgen binnen de gemeente Moerdijk minder extreem geweest. Enkele delen van het
cultuurlandschap bleven bestaan, zoals de kern van Zevenbergen. Andere delen verdwenen volledig,
zoals de polders in het noordwesten van de gemeente.
Zevenbergen. De Sint-Elisabethsvloed in 1421 leidde tot een ingrijpende verandering. Plotseling was
de Hollandse stad Zevenbergen geïsoleerd geraakt aangezien het omringende gebied was
overstroomd en daardoor een tijd onbruikbaar werd. Daarnaast leidde latere overstromingen in de
de
15 eeuw ertoe dat deze situatie een tijdlang voortduurde. Waarschijnlijk hebben de overstromingen
ook de oude haven van Zevenbergen benadeeld, mogelijk door het geleidelijk dichtslibben van de
oude loop van Mark. De nieuwe loop van de Mark was zuidelijk van de oude loop gelegen.
In 1428 had de stad nog een extra klap gekregen toen hertog Philips van Bourgondië de stad
veroverde. Zevenbergen was de tegenstander van de hertog Jacoba van Beieren, gravin van Holland,
trouw gebleven in de machtsstrijd. Philips eiste na de verovering dat de versterkingen inclusief het
kasteel afgebroken zouden worden. Deze ommuring is later nooit meer opgebouwd, terwijl het kasteel
pas rond 1550 werd herbouwd op een terrein ten westen van de Stationsstraat (Figuur 10). De heren
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van Zevenbergen werden verbannen na de belegering, doch kregen later de heerlijkheid weer in hun
bezit.
Kortom, de economie van de stad stagneerde door beide gebeurtenissen. Een duidelijk voorbeeld is
de herbouw van de kerk. Omstreeks 1500 werd het kerkgebouw door brand geteisterd en daarna
tijdelijk van een geheel rieten dak voorzien vanwege beperkte fondsen. Na 1540 volgde een algehele
vernieuwing van de kerk.
Alhoewel Zevenbergen werd ingenomen en de economie stagneerde, werd de plaats tot stad
verheven. Of de kern eerder stadsrechten had gekregen is niet duidelijk. Vaak blijkt dit pas uit
privileges, rechten en plichten waarvan in stukken sprake is. Voor Zevenbergen is dit dan in het jaar
1427 duidelijk. Ondanks de economische verzwakking, werd omstreeks deze tijd hier ook een gouden
munt van het hertogdom Brabant vervaardigd, de Pieter. De stad en omgeving zat niet geheel stil na
de ramp. Al omstreeks het jaar 1475 werd begonnen met de bedijking van de gebieden die ten
noorden en noordwesten van Zevenbergen lagen (Leenders 1989; Delhaye 1963; provincie Noord
brabant 1990; website Karel Leenders/).
Nievaart/Klundert. Lange tijd is aangenomen dat de heerlijkheid Niervaart snel na de St.
Elisabethsvloed in 1421 verloren is gegaan. Oude rentmeestersrekeningen uit 1443 wijzen er echter
op dat het dorp pas omstreeks 1449 geheel door een overstroming werd verzwolgen en verdween.
Eveneens werd in 1436 het huis van de heren van Niervaart nog opgeknapt (Herben en Van der
Mierden 1993; 1995; www.meertens.knaw.nl). De exacte ligging van het verdronken Niervaart is
uiterst onduidelijk. Verschillende bronnen wijzen zeer uiteenlopende plaatsen aan. In de
archeologische verwachtingenkaart zijn deze onzekere locaties daarom niet opgenomen, ook omdat
enkele mogelijke locaties al liggen in gebieden met een middelhoge of hoge verwachting.
Zonzeel. Het dorp Zonzeel verdronk in 1421 tijdens de Sint Elisabethsvloed. Ter vervanging van de
kerk bouwde men op een dijkrest aan de Mark een kapel die in 1572 door de watergeuzen vernield
werd. In 1433 werden de verlaten gronden van Zonzeel onteigend door een gecombineerde
schepenbank van Zonzeel en Terheijden. Nadien hoorde het gebied steeds onder de schepenen van
Terheijden (Leenders 1989; website Karel Leenders/). De exacte ligging van het verdronken Zonzeel
is onduidelijk. In de archeologische verwachtingenkaart is de onzekere locatie daarom niet
opgenomen, ook omdat de waarschijnlijkste locatie ligt in een gebied dat al op een andere grond een
hoge verwachting heeft hoge verwachting.
3.7. De Nieuwe Tijd, de periode van nieuwe nederzettingen
In de eeuwen volgend op de St. Elisabethsvloed worden de verschillende polders stuk voor stuk
opnieuw ingepolderd en kreeg de gemeente Moerdijk geleidelijk haar vorm (zie Figuur 9). Ook in deze
eeuwen overstroomd het grondgebied van de gemeente Moerdijk nog vele malen in meer of mindere
mate maar de effecten op het archeologische bodemarchief zijn daarbij van plaatselijke aard. De
overstroming van 1953 bijvoorbeeld ligt nog vers in het geheugen en had een enorme impact op het
gebied en de mensen. Door deze overstroming werden echter geen grote stukken land weggeslagen,
dorpen verlaten of gebieden bedekt met een dikke laag klei. Archeologische resten zijn door deze
overstroming waarschijnlijk niet aangetast.
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Figuur 9. Kaart waarop het inpolderingsproces van de gemeente Moerdijk wordt weergegeven.

Zevenbergen. De stad en omgeving zat niet geheel stil na de ramp. Zoals al boven vermeld werd
omstreeks het jaar 1475 begonnen met de bedijking van de gebieden die ten noorden en
noordwesten van Zevenbergen lagen. In het jaar 1546 worden ter inpoldering de volgende gebieden
aangewezen ten noorden van Zevenbergen, namelijk Bouwensland, Bloemendaal, de Nieuwe Amere
en de Zevenbergsche Meeren. Tevens aan de westelijke zijde worden de Donck en Lamsgat
aangewezen voor inpoldering. Het drooggemaakte land werd geschikt gemaakt voor landbouw en
veeteelt. De grond was uitstekend geschikt om graan, boekweit, vlas en vooral meekrap te
verbouwen. Deze laatste plant zorgde voor flinke winsten. Meekrap is een plant die als bron voor de
rode kleurstof alizarine diende, welke werd gebruikt voor het kleuren van textiel en leer.
Bij deze inpolderingen is de oude haven aanvankelijk onaangetast gebleven. Enige jaren erna werd
een nieuwe haven aangelegd die buiten Zevenbergen lag. In feite betrof het een verbinding tussen de
oude haven van de stad naar de Mark. De Oude Mark was inmiddels geheel dichtgeslibd en de
Nieuwe Mark liep nu veel verder van de stad. De nieuwe haven stond niet in open verbinding met de
Mark, want een rekening van 1550 spreekt van een sluis in de haven (Delahaye 1963). In noordelijke
richting werd er later nog een kanaal aangelegd. Dit kanaal sloot aan op de Mooie Kene, een kreek
tussen Zevenbergen en Klundert (Figuur 10).
Rond het einde van de 15e eeuw stierf het geslacht van de heren van Zevenbergen uit in mannelijke
lijn. Door vererving ging de heerlijkheid in 1560 over naar het Huis van Arenberg.
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Figuur 10. Uitsnede van de kaart van Zevenbergen door Jacob van Deventer (circa 1550-1600) (www.bhic.nl).

Zevenbergen kent een roerige tijd tijdens de tachtigjarige oorlog (Figuur 11). Het kasteel van
Zevenbergen kreeg in 1572 een Spaanse bezetting vanwege de dreiging door de Geuzen. In maart
1573 namen de Geuzen de burcht en stad in. Daarna werd beide weer door Spanjaarden ingenomen
aangezien het Staatse leger in mei 1576 tevergeefs stad en kasteel belegerde. Het volgende jaar
slaagde een nieuwe aanval. In maart - april 1590 was de plaats kortstondig bezet door Spanjaarden.
Bij diens verdrijving staken de Staatse troepen het kasteel opnieuw in brand. De heren van de
heerlijkheid had ondertussen hun residentie verplaatst naar Enghien (Edingen) nabij Brussel. Daarna
brak voor Zevenbergen een periode van betrekkelijke rust aan. Op 10 september 1625 werd door de
Staten-Generaal Zevenbergen samen met het aangrenzende Zwaluwe tot neutraal gebied verklaard.
In mei 1649 stond vervolgens Filips Frans van Arenberg, hertog van Aarschot en heer van
Zevenbergen, de heerlijkheid Zevenbergen af aan de leenkamer van Holland. Dit was het gevolg van
een ruil met de Spaanse koning Filips IV. Vervolgens werd Amalia van Solms, weduwe van
stadhouder
prins
Frederik
Hendrik
van
Oranje
met
de
heerlijkheid
beleend
(http://dutchrevolt.leiden.edu/).

29

Figuur 11. Verdediging van de schans of fort Noordam bij Zevenbergen in 1590 door het Staatse leger onder
Matthijs Helt tegen het Spaanse leger onder graaf Karel van Mansfeld (Bartholomeus Willemsz. Dolendo)
(www.thuisinbrabant.nl).

Omstreeks de achttiende eeuw wordt havenkanaal met sluizen afgesloten. Daarnaast wordt door de
bestuurders van de Nassause Domeinraad, waaronder Zevenbergen behoorde, in 1728 om het
middeleeuws kasteel met de Lobbekestoren af te breken (Figuur 12). De honderden tonnen puin
werden verscheept naar Walsoorden. Daar werd het materiaal gebruikt om de vooroeververdediging
van de Zeeuws-Vlaamse kust te versterken met zinkstukken en rijshoofden (website Karel Leenders).
Het enige restant van het kasteel zijn overblijfselen van het neerhuis Luchtenburg. Dit neerhuis werd
voor 1483 gebouwd (Provincie Noord-Brabant 1990a).

Figuur 12. Kasteel Zevenbergen met Neerhuis Luchtenburg op de vooravond van de sloop. Prent door Abraham
Rademaker (www.thuisinbrabant.nl).
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Figuur 13. Plattegrond van de vesting te Klundert (www.thuisinbrabant.nl).

Figuur 14. Tekening van het oude raadhuis te Klundert
(www.thuisinbrabant.nl).
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Klundert. Na een overstroming Niervaart/Klundert had verzwolgen, was van ongeveer 1450 tot 1550
de locatie van het oude dorp bijna onbewoonbaar door herhaalde overstromingen. Het gebied
bestond hierdoor uit slikken en gorzen. Snel werd echter begonnen met de terugwinning van land. In
1558 werd een dijk aangelegd langs de zijde van het nieuw gevormde Hollands Diep en daarmee was
een groot gedeelte teruggewonnen.
In de polder werd tussen 1558-1563 het stadje Klundert gesticht bij de kruising van de grote kreek
Moye Keene/Roode Vaart en de zijkreek Botte kreek. De nieuwe nederzetting is een goed voorbeeld
van een nederzetting van het zogenaamde "Flakkeese type". Dergelijke dorpen komen veel voor op
de Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland. De buurkernen Willemstad, Dinteloord en Standdaarbuiten
hebben dezelfde aanleg. De nederzetting is om het kerkje gecentreerd. De kerk ligt in de as en op de
kop van de Voorstraat, waaromheen in carrévorm bebouwing staat. In dit geval ligt de kerk aan de
Molenstraat, welke samen met Voorstraat de wegen parallel aan de Botte Kreek vormen. De
Voorstraat leidt naar het stadhuis. De Molenstraat leidt naar de kerk. Parallel aan de dijk van de Moye
Keene/Roode Vaart, liggen de dwarsstraten Oliemolenstraat, Kaai en Hoogstraat.
KIundert kreeg in 1583 een omwalling, aangelegd op last van Willem van Oranje. Hij liet een
omwalling met bastions en ravelijnen (hoekige, versterkte eilandjes) aanleggen. Deze vesting was
toegankelijk door middel van drie poorten en was omringd met twee grachtengordels. Voor de
uitwatering van de Bottekreek was er een sluis, een verlaat, gemaakt (Zie tevens Archis-waarneming
22168). In 1598 werd een doorvaart mogelijk gemaakt, welke via het nieuwe verdedigingswerk
Noordschans toegang gaf tot het Hollands Diep. Vanaf toen was het een onderdeel van de zuidelijke
vestinggordel van Holland (Figuur 13). Bij het verdedigingswerk Noordschans ontstond later een
gehucht met dezelfde naam. Bij dit complex werd bij archeologisch onderzoek keramiek en bot uit de
Nieuwe Tijd aangetroffen (Archis-waarneming 32968; 32987).
De stadhouder prins Maurits van Oranje had een bijzondere belangstelling voor de stad Klundert. In
het jaar 1603 werd in opdracht van de stadhouder een nieuwe rentmeesterwoning gebouwd. Het witte
gebouw kreeg de naam Prinsenhof. Dit gebouw was bedoeld als locatie waar de rentmeesters de de
eigendommen, landerijen en boerderijen in en om Klundert konden beheren. Dit gebied was namelijk
al vanaf het huwelijk in 1403 van Engelbrecht I van Nassau met Johanna van Polanen eigendom van
de Oranjes. Het bouwwerk bestaat nog ten dele, aangezien het voorste gedeelte is afgebroken.
Vervolgens schonk in 1620 de stadhouder Maurits de stad een kerk. Dit laatste bouwwerk zou in
1737 afbranden en vervolgens herbouwd worden. Eveneens zou Maurits in 1621 een 'Stad- en
Gevangenhuis' laten oprichten. In dit huidige ‘Oude Stadhuis’ zit boven het bordes een ovale vorm
(cartouche) het wapenschild van prins Maurits (Figuur 14).
In 1793 ondervonden de Franse troepen bij Klundert de eerste tegenstand in hun poging de
Republiek der Verenigde Nederlanden te bezetten. De overmacht was echter te groot en de Fransen
veroverde de vesting (Keikes 1960; Provincie Noord-Brabant 1987; Herben en Van der Mierden 1995;
www.regionaalarchiefwestbrabant.nl).
Fijnaart en Heijningen. De Sint Elisabethsvloed van 1421 had ieder spoor van economische
activiteiten op de plek waar later Fijnaart en Heijningen zouden ontstaan weggevaagd. Later in de
15e eeuw kwamen er weer gorzen droog te liggen. In 1547 gaf markiezin Jacqueline van Croy samen
met haar zoon Jan IV van Glymes een gorzengebied ten noorden van het Brabantse vasteland, ter
bedijking uit. Deze nieuwe polder was een soort eiland, welke het Vrouw Jacobsland, ook wel de
Fijnaartse Polder genoemd.
Bij de inpolderingen werd al ruimte gereserveerd voor een kerk. Al in 1548 protesteerde de pastoor
van Gastel tegen de oprichting van een Fijnaartse parochie. Het nieuwe gebied behoorde immers tot
zijn parochie. Er werd geen gehoor gegeven aan het protest en reeds jaar daarop was er al een
gebouwtje dat als kerk dienst deed. Daarnaast was er al in 1551 is sprake van een pastoor te
Fijnaart. Het kerkje was gewijd aan de H. Jacobus de Meerdere, de patroonheilige van het dorp.
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Figuur 15. Kerk van de protestantse gemeenschap te Fijnaart.

Rond het kerkje is het dorp ontstaan volgens het Flakkeese type, (zie boven). Aan de andere kant
van de Voorstraat wordt in 1613 het eerste dorpshuis/raadhuis gebouwd, welke in 1950 werd
gesloopt. Oostelijk van het dorpshuis lag oorspronkelijk de natuurlijke Fijnaartse haven. Deze haven
deelde de polder De Oude Appelaar in tweeën, namelijk in een westelijk deel Het Dorpsgors en een
oostelijk deel, De Schudde Borse. Nu verwijst slechts een sloot nog naar deze haven.
Als gevolg van bezetting van het eiland van Fijnaart, Klundert en Ruigenhil door Staatse troepen
veranderde de situatie omstreeks 1580. Het protestantisme kreeg de overhand. De oude katholieke
kerk werd in 1645 vervangen door een Hervormde kerk. Vanaf dat moment behoorde de katholieken
van Fijnaart tot de parochie van Standdaarbuiten. In 1796 werd de Rooms-katholieke Fijnaartse
parochie hersteld.
Omstreeks 1583 werd het gebied Heijningen ingepolderd tegelijkertijd met het gebied van Ruigenhil,
het latere Willemstad. Deze twee gebieden vormde één bestuurlijk eenheid. Gedurende het
Twaalfjarig Bestand (1612-1621) werd Heijningen bestuurlijk losgemaakt van Willemstad. Het gebied
werd meer op Fijnaart georiënteerd. In 1615 werden bestuurlijke verandering doorgevoerd.
Heijningen en Fijnaart hadden vanaf nu allebei een eigen schepenbank. Daarnaast was de schout
van Fijnaart tevens de schout van Heijningen. Tevens werd het dorpshuis in Fijnaart door beide
besturen gebruikt. Deze situatie bleef zo tot 1810 (Roosenboom 1983; Provincie Noord-Brabant
1990b; www.regionaalarchiefwestbrabant.nl)
Standdaarbuiten. Markies Jan III van Bergen Zoom besloot tot het inpolderen van gebied ten noorden
van Oudenbosch en de Mark in 1525 / 1526. De naam van het gebied was oorspronkelijk "Het Land
van Standdaarbuiten". Het dorp Standdaarbuiten is ontstaan in de zuidhoek van deze polder, nabij de
Dintel. Het jonge dorp werd in en ook na 1572 geplunderd en gebrandschat door de Watergeuzen. In
1760 legde een felle brand het gehele dorp in de as (Figuur 16).
Het inpolderen van het gebied eindigde echter niet bij de aanleg van de polder ‘Het Land van
Standdaarbuiten’ waarin het dorp Standaardbuiten lag. Deze polder zou ten westen en zuiden verder
worden uitgebreid. In 1613 kwam er een uitbreiding door het aanleggen van de noordewestelijk
gelegen Mancia-Winterpolder of ‘Het Nieuwland van Standdaarbuiten’. Hierdoor veranderde de naam
van de polder ‘Het Land van Standdaarbuiten’ in ‘Het Oudland’. In 1700 was de zuidwestelijke Prins
Hendrikpolder voltooid en in 1765 werden ten noorden, langs de Moye Keene de schorren
ingepolderd. Sindsdien had heeft het gebied Standdaardbuiten een oppervlakte van 1338 ha. De
polder heeft tot 1795 behoord tot het markizaat van Bergen op Zoom (Roosenboom 1983; Provincie
Noord-Brabant 1987b; www.regionaalarchiefwestbrabant.nl; www.matty-machielse.eu;).
De huidige Dintel en haar oevers, waaraan Standdaarbuiten gelegen is, zijn een beschermd
landschap. Een zogenaamde aardkundige waarde van de provincie Noord-Brabant. Dit gebied is als
zodanig aangewezen omdat het een ingedijkte vroegere getijdenrivier is (Zie tevens paragraaf 4.4).
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Figuur 16. Oude Molen Persphone te Standaarbuiten.

Willemstad. In het begin van de zestiende eeuw was het gebied waarin Willemstad zou ontstaan een
vlakte van gorzen en slikken, waarin riet groeide. Het gebied werd de Hoge en de Lage Ruigenhil
genoemd. Het gebied behoorde toe aan de Markies van Bergen op Zoom en werd verpacht aan
schaapherders die er hun schapen lieten grazen. De lokale herders verbleven in keten op zelf
opgeworpen hoogten om zich zo tegen hoge stormvloeden te beschermen.
Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom, besloot in 1561 het gebied te bedijken. Het was
één van de laatste grote bedijkingen binnen de gemeente Moerdijk. Bij de gronduitgifte reserveerde
de markies voor zichzelf een reeks van gebieden, namelijk de dijken, het buitendijkse gebied met de
aanwassen, de 16e kavel (waar het dorp op gebouwd zou worden) en een gedeelte van enkele
andere kavels. De markies bezat daarnaast allerlei heerlijke rechten, waaronder het recht van jacht,
visserij, veer, veerstallen, wind- en rosmolen. Het meest lucratieve was het tiendrecht wat de
volgende drie zaken omvatte: 1.) de grove tienden d.w.z. van alle granen of veldvruchten de elfde
schoof/bos; 2.) de lammertienden, d.w.z. ieder tiende lam ; 3.) de smalle tienden d.w.z. 15 stuivers
per polder voor niet schoofbare veldvruchten. Daarbij diende elke eigenaar jaarlijks een erfcijns te
betalen aan de markies. Hij behield daarnaast de hoge, middelbare en lage jurisdictie. Kortgezegd,
het gebied Ruigenhil werd dus een hoge heerlijkheid, waar de schepenbank alle misdaden waarop
een lijfstraf of zelfs de doodstraf stond, kon berechten.
In 1564 werd de polder Ruigenhil daadwerkelijk aangelegd. In de nieuwe polder ontstond het dorp
Ruigenhil. Het dorp lag op een strategische plaats, op de grens tussen Holland, Zeeland en Brabant
aan de splitsing van Hollandsch Diep in Volkerak en Haringvliet. Het dorpje werd aangelegd volgens
het Flakkeese type. Hiervoor ging het buitendijkse deel van de Hoochkeetse kreek als haven dienst
doen, waarbij het binnendijkse deel werd gedempt. Zoals typisch voor het Overflakeese dorpstype
werd de Voorstraat met aan het einde een vierkant kerkhof met een straat erom heen aangelegd.
Langs de haven, die later met een haaks op de voormalige kreekmonding liggende binnenhaven werd
uitgebreid, ontstond niet geplande bebouwing. De markies van Bergen op Zoom benoemde een
dorpsbestuur met een schout en zeven schepenen.
Markies Jan IV van Glymes stierf in 1567 kinderloos in Spanje tijdens een bemiddelingsmissie. Deze
gebeurtenis had een gevolg voor de polder Ruigenhil. De oorsprong van dit gevolg lag in het feit dat
op 1 november 1570 de zeedijk, de Ruigenhilsedijk (nu Stadsedijk en Helsedijk), op verschillende
plaatsen doorbrak tijdens een zware storm. Deze ramp bracht echter uiteindelijk voor generaties van
boeren een aanzienlijk voordeel op. De hertog van Alva, als landvoogd van de Spaanse koning Filips
II, had namelijk het markizaat had geconfisqueerd. Hij, als nieuwe heer, gaf de Oost- en de
Westzeedijk van de polder met de buitendijkse gorzen en het recht van aanwas in erfpacht aan de
inwoners van de polder uit tegen een jaarcijns van vijfentwintig gulden. Vooral nadat de gorzen weer
kades hadden gekregen, leverde de verpachting hiervan zoveel op dat het onderhoud van dijken,
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sluizen en watergangen hiervan geheel betaald kon worden. Na de watersnoodramp volgde echter
nog een ramp. Het Eiland van Klundert en de Ruigenhil werd in 1571 het doelwit van aanvallen van
de Watergeuzen met de plunderingen van dien. In het jaar daarop werd het zelfs een belangrijke
uitvalspost voor hen.
De uiteindelijke opvolger van de overleden heer van Bergen op Zoom Jan IV van Glymes en van de
tijdelijke heer, de hertog van Alva, was Jan van Wittem. Hij huwde in 1578 met Margaretha van
Merode, nicht en erfgename van Jan IV. Hij koos echter de Spaanse zijde, waardoor hij door de
Staten-Generaal vervallen verklaard van het bezit van het markizaat. Dit werd in 1582 toegewezen
aan prins Willem I van Oranje als schadeloosstelling voor de financiële offers die hij in de strijd tegen
de Spanjaarden had gebracht. De prins besefte dat Ruigenhil van strategisch belang was. Nadat
Steenbergen in 1583 in handen van de Spanjaarden was gevallen, gaf hij opdracht om net als
Klundert het dorp Ruigenhil te versterken. De prins gaf het stadje daarop een nieuwe naam:
Willemstad. Deze plaats zou een belangrijk voorbeeld van Oud-Nederlandse vestingbouwkunst
(Figuur 17). Zijn zoon, stadhouder Maurits, zou na de moord op zijn vader in 1584 de nieuwe vesting
voltooien. Maurits schonk in 1586 het stadje privileges zodat de bestuursstructuur een meer stedelijk
karakter kreeg. Daarbij schonk hij geld voor de bouw van een stadhuis en een kerk en liet hij twee
nieuwe bolwerken, de huidige bastions Gelderland en Groningen, aanleggen (figuur 18 en 19).

Figuur 17. Gezicht op Willemstad in 1679. Door J.Stellingwerf (www.thuisinbrabant.nl).

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1612-1621) eiste graaf Herman van den Bergh het markizaat Bergen
op Zoom op. Na een proces voor de Raad van Brabant werd Willemstad en de polder Ruigenhil, een
aparte Brabantse heerlijkheid.
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Figuur 18. Achttiende-eeuwse
(www.thuisinbrabant.nl).

Figuur 19. Plattegrond
(www.thuisinbrabant.nl).
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Na het Twaalfjarig Bestand werd Willemstad onder leiding van Jan van den Bosch gereed gemaakt
voor de hernieuwde oorlog. De landzijde werd versterkt en een arsenaal aangelegd. Na het einde van
de Tachtigjarige Oorlog in 1648 werden de versterkingen in 1652 en 1683 nog verder uitgebouwd.
Tussen 1740 en 1747 werden er ook nog een reeks forten rondom de omwalde stad aangelegd.
Willemstad is alleen nog belegerd gedurende de Franse inval in 1793. Tijdens de opmars van de
Fransen in 1795 kwam vanuit Den Haag het bevel de vesting over te geven zonder bloedvergieten.
Keizer Napoleon Bonaparte gaf in 1810 opdracht het grote Kruithuis in bastion Utrecht te bouwen en
de versterkingen te verbeteren.
Voornamelijk in de 19e eeuw werden de St. Antoniegorzen in het westelijk deel van de gemeente en
de kleine Willemspolder in het noordoostelijk deel bedijkt. Buitendijks liggen tegen het Hollands Diep
enige drassige gronden met riet (Provincie Noord-Brabant 1990c; Van der Ham 1976;
www.heemkundekringdewillemstad.nl; www.regionaalarchiefwestbrabant.nl).
Moerdijk. Een veerverbinding tussen Brabant en Holland leidde tot het ontstaan van een gehucht, dat
Moerdijk ging heten. Het eerste begin van Moerdijk bestond dus hoofdzakelijk uit een veer- en
posthuis. Een belangrijke gebeurtenis in deze plaats was de dood van Johan Willem Friso, Prins van
Oranje. Deze voorvader van het huidige huis van Oranje was bij zijn overtocht van Moerdijk naar
Strijensas op 14 juli 1711 verdronken. Moerdijk was een heel belangrijke schakel in de Noord-Zuid
verbinding tot de aanleg van de brug in de twintigste eeuw (www.regionaalarchiefwestbrabant.nl).

Figuur 20. Johan Willem Friso verdrinkt in het Hollands Diep, Uit: Halma, Leven Johan Willem Friso, 1716
(www.thuisinbrabant.nl)

3.8. de gemeente Moerdijk als Defensiebarriere
de

Vanaf de 16 eeuw werden op het grondgebied van de gemeente Moerdijk verschillende
verdedigingslinies aangelegd. Dit werd met name gedaan ter verdediging van Holland en de daar
gelegen steden. Deze werken zijn opgenomen op de Archeologische waarden- en
verwachtingenkaart.
Zuiderfrontier. De eerste linie die werd aangelegd is de zogenaamde Zuiderfrontier. De Zuiderfrontier
is ontstaan in de lager gelegen gebieden langs de noordgrens van Noord-Brabant. Hiertoe behoort de
gemeente Moerdijk. Deze gebieden waren allereerst goed te inunderen. Daarnaast waren de
riviertakken, die hier langs liepen, geschikt om als aanvoerlijn dienen voor bevoorrading en
ondersteuning voor de Brabantse steden die in dit gebied lagen, waaronder Willemstad.
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Al tijdens de Tachtigjarige oorlog werden steden aan de noordgrens van Brabant veroverd met het
doel van daaruit de zuidgrens van de jonge Republiek te beschermen. Tevens konden vanuit deze
steden uitvallen naar het zuiden gedaan worden. Diverse steden werden hiertoe versterkt, waaronder
Willemstad en Klundert. Hierbij kreeg de Zuiderfrontier haar eerste vorm.
Door het toenemende gevaar van een inval door Franse troepen van uit het zuiden werd in de loop
van de achttiende eeuw de Zuiderfrontier als echte verdedigingslinie ingericht. Deze ontstond uit
reeds bovengenoemde bestaande steden en werd aangevuld met nieuwe werken. De aanleg van
veel werken kwam echter vertraagd tot stand. Een van de redenen was het feit dat ten gevolge van
het Barrièretraktaat van 1697, gesloten bij de zogenaamde vrede van Rijswijk, het zwaartepunt van
de verdediging van het zuiden kwam te liggen bij de zogenaamde barrièresteden van de Republiek in
de zuidelijke Nederlanden, het huidige België. Dit waren vestingen in de zuidelijke Nederlanden (het
huidige België) waar de Republiek een garnizoen gelegerd had. Dit was een vooruitgeschoven
verdedigingslinie. De Spanjaarden, heersers over de Zuidelijke Nederlanden, waren namelijk niet
meer in staat om de Zuidelijke Nederlanden tegen Frankrijk te verdedigen.
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, toen de Fransen de Zuidelijke Nederland binnenvielen,
bleek maar weer de noodzaak van een goed verdedigde zuidgrens. Dit feit werd maar al te goed
duidelijk door de verdere opmars van de Fransen tot in de Generaliteitslanden. Met name na de val
van Bergen op Zoom in 1747 was een duidelijk voorbeeld van de mogelijkheid van een Franse
bedreiging voor de republiek. In 1793 viel niettemin het grootste gedeelte van de linie in Franse
handen, maar later moesten zij de linie weer opgeven. In de winter van 1794-1795 braken de Franse
troepen toch door de linie heen. Dit kon gebeuren vanwege de strenge vorst die van de geïnundeerde
gebieden een ideale toegangsweg door de linie heen maakte.

Figuur 21. Plattegrond van het Franse fort Duquesne, wat in 1813 werd hernoemd naar prins Frederik, de broer
van koning Willem I (www.stellingwillemstad.nl).

Ten tijde van het Koninkrijk Holland, onder koning Lodewijk Napoleon, werd de vesting Willemstad
opgenomen in de tweede linie van de kustverdediging. De positie werd versterkt door de aanleg van
het fort Duquesne (Figuur 21), de batterijen en het retranchement bij Ooltgensplaat en het fort de
Ruyter ten zuiden van Willemstad.
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Pas bij de Belgische opstand in 1830 werd de vervallen linie in zijn geheel als grensverdediging weer
actueel. De hele linie werd weer in staat van verdediging gebracht. Het Brabantse gedeelte van de
Zuiderfrontier stond in deze periode beter bekend als de Noord-Brabantse (Water) Linie. Hierbij
werden bestaande werken gemoderniseerd.
Met de Vestingwet van 1874 kwam het zwaartepunt de verdediging van Nederland in het westen te
liggen. Hiervoor diende de Nieuwe Hollandsche Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Delen van
de Zuiderfrontier bleven in stand om te dienen als opvangstelling voor terugtrekkende troepen. Vanaf
deze tijd is er sprake van de zogenaamde ‘Zuiderwaterlinie’. Willemstad en de nabijgelegen
verdedigingswerken gingen op hetzelfde tijdstip deel uitmaken van de Stelling van het Hollandsch
Diep en het Volkerak (www.forten-brabant.nl; www.stellingwillemstad.nl).
De stelling van het Hollands Diep en het Volkerak. Deze stelling is gelegen waar het Hollands Diep,
het Volkerak en het Haringvliet samenkomen. De Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak had
tot doel een eventuele aanval via het Volkerak en het Hollands Diep op het zuidelijk gedeelte van
Holland te voorkomen. Daarnaast was de stelling ook een bescherming voor de verbinding tussen
Holland en Zeeland. Eveneens kon de stelling ook nog dienen als opvangstelling voor uit Brabant
naar Holland terugtrekkende troepen.
Willemstad en de vestingwerken rond deze stad maakten tot 1874 deel uit van de Zuiderfrontier. Met
de Vestingwet van dat jaar werd bepaald dat het een zelfstandige stelling werd en kreeg het de naam
"Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak". De meeste van de verdedigingswerken die deel
uitmaakten van de stelling werden in de daarop volgende jaren verbeterd.

Figuur 22. Plattegrond van de verdedigingswerken bij de Bovensluis, welke werden aangelegd in 1861 en 1862
en verbeterd in 1888 (www.stellingwillemstad.nl).

In 1922 werd de gehele stelling opgenomen in het nieuw gevormde Zuidfront van de Vesting Holland.
Kort daarna werd echter bepaald dat de noordoever van het Hollands Diep en het Haringvliet de
zuidgrens van het zogenaamde Zuidfront zouden gaan vormen. Alle werken ten zuiden daarvan
werden opgeheven, inclusief de stelling van het Hollands Diep en het Volkerak (www.fortenbrabant.nl; www.stellingwillemstad.nl).
Atlanticwall. Er werden een groot aantaal verdedigingswerken opgericht in de gemeente Moerdijk
door de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk maakten deze bouwwerken
deel uit van de meer landinwaarts gelegen delen van de Atlanticwall (www.forten-brabant.nl;
www.stellingwillemstad.nl).
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4. Toelichting op
Verwachtingenkaart

de

Archeologische

Waarden-

en

4.1. Definitie
De Archeologische waarden- en verwachtingskaart geeft een zo volledig mogelijk beeld van de
actuele kennis van het archeologische bodemarchief van de gemeente Moerdijk. Deze kaart vormt de
inhoudelijke verantwoording van de Archeologische Beleidskaart. De Archeologische waarden- en
verwachtingskaart geeft informatie over:


De ligging en de omvang van alle bekende archeologische terreinen.



De verwachting (hoog, middelhoog, laag) op de aanwezigheid van nog onbekende
archeologische objecten en terreinen.

4.2. Archeologische waarden
4.2.1. Toelichting
Op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart zijn drie typen archeologische waarden
weergegeven.
Archeologische terreinen. Dit zijn percelen of gedeelten daarvan waar de aanwezigheid van
archeologische resten feitelijk vastgesteld is en waarvan tevens de archeologische waarde is
bepaald. Hierdoor hebben deze terreinen een formele status en staan in het monumentenregister of
op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). De terreinen die in het monumentenregister zijn
opgenomen genieten rijksbescherming. Op de AMK vermelde terreinen zijn opgedeeld in
verschillende categorieën op basis van hun archeologische waarde. Naast de wettelijk beschermde
archeologische terreinen (ingevolge art. 3 van de Monumentenwet) worden achtereenvolgens de
volgende archeologische terreinen onderscheiden: a.) Terreinen van zeer hoge archeologische
waarde; b.) Terreinen van hoge archeologische waarde; c.) Terreinen van archeologische waarde.
Binnen Moerdijk zijn er drie terreinen van een hoge archeologische waarde aanwezig, namelijk:
1. Het terrein waar het kasteel van Zevenbergen stond (AMK-terrein 15672).
2. De oude stadskern van Zevenbergen (AMK-terrein 16795)
3. De oude stadskern van Klundert (AMK-terrein 16824)
Voor verdere details met betrekking tot deze AMK terreinen wordt verwezen naar bijlage A, kaarten 4
en 5, bijlage G.1. en paragraaf 3.2.
Stadskernen. De AMK-terreinen 16795 en 16824, de stadskernen van Zevenbergen en Klundert, zijn
ingedeeld in een aparte klasse. Dit is gedaan omdat voor deze kernen geldt dat er met zekerheid
archeologische waarden voorkomen uit de perioden Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, maar dat de
ontwikkelingen in deze gebieden vaker voorkomen dat in andere AMK-terreinen. De combinatie van
de hoge waarde voor de archeologie en de ontwikkelingsdruk van de stadkernen vraagt om een
ander beleid.
Dorpskernen. Van de dorpskernen en buurtschappen is het zeker dat er archeologische waarden
aanwezig zijn vanaf tenminste de Late Middeleeuwen/Begin van de Nieuwe Tijd (tot circa 1800). Dit
zijn:


Bosselaar



Kreek



Drie Hoefijzers



Krooswijk



Fijnaart



Langeweg



Heijningen



Molengors



Hoekske



Nieuwemolen



Klundert



Noordschans
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Pelikaan



Willemstad



Roodevaart



Zevenbergen



Standdaarbuiten



Zevenbergschen Hoek



Strooiendorp



Zwingelspaan



Tonnekreek



Torenveld

4.2.2. Gebruikte bronnen
 AMK. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) is een product van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Noord-Brabant. Op de AMK zijn alle door het Rijk en de
provincies aangewezen archeologisch beschermde of waardevolle terreinen vermeld. De AMK
dient één op één te worden overgenomen in gemeentelijke beleidskaarten, wat ook voor de
Gemeente Moerdijk is gedaan. De informatie uit deze bron is op één basiskaart weergegeven,
namelijk de Archeologische Informatiekaart (Bijlage A, kaart 4). Daarnaast zijn de archeologische
gegevens over het terrein opgenomen in een catalogus (bijlage E)


Historische kaarten. Historische kaarten zijn er in vele soorten en gedaanten: schetsmatige en
zeer gedetailleerde, grootschalige en kleinschalige. Over het algemeen geldt: hoe jonger de
kaart, des te beter het detailniveau en groter de kaartschaal. Het gevolg is dat deze accurater zijn
dan de oudere kaarten. Niettemin bevatten oude kaarten unieke informatie over de toenmalige
inrichting van het gebied, die nergens anders te verkrijgen is. Hiertoe behoren onder andere de
kadastrale minuutplannen uit 1811-1832 en de bonnekaarten (Chromo-topografische kaart van
het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:25000 uit 1894-1916). ). Digitaal is de kaart
van 1900 uit de Cultuurhistorische kaart overgenomen op de waarden- en verwachtingenkaart
(Zie Deel II van deze studie). Deze kaart van 1900 is gebruikt om de begrenzing van de
historische dorpskernen evenals de ligging van andere historische elementen zoals forten, wegen
en kanalen te bepalen.

4.3. Archeologische verwachting: principe en nauwkeurigheid
Voor grote delen van het grondgebied van de gemeente Moerdijk is niets bekend over de aan- of
afwezigheid van vindplaatsen. De nationale Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
en de provinciale verwachtingenkaarten van Noord-Brabant, de Cultuurhistorische Waardenkaart
(CHW), geven wel een eerste indruk van de aan- en afwezigheid van archeologische resten, maar
bieden niet het gewenste detailniveau. Door het analyseren van de geologische en historische
gegevens is het mogelijk voor het gehele gemeentelijke grondgebied een archeologische
verwachtingenkaart op te stellen, welke een voorspelling doet over de kans op het aantreffen van
archeologische vindplaatsen binnen de gemeente Moerdijk. Het landschap en de bodem zijn namelijk
in hoge mate bepalend geweest voor de woonplaatskeuze van de mens in het verleden. Deze kaart is
een grafische weergave van een verwachtingsmodel.
De Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart van de gemeente Moerdijk is hierdoor
voornamelijk gebaseerd op een deductieve benadering. Het uitgangspunt van deze benadering is de
kennis over de locatiekeuze van de mens in het verleden. Op basis van landschappelijke eenheden
worden verwachtingswaarden toegewezen voor de mogelijkheid van menselijke activiteiten binnen
die betreffende eenheid. De indeling van het grondgebied van een gemeente in regio’s met een
specifieke archeologische verwachting is echter deels subjectief en kan niet altijd onderbouwd
worden met voldoende argumenten. Daarom wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde hybride
model, waarbij ook een inductieve component wordt toegevoegd aan het verwachtingsmodel. Dit
inductieve deel omvat de archeologische informatie over de gemeente. Door de gedefinieerde
verwachtingsklassen te vergelijken met de bekende archeologische vindplaatsen, vindt een vorm van
toetsing van het verwachtingsmodel plaats (Willemse et al. 2006).
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Bij het definiëren van verwachtingszones wordt tevens rekening gehouden met beschikbare
gegevens over bodemverstoringen. Hiertoe wordt geïnventariseerd waar ontgrondingen,
onderkelderingen, saneringen, ophogingen, landinrichtingen en ruilverkavelingen hebben
plaatsgevonden. In dit kader zijn zeker oudere archeologische onderzoeken, in de vorm van
opgravingen, ook aan te merken als bodemverstoringen. Deze archeologisch onderzochte terreinen
kunnen veelal archeologisch worden afgeschreven, afhankelijk van het type onderzoek. Aangezien er
geen grote en diepe archeologische onderzoeken in de gemeente Moerdijk hebben plaatsgevonden
geldt de laatste voorwaarde nog niet. Bij het opstellen van de bestemmingsplankaarten kan met deze
optie rekening worden gehouden als gemeenteraad, al dan niet gedelegeerd naar het college van
B&W, een selectiebesluit heeft genomen over het uitgevoerde archeologisch onderzoek
Archeologische verwachtingenkaarten kennen echter ook beperkingen. De kwaliteit van het gebruikte
kaartmateriaal, de beschikbare landschappelijke en archeologische kennis en de interpretatie van het
belang van verschillende locatiekeuzefactoren zijn allemaal onderhevig aan verschillende vormen van
onvolledigheid, onzekerheid en subjectiviteit. Een archeologische verwachtingenkaart is daarom nooit
een statisch product, maar moet gezien worden als een weergave van de op dat moment beschikbare
kennis, die op basis van nieuwe inzichten kan en zal moeten worden aangepast (Verhagen 2008).
Het afdrukken van een verwachtingenkaart op schaal 1:25.000 wekt de suggestie dat de
gepresenteerde gegevens een nauwkeurigheid hebben die past bij deze kaartschaal. De
werkelijkheid is anders. Aan de basis van het verwachtingsmodel liggen namelijk onder andere de
bodemkaart en de geomorfologische kaart, welke beide gekarteerd zijn op een schaal 1:50.000. De
op deze kaarten aangegeven begrenzingen zullen nimmer een betrouwbaarheid krijgen die de
oorspronkelijke kaartschaal overstijgt.
4.4. Het archeologische verwachtingsmodel voor de gemeente Moerdijk
4.4.1. Toegepaste bronnen
Naast de bovengenoemde gegevens die geraadpleegd zijn voor het opstellen van de archeologische
waarden zijn onder andere de volgende bronnen gebruikt om gespecificeerde archeologische
verwachtingszones op te stellen binnen de gemeente Moerdijk.


ARCHISII. De nationale database ARCHISII wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE). Archis is de officiële database waarin alle onderzoeken en vondstmeldingen
moeten worden opgenomen. In het gebied van de gemeente Moerdijk zijn verscheidene
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het grootste deel van de informatie over de
onderzoeken is opgenomen in ARCHISII. Daarnaast zijn er in dit systeem ook door een
archeoloog geverifieerde losse vondsten of vondsten door archeologisch onderzoek
(waarnemingen) evenals nog niet gecontroleerde vondsten (vondstmeldingen) in opgenomen.



IKAW. De Indicatieve kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een globale verwachtingenkaart
op landelijk niveau, vervaardigd door de RCE.



Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De provincie Noord-Brabant heeft een
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW), welke verscheidene cultuurhistorische elementen toont
die van provinciaal belang zijn.



AHN. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een landsdekkend digitaal hoogtebestand.
Met een nauwkeurigheid van circa 5 meter is het (micro)reliëf van Nederland gemeten. Het hele
landschap kan in driedimensionaal perspectief worden bekeken, waarbij inzicht verkregen kan
worden in de nederzettingskeuze van onze voorouders. Dit is van belang voor het opstellen van
het verwachtingsmodel. Met het AHN kunnen bovendien archeologische sporen (bijvoorbeeld
grafheuvels, karrensporenbundels, eendenkooien, grachten, wallen, dijken), grootschalige
verstoringen (bijvoorbeeld ontzandingen, leemputten etc.) en landschappelijke kenmerken
(bijvoorbeeld strandwallen) worden gelokaliseerd en begrensd. Voor het sopstellen van deze
kaart is gebruik gemaakt van versie AHN-1.



Geologische kaart. De Geologische Kaart is de neerslag van de inventarisatie van de
ondergrond (tot ± 500m diepte). Deze inventarisatie is uitgevoerd ten behoeve van een
verantwoord gebruik van de ondergrond en de ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen. De
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nadruk ligt hierbij op de ontstaanswijze van de ondergrond en de daarmee samenhangende
afzettingen. Voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk is deze kaart opgesteld door TNO.
Het gebruikte kaartblad is de Geologische kaart van Nederland, 1:50.000, blad 43, Oost
Willemstad.


Geomorfologische kaart. Deze kaart geeft een omschrijving van de geomorfologische
eenheden die aanwezig zijn binnen het gebied van de Gemeente Moerdijk. De gebruikte
kaartbladen zijn Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50.000, blad 43; Geomorfologische
kaart van Nederland, 1:50.000, blad 44 (zie voor verdere details de toelichtingen op de
geomorfologische kaart in bijlage A, kaart 1).



Bodemkaart. Deze kaart geeft een omschrijving van de bodemkundige eenheden die aanwezig
zijn binnen het gebied van de Gemeente Moerdijk. De gebruikte kaartbladen zijn de Bodemkaart
van Nederland, 1:50.000, blad 43 Oost Willemstad 25 en Bodemkaart van Nederland, 1:50.000,
blad 44 West Oosterhout (zie voor verdere details de toelichtingen op de bodemkaart kaart in
bijlage A, kaart 2).



Grondwatertrappenkaart. Deze kaart is een onderdeel van de gebruikte bodemkaarten. De
gebruikte kaartbladen zijn de Bodemkaart van Nederland, 1:50.000, blad 43 Oost Willemstad 25
en Bodemkaart van Nederland, 1:50.000, blad 44 West Oosterhout. Op basis van deze gegevens
kan de hoogte van het grondwater en dus de staat van de organische archeologische artefacten
bepaald worden.



Zanddieptekaart. De zanddieptekaart is een afgeleide van de geologische kaart en toont de
hoogte/diepteligging van de dekzandafzettingen uit het Pleistoceen ten opzichte van het NAP. Dit
was het relief van het landschap, voorafgaand aan de bedekking met de Holocene afzettingen
(Figuur 1). De gebruikte bron is www.dinoloket.nl.



Aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. Deze kaart laat het ontstaan en
de geschiedenis van het Brabantse landschap zien. Daarnaast zijn er veertig gebieden van
provinciale of nationale betekenis opgenomen in het streekplan en voorzien van aanvullende
ruimtelijke bescherming. De provincie wil deze zogenaamde ‘aardkundige waarden behouden
vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. Ze zijn onvervangbaar. Vanuit die
gedachte heeft de provincie deze gebieden beschermd. Hiertoe behoort ook het gebied van de
Dintel. De Dintel en haar oevers vormen een landschap, waarin een ingedijkte vroegere
getijdenrivier is gelegen. Deze rivier is bewaard in zijn vroegere vorm maar is niet langer actief.



KICH. De Kennis Infrastructuur CultuurHistorie, kortweg KICH, is bedoeld om archeologische,
landschappelijke en bouwhistorische informatie toegankelijk te maken. De website biedt
informatie
over
monumenten,
archeologische
vindplaatsen,
landschappen
en
landschapselementen en daaraan gerelateerde informatie. KICH (kich.nl) bevat geen informatie
die niet al via andere kanalen beschikbaar is.



De cultuurhistorische kaart. Deze door een onafhankelijke instantie gemaakte kaart, is gebruikt
om de relevante archeologische fenomenen te selecteren. Deze fenomenen worden gebruikt voor
het opstellen van de waarden- en verwachtingenkaart. Dit betreft onder andere de ligging van
andere historische elementen zoals wegen en forten.



Informatie over ontgrondingen en saneringen. De websites www.bodemloket.nl en
http://atlas.brabant.nl/ zijn geraadpleegd met betrekking tot de aanwezigheid van afgravingen,
saneringen, egalisaties en stortplaatsen.



Aanwezige archeologische verwachtings- en beleidskaarten van de buurgemeenten (zie
paragraaf 4.7).



Polderkaart. Op basis van verschillende gegevens (Historisch centrum Markiezenhof; Renes
1985 en de cultuurhistorische kaart) is een kaart van de inpolderingsgeschiedenis opgesteld (Zie
Figuur 9).



Het archeologische repertorium Noord-Brabant door J.P. Broertjes en J.H. Verhagen (red.).
Een nagenoeg compleet overzicht uit 1997 van wat over de vroegste, archeologische, gegevens
van de provincie gepubliceerd werd. Hiervoor zijn onder andere talrijke heemkundetijdschriften

43

bewerkt. Binnen dit werk zijn alle gegevens volgens een vaste standaard zowel per auteur als per
gemeente.


Literatuur. Voor dit project is een inventarisatie gemaakt van de beschikbare boeken en artikelen
aangaande de archeologie en geschiedenis van de gemeente Moerdijk. Deze inventarisatie vormt
de inhoudelijke basis voor van het voorliggende rapport. Alle relevante publicaties zijn in het
bronnenoverzicht opgenomen.

4.4.2. Medewerkende lokale instanties
Voor het opstellen van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart is contact gezocht met de
heemkundige kringen. Dit betreffen de zes heemkundige verenigingen binnen de gemeente Moerdijk.
Deze zijn opgesomd in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de heemkundekringen.
Heemkundekring

Dorp

Heemkundekring Standaardbuiten

Standaardbuiten

Heemkundekring Die Overdraghe

Klundert

Heemkundekring De Willemstad

Willemstad

Heemkundekring Willem van Strijen

Zevenbergen

Heemkundige kring Fijnaart en Heijningen

Fijnaart en Heijningen

Stichting Heemkunde Moerdijk

Moerdijk

4.4.3. Werkwijze
Om tot een verwachtingsmodel van de gemeente Moerdijk te komen zijn de verschillende bronnen
van informatie (paragraaf 4.4.1) samengevoegd tot enkele basiskaarten. Deze zijn met uitzondering
van de kaarten van de cultuurhistorische studie (deel II) in bijlage A aanwezig.
Kaart 1: Geomorfologische kaart. De kaart geeft een omschrijving van de geomorfologische
eenheden die aanwezig zijn binnen het gebied van de gemeente Moerdijk. De belangrijkste eenheden
daarbij hebben betrekking op de ligging van de kreken binnen het gemeentelijk grondgebied.
Kaart 2: Geologische kaart. Deze kaart geeft een omschrijving van de geologische eenheden die
aanwezig zijn binnen het gebied van de gemeenten Moerdijk. Tevens is hierbij de ligging van kreken
van belang.
Kaart 3: AHN-kaart. Deze kaart geeft een overzicht van de hoogteligging van het huidige maaiveld
met bebouwing. De kleurschaal geeft de hoogteverschillen aan ten opzichte van NAP. Deze kaart is
zonder bewerking afgeleid van het AHN.
Kaart 4: Archeologische informatiekaart. Deze kaart geeft een overzicht van de globale
archeologische verwachtingen volgens de IKAW, de terreinen met bekende archeologische waarden
(AMK), alle bekende archeologische onderzoeken binnen de gemeente Moerdijk en alle bekende en
geregistreerde archeologische waarnemingen. Zoals eerder gemeld is deze kaart gemaakt met de
informatie uit ARCHIS II, het databasesysteem van de Nederlandse archeologie.
Cultuurhistorische kaarten. Deze kaarten zijn gebruikt om de relevante archeologische fenomenen te
selecteren. Dit betreft onder andere de ligging van andere historische elementen zoals wegen en
forten.
Aan de verschillende elementen op bepaalde basiskaarten is een archeologische verwachting
gekoppeld afhankelijk van de kans op archeologische resten binnen die eenheid (Zie bijlage D). De
verschillende kaarten zijn daarna samengevoegd en door middel van een beslissingsmatrix is
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bepaald welke gebieden een lage, middelhoge of hoge archeologische verwachting hebben. Het
gebruikte schema is weergegeven in Figuur 23.
4.5. Verwachtingszones
Op basis van de bovenstaande model en de bijbehorende specificatie is de archeologische
verwachting opgesteld. Deze verwachting is bepaald aan de hand van de archeologische verwachting

Figuur 23. Beslisschema voor de archeologische waarden en verwachtingen.

per onderscheiden geomorfologische, bodemkundige, hoogte, archeologische, historische en
landschappelijke eenheden. Deze eenheden zijn vervolgens gecombineerd tot vijf
verwachtingscategorieën. Voor het opstellen van deze verwachtingscategorieën is een beslissingschema opgesteld welke is weergegeven in figuur 23. De volgende vijf verwachtingscategorieën zijn
opgesteld op basis van het beslissingschema
1. Gebied met een hoge archeologische verwachtingen. Deze gebieden hebben een hoge kans ten
aanzien van het aantreffen van archeologische vondsten of sporen uit verschillende
archeologische perioden. Het betreft allereerst de gebieden waar het dekzand relatief dicht bij het
oppervlak voorkomt (d.w.z < - 1.99 m. NAP). Op deze locaties is er langdurig de mogelijkheid
geweest op het dekzand te wonen terwijl de omgeving langzaam bedekt werd met veen. Ook
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locaties met bekende (verdwenen) historische bebouwing zijn opgenomen in de klasse hoge
verwachtingen. Het betreft elementen die zijn overgenomen van de cultuurhistorische kaart en
historische kaarten met uitzondering van lijnelementen met een hoge waarde. Het is mogelijk dat
langs deze lijnelementen onbekende bewoningsplekken aanwezig zijn, de kans daarop is echter
klein. Om iedere locatie is een buffer van 50 meter omheen gelegd, vanwege de kans op het
aantreffen van vondsten en structuren nabij de betreffende locaties.
Gebied met een middelhoge archeologische verwachting Deze gebieden hebben, op basis van de
geologische en landschappelijke opbouw, evenals door eventueel aangetroffen archeologische
vondsten en sporen, een middelhoge kans ten aanzien van het aantreffen van archeologische
vondsten of sporen uit alle perioden. Enerzijds betekent deze categorie, dat in er in de betreffende
gebieden archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, maar met een geringere dichtheid. Deze
waarden zijn dus lastiger te vinden. Anderzijds betekent deze categorie dat onvoldoende informatie
beschikbaar is om deze gebieden direct buiten beschouwing te kunnen laten dan wel op te kunnen
waarderen naar een gebied met een hoge archeologische verwachting.
De klasse middelhoge verwachting is opgedeeld in twee subklassen. Dit is gedaan omdat de
verwachte diepteligging van de mogelijk aanwezige waarden niet overal gelijk is evenals de periode
voor mogelijke archeologische waarden. De subklassen hebben de toevoeging DEKZAND en
ONDIEP gekregen:
2. Gebied met middelhoge archeologische verwachting DEKZAND. Het betreft gebieden waar het
dekzand (op basis van de zanddieptekaart) ligt binnen 2,0 tot 4,0 m onder maaiveld. Het zijn
gebieden die net als bij de hoge verwachting langdurig vrij zijn geweest van veen en daardoor
bewoond en gebruikt kunnen zijn geweest. De periode van gebruik is echter korter geweest dan
bij de hoge verwachting en de mogelijk aanwezige resten worden minder bedreigd door de
meeste ingrepen.
3. Gebied met middelhoge archeologische verwachting ONDIEP. Het betreft gebieden met een
middelhoge verwachting op basis van de geomorfologische ondergrond van de locatie. Binnen de
gemeente Moerdijk betreft het vrijwel alleen de oeverwallen van kreken, waarvan bekend is dat
de eerste bewoning in de Middeleeuwen plaatsvond op dergelijke oeverwallen.
4. Gebied met lage archeologische verwachting. Deze gebieden hebben, op basis van de
geologische en landschappelijke opbouw, evenals door het ontbreken van archeologische
vondsten en sporen, een lage kans ten aanzien van het aantreffen van archeologische vondsten
of sporen.
5. Gebied waar geen archeologische verwachting (meer) voor geldt. Het gaat hierbij om gebieden
waar op archeologische, geologische en landschappelijke gronden de kans op het aantreffen van
archeologische vondsten of sporen uiterst klein wordt geacht. Op de kaart worden diverse zones
aangegeven waar geen archeologie (meer) aanwezig is:
a. Gebieden waar archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden en welke een
negatief advies heeft gekregen van het bevoegd gezag betreffende vervolgonderzoek.
Het type onderzoek betreft meestal booronderzoek, maar betreft eveneens
bureauonderzoek. Op slechts enkele plaatsen heeft vlakdekkend onderzoek plaats
gevonden. (Voor de duidelijkheid, indien het onderzoek een archeologische waarde of
verwachting heeft opgeleverd die nu nog aanwezig is, is dit op de kaart weergegeven).
b. Gebieden die zijn afgegraven of geëgaliseerd en waar geen behoudenswaardige
archeologie meer aanwezig is;
c.

Gebieden die zijn gesaneerd of die zijn gebruikt als stortplaatsen en waar geen
behoudenswaardige archeologie meer aanwezig is;

4.6. Attentiegebieden
Op de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart zijn verschillende attentiegebieden
aangegeven. Deze gebieden hebben een specifieke verwachting voor bepaalde archeologische
periodes. Op basis van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart in combinatie met deze
additionele gegevens kan door betreffende instantie of bedrijf een specifieke opgravingsstrategie
worden opgezet.
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1. Gebied met kans op sporen van Paleolithische tot en met Vroeg Neolithische vondsten. Binnen
dit gebied is er vanwege het ondiepe voorkomen van pleistoceen zand (< 2 meter) ten opzichte
van het maaiveld kans op het aantreffen op Paleolithische tot en met Vroeg Neolithische
vondsten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet archeologisch onderzoek hierbij expliciet rekening
houden.
2. Fortificaties uit de Nieuwe Tijd. Binnen de gemeente Moerdijk zijn verschillende vestingwerken
aanwezig. Vanaf de 16de eeuw werden op het grondgebied van de gemeente Moerdijk
verschillende verdedigingslinies aangelegd. Deze defensielinies werden met name gebouwd ter
verdediging van Holland en de daar gelegen steden. Naast de nog bestaande forten zijn sommige
onderdelen van deze verdedigingswerken tegenwoordig nog in het landschap herkenbaar.
Vanwege oorlogshandelingen en andere militaire handelingen is er kans op verschillende typen
vondsten binnen een straal van 100 meter om een verdedigingselement heen.
N.B. Binnen de gemeente Moerdijk zijn geen beekdalen aanwezig waarin een bijzondere dataset
verwacht mag worden. Het landschap van Moerdijk is namelijk gevormd tijdens het Holoceen en
bestond lange tijd slechts uit een kreken en kwelderlandschap.
4.7. Afwijking met de verwachtingskaarten van de buurtgemeenten
De gemeente Moerdijk heeft in tegenstelling tot de oostelijk aangrenzende gemeenten een andere
geologische situatie. Dit wordt direct duidelijk aan de hand van de AHN-kaart. Moerdijk is voor het
grootste gedeelte laag gelegen en was eigenlijk geheel onderhevig aan de invloed van de zee en
rivieren. Hiervan getuigen het grote aantal kreken. De oostelijke gemeenten Breda en een wat minder
mate Halderberge en Drimmelen zijn gelegen op de uitlopers van een dekzandplateau. Hierdoor
waren er andere omstandigheden waarmee de vroegere bewoners en bezoekers van het gebied
rekening mee moesten houden. De westelijke delen van de gemeenten Drimmelen en Halderberge
zijn meer vergelijkbaar met de gemeente Moerdijk, waar de zee en rivieren meer invloed hadden. In
tegenstelling tot Moerdijk zijn de bewoningskernen binnen deze gemeenten zijn op relatieve hoge
plekken gelegen. Dit geldt ook voor de plaatsen die in de Nieuwe Tijd zijn gesticht. Kortom, de
bewoningsgeschiedenis van deze twee gemeenten verschilt ondanks enkele overeenkomsten vrij
sterk. Als gevolg van de ligging van deze twee gemeenten was bewoning gedurende meerdere
perioden mogelijk binnen de gemeente. Voor Moerdijk was dit slechts beperkt tot twee perioden,
namelijk mesolithicum en vanaf de nieuwe tijd. Daarnaast is het merendeel van de lagen die
stammen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum bedekt door een dikke laag sedimenten en veen.
De gedetailleerde specificatie van de archeologische verwachting per periode, zoals die voor de
gemeente Halderberge is opgesteld, kan daardoor niet gepresenteerd worden voor gemeente
Moerdijk. Voor de gemeente Drimmelen is nog geen archeologische verwachtingskaart
gepresenteerd, alhoewel in voorbereiding.
De zuidelijke gemeente Steenbergen is echter veel beter vergelijkbaar met Moerdijk. Eveneens hier
hebben de zee en de rivieren een duidelijke invloed gehad. Eveneens waren hier slechts twee
bewoningsperioden mogelijk. Als hiervan is het verwachtingenmodel lijkt sterk op dat van Moerdijk.
Vanwege het feit dat de auteurs van het onderhavige stuk tevens de archeologische verwachtingenen de archeologische beleidskaart van Steenbergen opstellen (Groot et al 2011), is besloten het
verwachtingenmodel van beide gemeentes vergelijkbaar van karakter te maken.
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5. Veldonderzoek
5.1. Inleiding
In het kader van het opstellen van de archeologische verwachtingskaart is een veldonderzoek
uitgevoerd. Het veldbezoek bestond uit het bezoeken van relevante locaties met betrekking tot
archeologie, cultuurhistorie of geologie. Daarnaast werden op enkele locaties controleboringen
gedaan, om de bodemopbouw globaal bepalen. Deze vormen van onderzoek waren gericht op het
controleren van de geomorfologische- en bodemkaart. Met name deze kaarten zijn van belang
geweest bij het opstellen van de archeologische verwachtingenkaart.
Het veldonderzoek is verricht na het opstellen van het eerste concept van de verwachtingenkaart.
Hierdoor kon de kaart nog worden aangepast indien onverwachte relevante informatie aan het licht
kwam. In het onderstaande hoofdstuk wordt allereerst de keuze van de bezochte locaties toegelicht.
Daarna worden er een kort overzicht gegeven van het verrichte bodemonderzoek.

Locatienummer

Toponiem

Dorp
Zevenbergsche
hoek

Kenmerkende eigenschap
Zeedijk, zandopduiking en mogelijk
verdronken dorp Zonzeel

1.

Hoge Zeedijk en Voogdeweg

2.

Hokkenberg

3.

Zuidhaven 17

Zevenbergen

Oudheidkamer “Willem van Strijen”

4.

Kasteelweg/Stationsstraat

Zevenbergen

Kasteelterrein Kasteel Zevenbergen

5.

Neerhofstraat

Zevenbergen

Kasteel Zevenbergen

6.

Generaal Allenweg

Zevenbergen

Brug over de Mark (oud pontje)

7.

Lobbekenstorenstraat

Zevenbergen

Lobbekestoren / Noordtoren

8.

Oliemolenstraat/Bolwerk

9.

Droge dijk/Tweede Kruisweg

10.

Stadsedijk

Heijningen

Oude kreken (Brede gat)

11.

Oude Heijningsedijk

Heijningen

Oude kreken (Amer)

12.

Voorstraat

Willemstad

Vestingstad

13.

Fortweg 1

Heijningen

Fort Sabina Henrica

14.
15.

Veerstraat

16.

Klaverpolderseweg

Langeweg

Klundert
Zwingelspaan

Dekzand ondiep aanwezig

Verdedigingswerken
Diepteligging dekzand

Standaarbuiten

Oude Molen Persphone

Standaarbuiten

Oud veerpont over de Dintel

Moerdijk

Bodemopbouw van Moerdijkpolder

Tabel 2. Overzicht van de tijdens het veldonderzoek bezochte locaties.

5.2. Selectie van locaties
Op basis van de verzamelde gegevens voor het opstellen van de Archeologische waarden- en
verwachtingenkaart is door de auteurs besloten om verschillende locaties binnen de gemeente te
bezoeken tijdens het veldonderzoek. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van het belang voor het
voorliggende rapport en de bijbehorende kaarten. De keuze werd deels ingegeven om een beeld te
krijgen van de huidige staat van de dorpskernen en buurtschappen. Dit houdt in dat de auteurs een
beeld wilden krijgen van de types bebouwing binnen deze kernen en of er nog archeologische
waarden aanwezig zouden kunnen zijn. Daarnaast zijn er verschillende karakteristiek geologische gebieden geselecteerd om de staat en vorm van deze gebieden in ogenschouw te nemen. Hierbij werd
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met name gekeken of het reliëf van deze gebieden nog intact is. Eveneens werden een aantal
locaties van archeologische, cultuurhistorische en geologische relevantie geselecteerd. Bij deze
selectie heeft onder andere de Heemkundekring "Willem van Strijen" Zevenbergen geholpen. De
geselecteerde locaties zijn weergegeven in Tabel 2. De geselecteerde plekken werden bezocht op 13
september 2011, waarbij foto’s werden gemaakt en bij een aantal van deze locaties werd een boring
gezet.
5.3. Uitvoering en resultaten

Figuur 24 boorstaten en overzicht van de boormonsters van de beide boringen bij Hokkenberg in
Langeweg.
In dit kader kunnen vier locaties worden belicht. Allereerst is er de locatie Hokkenberg in Langeweg.
Voor deze locatie kwam bij de analyse van de zanddiepte naar voren dat het dekzand mogelijk
aangetroffen kan worden op een diepte van minder dan 2,0 m –mv. De veldnaam Hokkenberg wijst
ook op de aanwezigheid van een dekzandkop die mogelijk nog door het veen- en kleipakket heen
steekt. Naast de Hokkenberg zijn twee boringen geplaatst, de eerste is geplaatst in een akker ten
oosten van de Hokkenberg; de tweede aan de westzijde van de weg op een braakliggend terrein. Bij
de eerste boring werd het dekzand aangetroffen op een diepte van 50 cm –mv (-0,6 m NAP). Op het
dekzand was een bouwvoor aanwezig die bestond uit een mengsel van klei en zand. Waarschijnlijk
gaat het om klei die is afgezet vanuit de Mark en door grondbewerking (ploegen) vermengd is met het
dekzand. Bij boring twee kwam het dekzand voor vanaf het maaiveld alhoewel de bouwvoor uiterst
siltig was, waarschijnlijk ook veroorzaakt door het mengen van het dekzand met overstromingsklei.
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De tweede locatie bevindt zich in Zevenbergen in het gebied ingesloten door de Stationstraat,
Doelstraat, Neerhofstraat en de Kasteelweg, waar het kasteel en de omliggende hof van het Kasteel
Zevenbergen waren gelegen. In het gebied werd ten tijde van het veldwerk gebouwd en er was een
nieuwe riolering gelegd. In de achtertuin van één van de huizen aan de Stationstraat kon een boring
worden geplaatst. Deze achtertuin had een groot hoogteverschil tussen het gedeelte bij de
Kasteelweg en het huis. Uit historische kaarten van de Heemkundekring bleek dat deze tuin
onderdeel moet zijn geweest van de hof rondom het kasteel. Waarschijnlijk kwamen er geen
gebouwen voor ter plaatse van de boring. In de boring was een ophoogpakket aanwezig van
ongeveer 1,6 m dikte. Een gedeelte hiervan had te maken met het hoogteverschil in de tuin, een deel
van de ophoging zal te maken hebben gehad met de hof. Op een diepte van 1,6 m –mv (0,3 m NAP)
kwam een laag veraard veen voor. Deze laag toonde aan dat het veen ooit aan het oppervlak heeft
gelegen. De veenlaag was in de boring 1,2 m dik en daaronder bevond zich, op een diepte van 2,8 m
(-0,9 m NAP) het dekzand. In de top van het dekzand was een podzolbodem aanwezig die er op wijst
dat het dekzand ooit aan het maaiveld lag en begroeid was, waarna het uiteindelijk bedekt is geraakt
door veen.

Figuur 25 boorstaat en overzicht van de boormonsters van de boring aan de Stationstraat in
Zevenbergen. De locatie van het voormalige Kasteel van Zevenbergen.
De derde locatie is in Klundert. Aan de Oliemolenstraat is een deel van de vestingwerken (het
Bolwerk) nog aanwezig. Op dit Bolwerk stond voorheen een molen. Onder aan de helling van het
bolwerk kon geboord worden op de rand van een greppel. Hier wordt de voormalige gracht van het
Bolwerk verwacht. Uit de boring blijkt dat er inderdaad een gracht aanwezig is geweest. Tot een
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diepte van 2,2 m –mv (-2,0 m NAP) komt er zwartgekleurd sterk humeus zand voor ook wel

Figuur 26 boorstaat en overzicht van de boormonsters van de boring bij het Bolwerk in Klundert.
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slootbagger genoemd. Daaronder is een laag zwak zandige klei aanwezig, erosief op een dik pakket
veen. De klei is waarschijnlijk afgezet in een marien getijdengebied. Op 3,9 m –mv (-3,7 m NAP) is
onder het veen dekzand aangetroffen. Dit is iets ondieper dan vooraf verwacht werd.
Ten slotte is het polderlandschap aan de Droge dijk op het kruispunt met de Tweede Kruisweg
bezocht. Volgens de analyse van de zanddiepte zou het dekzand op deze locatie voorkomen tussen
2,0 tot 4,0 m –mv. De locatie ligt ver naar het westen en aangenomen wordt dat het dekzand van oost
naar west steeds dieper voorkomt. Uit de boring blijkt dat het dekzand aanwezig is op 3,4 m –mv (-3,4
m NAP). Op het dekzand komt een 0,7 m dikke veenlaag voor. De overgang tussen het veen en het

Figuur 27 boorstaat en overzicht van de boormonsters van de boring aan de Droge dijk en de
Tweede Kruisweg.
dekzand is scherp, de top van het veenpakket is echter geërodeerd en bestaat uit een 20 cm dikke
menglaag van veen en zand. Op het veen bevind zich een dik pakket gelaagde klei, mariene
getijdeafzettingen.
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5.4. Gevolgen voor de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart
Op basis van de locatiebezoeken, de boringen en de gesprekken met de mensen van de
heemkundekring is gebleken dat er geen aanpassingen noodzakelijk waren aan de Archeologische
waarden- en Verwachtingenkaart. De bekende archeologische waarden zijn allemaal opgenomen op
de kaart en ook de verwachtingen zijn goed uitgewerkt. Zeker wat betreft het dekzand blijkt dat het
een juiste keuze was om de hoogteligging hiervan op te nemen in de archeologische verwachtingen.
Het dekzand duikt van zuidoost naar noordwest binnen de gemeente steeds dieper weg, maar er zijn
gebieden in het zuidoosten waar het dekzand aan of nabij het maaiveld ligt waardoor er een hoge
verwachting geldt voor het mogelijk verstoren van vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum tot
en met de Nieuwe tijd. In een groot deel van de gemeente komt het dekzand voor op een diepte van
2 tot 4 m –mv. Onder normale condities worden de archeologische resten op dit dekzand niet
bedreigd, maar bij ingrepen die zeer diep reiken zoals parkeergarages en dergelijke kan dit toch
gebeuren. In die situaties moet worden gerealiseerd dat voor dit dekzand een middelhoge tot hoge
verwachting geldt voor archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum
voor de bedekking met veen. De archeologische resten uit die perioden zullen zeer goed
geconserveerd zijn en dus zeer waardevol.
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6. Toelichting op de Advies archeologische beleidskaart
6.1. Definitie
De Advies archeologische beleidskaart is de vertaling van de Archeologische waarden- en
verwachtingenkaart in ruimtelijk beleid. Deze kaart is de resultante van:



De omvang en (verwachte) rijkdom van het archeologisch bodemarchief, zoals die op
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart is gekarteerd.
Ervaringen met het archeologisch onderzoek binnen de gemeente.

6.2.Uitgangspunten en overwegingen
De Archeologische waarden- en verwachtingenkaart vormt de onderlegger voor de archeologische
advies beleidskaart en de bijbehorende normenmatrix. De Archeologische advies beleidskaart is een
vertaling van de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart in termen van vergunningplicht,
vrijstellingen en te stellen randvoorwaarden aan archeologisch onderzoek. Vanwege deze vertaling
zijn de begrenzingen van de verschillende eenheden op beide kaarten gelijk (zie bijlage 1, kaart 7).
Centraal binnen het concept van de Advies archeologische beleidskaart is de koppeling tussen de
archeologische waarden en verwachtingen en de te ondernemen acties ter behoud of veiligstellen
van het archeologisch erfgoed. Een uitgangspunt is dat de zwaarte van de beleidsmaatregel
gebaseerd is op het - verwachte - effect van een bodemingreep op het archeologische bodemarchief.
Hoe groter het verwachte effect, hoe zwaarder de beleidsmaatregel. Het archeologiebeleid van de
gemeente Moerdijk voorziet hiermee in maatregelen naar rato van het verstorend effect op het
bodemarchief. De beleidsmaatregelen voorkomen daarmee dat ruimtelijke plannen te maken krijgen
met onnodig archeologisch onderzoek.
Een ander uitgangspunt van de Advies archeologische beleidskaart is dat gebieden niet zonder
gedegen beredenering worden ingedeeld in een archeologische verwachting; het aanwijzen van
verwachtingen zonder inhoudelijke onderbouwing, kan ongewenste gevolgen hebben voor ruimtelijke
plannen. Het beleid moet daarom zijn gebaseerd op gebieden waarvan de archeologische relevantie
is vastgesteld door een heldere bewijsvoering. De wetenschappelijke argumentatie is tevens
voorgelegd aan de bevoegde overheid en diens adviseur archeologie.
Aangezien de Advies archeologische beleidskaart een vertaling is van de Archeologische waardenen verwachtingenkaart is het duidelijk waar onderzoek naar archeologische waarden wel of niet aan
de orde is. Kortom, de advies beleidskaart geeft de grenzen aan van de zones waarop een
archeologische onderzoeksplicht rust en kan beschouwd worden als de basis voor één van de
kaartlagen waaruit een (bestemmings)plankaart wordt opgebouwd.
De normenmatrix bepaalt voor de zones met een onderzoeksplicht bij welke verstoringsdiepte en oppervlakte een archeologisch onderzoek is vereist. Vanuit de Monumentenwet heeft elke gemeente
een mate van vrijheid bij het bepalen van deze normen. In overleg met de gemeente is een
normenmatrix voor archeologisch onderzoek uitgewerkt (Zie Figuur 28 en onderstaande paragraaf
6.3). Daarbij is uitgegaan van de wensen, ambitie van en het maatschappelijke draagvlak binnen de
gemeente. Tevens is de maatschappelijke relevantie van het onderzoek in ogenschouw genomen.
De dieptegrenzen van de beleidscategorieën zijn bepaald op basis van ervaring en algemene kennis
van veel voorkomende ingrepen is de bodem. In landbouwgebieden is de meest voorkomende
ingreep, die vaak al eeuwen wordt uitgevoerd, het ploegen van de grond. Een moderne ploeg heeft
een gemiddeld dieptebereik van 40 cm onder gemiddeld maaiveld. Deze laag grond is daarmee al zo
vaak omgewerkt dat alle archeologische resten daarin verstoord zullen zijn. Omdat de diepte van
ploegen niet exact kan worden vastgesteld wordt rekening gehouden met een marge, gesteld wordt
dat alleen archeologisch onderzoek noodzakelijk is indien dieper dan 50 cm in de bodem wordt
gegraven. Deze maat houd geen rekening met veel voorkomende bodemingrepen ten behoeven van
de teelt van bomen en struiken, aspergeteelt of de teelt van bloembollen. In die gevallen zijn de
ingrepen dieper dan bij gewoon ploegen, respectievelijk 60-80 cm, 80-100 cm en 50-100 cm. De
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schaal van het onderzoek en de advieskaart laat niet toe om op perceelsniveau dergelijke verschillen
in beleid aan te brengen. Voorgesteld wordt om in het beleid op te nemen dat de archeologisch
adviseur van de gemeente bepaald of in een dergelijk geval een uitzondering op de onderzoeksplicht
kan worden gemaakt.
In stads- en dorpskernen is een maximale vrijstellingsdiepte van 30 cm aangenomen. Deze is
gerelateerd aan de meest voorkomende ingreep, het graven in de tuin met een spade. Gemiddeld
wordt meestal maar één spade diep gegraven wat neer komt op ongeveer 30 cm.
6.3. De beleidscategorieën
Op deze Advies archeologische beleidskaart wordt onderscheid gemaakt in negen archeologische
beleidsgebieden, te weten (bijlage A, kaart 6):










Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten)
Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen);
Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen);
Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen);
Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebied met een hoge archeologische verwachtingen).
Archeologisch beleidsadviesgebied 6 (Gebied met een middelhoge archeologische verwachting
ONDIEP).
Archeologisch beleidsadviesgebied 7 (Gebied met een middelhoge archeologische verwachting
DEKZAND).
Archeologisch beleidsadviesgebied 8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting).
Archeologisch beleidsadviesgebied 9 (Gebied waar geen archeologische verwachting (meer) voor
geldt).
Normen voor archeologisch onderzoek in de vorm van omvang en diepte bodemingreep
(omvang / diepte)
Beleidscategorie

0 m2
30 cm

50 m2
30 cm

90 m2
30 cm

100 m2
50 cm

250 m2
50 cm

250 m2
200 cm

10000 m2
50 cm

Geen

Archeologisch
beleidsadviesgebied 1
Archeologisch
beleidsadviesgebied 2
Archeologisch
beleidsadviesgebied 3
Archeologisch
beleidsadviesgebied 4
Archeologisch
beleidsadviesgebied 5
Archeologisch
beleidsadviesgebied 6
Archeologisch
beleidsadviesgebied 7
Archeologisch
beleidsadviesgebied 8
Archeologisch
beleidsadviesgebied 9

Figuur 28. Normenmatrix van de Archeologische Beleidsadvieskaart
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Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten). Dit betreft de
archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt behouden dienen te blijven en daarom door het
Rijk als monument beschermd zijn als gevolg van art. 3 van de Monumentenwet. De wettelijke
bescherming verbiedt hier bodemverstorende activiteiten, ongeacht diepte of oppervlak, tenzij de
Minister van OCW vooraf vergunning verleent (art. 11-13 van de Monumentenwet). Al is de minister
bevoegd het advies wordt, namens hem, gegeven door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE).
De gemeente Moerdijk kent geen Rijksmonumenten.
Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen). Voor archeologische terreinen
is de archeologische waarde al vastgesteld. De aanwijzing als archeologisch terrein door het rijk,
provincie en gemeente heeft als doel deze terreinen te behouden, d.w.z. het handhaven van
archeologische waarden in situ. Ruimtelijke ontwikkeling binnen deze zones worden afgeraden. Is
behoud in situ echter niet mogelijk, dan dient er altijd een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de
archeologische waarden in acht te worden genomen. Daardoor geldt voor deze terreinen altijd een
onderzoeksplicht vanaf de kleinst mogelijke verstoring. Dit dient in overleg met de Regio WestBrabant te gebeuren. De gemeente Moerdijk kent officieel drie Archeologische terreinen, alleen het
terrein waar vroeger het kasteel van Zevenbergen stond wordt hier echter gerekend tot Archeologisch
beleidsadviesgebied 2.
Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen). De AMK-terreinen 16795 en 16824, de
stadskernen van Zevenbergen en Klundert, zijn ingedeeld in een aparte klasse. Dit is gedaan omdat
voor deze kernen geldt dat er met zekerheid archeologische waarden voorkomen uit de perioden
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, maar omdat ontwikkelingen in deze gebieden vaker voorkomen dat in
andere AMK-terreinen. De combinatie van de hoge waarde voor de archeologie en de
ontwikkelingsdruk van de stadkernen vraagt om een ander beleid. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een
2
minimum oppervlakte van 50 m en een diepte van 30 cm. een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen).Voor dorpskernen is de archeologische
waarde al vastgesteld. Ruimtelijke ontwikkeling binnen deze zones worden afgeraden. Is behoud in
situ echter niet mogelijk, dan dient er altijd een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de
archeologische waarden in acht te worden genomen. Om het archeologisch bodemarchief van deze
gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 90
2
m en een diepte van 30 cm. een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge archeologische
verwachtingen). Voor deze gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat op basis
van geologische en bodemkundige opbouw, historische informatie, en archeologische gegevens, een
hoge kans is op het aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een
2
minimum oppervlakte van 100 m en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsgebied 6 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
ONDIEP). Voor deze gebieden geldt dat op basis van geomorfologische opbouw, historische
informatie, en archeologische gegevens, een middelhoge kans is op het aantreffen van
archeologische vondsten of sporen in de bovenste meters van de bodem. Vanwege dit aspect is het
gerechtvaardigd om voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachting een ruimere
norm te hanteren dan voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting. Immers de
archeologische potentie van deze gebieden staat niet vast en bovendien is de kans dat bij een
kleinschalige bodemingreep een archeologische waarde wordt verstoord, gezien de verwachte
geringere dichtheid van archeologische waarden, kleiner. Om het archeologisch bodemarchief van
deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van
2
250 m en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsgebied 7 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
DEKZAND). Voor deze gebieden geldt dat op basis van zanddiepte, een middelhoge kans is op het
aantreffen van archeologische vondsten of sporen tussen 2,0 en 4,0 m onder maaiveld. Om het
archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring
2
met een minimum oppervlakte van 250 m en een diepte van 200 cm een archeologisch onderzoek
vereist.
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Archeologisch beleidsgebied 8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting). Het gaat
hierbij om gebieden waar op archeologische en landschappelijke gronden de kans op het aantreffen
van behoudenswaardige archeologische vondsten of sporen klein wordt geacht. Om het
archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is archeologisch onderzoek
2
verplicht bij bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m en een diepte van
meer dan 50 cm.
Archeologisch beleidsgebied 9 (Gebieden waar geen archeologische verwachting (meer) voor
geldt). Het gaat hierbij om gebieden waar de bodem zodanig verstoord is, dat eventuele
archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden. Deze gebieden zijn vrijgesteld van
archeologisch onderzoek.
6.4. voorbeelden van gebruik
De Advies Archeologische Beleidskaart is bedoeld om voorafgaand aan een ontwikkeling te kunnen
vaststellen of archeologisch onderzoek gewenst is of niet. Een dergelijke plancontrole kan worden
uitgevoerd door een bevoegde ambtenaar of door de archeologisch adviseur van de gemeente en zal
meestal plaatsvinden bij de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging, een sloop- of
bouwaanvraag of een ontgrondingsvergunning. Zeker bij complexe projecten is een weloverwogen
besluit noodzakelijk over of onderzoek wel of niet noodzakelijk is. Voor minder complexe gevallen
maar situaties die zich regelmatig aandien zijn hieronder een aantal voorbeelden van een
plancontrole uitgewerkt.
Vooropgesteld moet worden dat het te onderzoeken gebied overeenkomt met het gebied waarbinnen
het project wordt uitgevoerd. Dit is dus niet zonder meer alleen die locatie(s) waar in de bodem
gegraven gaat worden maar betreft ook de omgevende grond waar door de werkzaamheden ook
verstoringen kunnen optreden of waar in de toekomst aansluitende verstoringen verwacht mogen
worden. Bij de bouw van een huis wordt bijvoorbeeld niet alleen verstoord ter plaatse van de
funderingen. Een huis zal ook worden aangesloten op nutsvoorzieningen, bij de bouw zal de
omgeving dienen voor opslag en zullen er zware machines rondrijden en ten slotte zal (in de
toekomst) ook een tuin worden aangelegd. Het project omvat daarmee het gehele perceel of
bouwblok en niet alleen de funderingen.
In een standaard aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het meestal een relatief klein
perceel dat geheel ligt binnen één van de Archeologische Beleidsgebieden. In dat geval is de
onderzoeksinspanning vast te stellen met kaart 6 en Figuur 28. De vrijstellingsgrenzen
complementeren elkaar daarbij en moeten dus beide gelden. Dus in Archeologisch Beleidsgebied 4
2
(gebieden met een hoge verwachting) moet het project een oppervlakte hebben groter dan 100 m
EN moet dieper gegraven worden dan 50 cm onder maaiveld. Indien aan één van deze voorwaarden
niet voldaan wordt is een onderzoek niet noodzakelijk. Daarbij moet voor de diepte wel gekeken
worden naar de diepste verstoringen.
Het opknippen van de werkzaamheden in kleine delen zodat niet wordt voldaan aan beide
voorwaarden is niet toegestaan omdat alle werkzaamheden vallen binnen één project. Er kan dus niet
gesteld worden dat de funderingen van een huis wel dieper gaan dan 50 cm maar op zichzelf niet een
2
oppervlakte hebben van 100 m , omdat die funderingen onderdeel zijn van een groter project waarbij
ook kabels en leidingen worden aangelegd en in de toekomst bijvoorbeeld een tuin. Samen heeft het
2
project daarmee een oppervlakte groter dan 100 m .
In het geval dat een project ligt in twee of meer Archeologische Beleidsgebieden dan geldt de kleinste
vrijstellingsgrens (mits dit een voldoende grote oppervlakte heeft). Zoals eerder reeds vermeld is de
nauwkeurigheid van de grenzen op de kaart niet op perceelsniveau vast te stellen. In het geval van
overgangen tussen Archeologische Beleidsgebieden is het daarom zaak door onderzoek vast te
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stellen of deze overgang werkelijk aanwezig is. Het gebied met de hoogste verwachting krijgt in dat
geval voorrang, maar ook de delen van het project met een lagere verwachting moeten dan worden
onderzocht.
In de praktijk zijn er nog veel meer situaties en voorbeelden te bedenken, die kunnen hier niet
allemaal worden behandeld. Indien een afwijkende of complexe situatie zich voordoet kan altijd de
hulp worden ingeroepen van de archeologisch adviseur van de gemeente.
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7. Ruimtelijke ontwikkelingen en archeologie
7.1. Introductie
Archeologisch onderzoek is sinds de implementatie van het Europese verdrag van Malta bijna altijd
het gevolg van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij de bodemopbouw wordt verstoord.
De intensiteit van archeologisch onderzoek binnen een gemeente is daardoor direct verbonden aan
voorgenomen bouw- en aanlegplannen. Op basis van de bouw- en aanlegplannen binnen de
gemeente kan men een inschatting maken waar de focus van het archeologisch onderzoek komt te
liggen. Enerzijds is dit van belang voor de gemeente om te zien waar zij, haar bewoners en andere
belanghebbende partijen geconfronteerd kunnen worden met kosten voor archeologisch onderzoek.
Anderzijds verschaft een dergelijk overzicht een blik op wat mogelijk kan worden bereikt qua kennis
over het Moerdijkse verleden en waar mogelijk potentieel belangrijke gebieden bedreigd worden. Dit
hoofdstuk presenteert een overzicht van de voorgenomen van de ruimtelijke ontwikkelingen en de
consequenties van de voorgenomen ontwikkelingen.

Figuur 29. Overzicht van de locaties waar verschillende ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland (Nieuwe kaart van
Nederland). De verschillende arceringen geven gebieden aan die mogelijk in de toekomst ontwikkeld zullen
worden. Voor meer en recentere informatie kan gekeken worden op de Nieuwe kaart van Nederland
(www.denieuwekaart.nl).

7.2. Toekomstige ontwikkelingen en archeologie
Op basis van verschillende bronnen zijn de grotere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente
Moerdijk in kaart gebracht en vervolgens geanalyseerd betreffende de bedreiging van het
gemeentelijk bodemarchief. Deze ontwikkelingen zijn samengevat in Tabel 2. Hier zijn per type
ontwikkeling de voorgenomen projecten opgesomd. De gebruikte bronnen betreffen de Nieuwe Kaart
van Nederland van het NIROV, de website van de gemeente Moerdijk (www.moerdijk.nl) en de
website van Moerdijk Meermogelijk (www.moerdijkmeermogelijk.nl).
Als men kijkt naar de ontwikkelingen die plaatsvinden, dan is het duidelijk dat het merendeels gaat
om ontwikkelingen in en rondom de dorpskernen van de gemeente (Figuur 29). Dat betekent dat hier
ook de zwaarste druk zal komen te liggen op het bodemarchief. Dit geldt vooral voor de grootste
kernen binnen de gemeente Moerdijk, namelijk Zevenbergen, Klundert en Moerdijk. Hier zullen de
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meest grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. Hierbij ligt de nadruk op bouwactiviteiten, met
name woningbouw en daarnaast de aanleg van bedrijventerreinen (Tabel 2).

Dorp binnen de
gemeente

Type ontwikkeling

Locatie

Werkzaamheden

Willemstad

Woningbouw

Achterstraat 9, 10 en 11 in
Willemstad

17 appartementen

Landpoortstraat 22-24 in
Willemstad

een zorgsteunpunt met 20
wooneenheden

Kloosterblokje IV Willemstad

100 woningen

Woningbouw

Greenery (Bandenmarkt)
Fijnaart

Op deze locatie maximaal 145 woningen
gerealiseerd en komen kavels
beschikbaar voor kleinschalige
bedrijvigheid.

Bedrijventerrein

Greenery (Bandenmarkt)
Fijnaart

Zie bovenstaande omschrijving

Gemengde functie: bij
bedrijventerrein

Herontwikkeling Kreuk e.o.
Fijnaart

Het betreft de realisatie van
zorggerelateerde woningen en voorzieningen met een centrale ligging in
Fijnaart.

natuur en groenvoorzieningen

Greenery (Bandenmarkt)
Fijnaart

Zie bovenstaande omschrijving

Electriciteitsvoorziening

Windenergiepark aan de
Rolleplaatweg te Heijningen.

De ambitie is om 18 Megawatt (6
turbines) te realiseren.

Fijnaart

Heijningen

Noordhoek

Woningbouw

Herontwikkeling
Noordhoeksedijk 12-14

Gericht op de realisatie van
grondgebonden woningbouw.
Voorgenomen is de bouw van 2
hoekwoningen, 5 rijwoningen, 4
vrijstaande woningen.

Standaardbuiten

Woningbouw

Vuurvlinder Standdaarbuiten

Het toekomstige woongebied
Vlinderbuurt wordt in verschillende fasen
ontwikkeld

Gemengde functie: bij
bedrijventerrein

Locatie Oude School Centrum
Standdaarbuiten

Herontwikkeling van het centrum. De te
bouwen brede school wordt zowel fysiek
als qua functies gekoppeld aan het
gemeenschapshuis De Standaard. De
huidige locatie van de basisschool komt
dan vrij voor woningbouw.

Woningbouw

Blauwe Sluisdijk/Beatrijsweg
(evenemententerrein)

Project met 60 nieuwbouwwoningen,
waarvan er 46 woningen in de verkoop
gaan, de overige woningen worden
verhuurd.

Oliemolenstraat (Bult van
Pars)

Het aanvankelijke bouwplan is niet
haalbaar gebleken en uiteindelijk is dit bij
de Raad van State gesneuveld op basis
van drie gronden. Momenteel is sprake
van een doorstart, waarbij een alternatief
plan wordt ontwikkeld.

Moye Keene

Dit project is erop gericht de locatie van
de voormalige vleesfabriek aan de Moye
Keene te herontwikkelen. Er wordt
gewerkt aan een plan gericht op de
realisatie van 26 appartementen.

Klundert
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Dorp binnen de
gemeente

Zevenbergen

Type ontwikkeling

Locatie

Werkzaamheden

Centrumontwikkeling

Het plan gaat uit van de realisering van
36 appartementen, de bouw van een
supermarkt, vestiging van winkels en de
bouw van een parkeergarage

Bosselaar Zuid Zevenbergen

In woongebied Bosselaar-Zuid zullen 550
tot 575 woningen en een basisschool
(brede school) worden gerealiseerd. Het
plangebied beslaat ongeveer 30 hectare.

Herontwikkeling
bedrijventerrein Huizersdijk
Zevenbergen

Het doel van dit project is de
transformatie van het bedrijventerrein aan
de Huizersdijk naar (deels) een
woningbouwlocatie.

Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede
stedenbouwkundige invulling te geven
aan een verrommeld en verwaarloosd
gebied. Het gebied moet ruimte bieden
aan enerzijds de vestiging van het
kenniscentrum van de Rabobank en
anderzijds een divers en hoogwaardig
aanbod van woningen.

Realisatie aanleunwoningen De
Westhoek Zevenbergen

Dit project voorziet in de herinrichting van
een terrein nabij rusthuis De Westhoek.
Het is de bedoeling om hier 11
huurappartementen voor senioren te
bouwen.

Herontwikkeling Stationsstraat

De herontwikkeling is gericht op de
realisatie van gestapelde woningbouw
(11 appartementen) .

Bedrijventerrein

Logistiek Park Moerdijk

Het gebied ligt tussen de havens van
Antwerpen en Rotterdam met
toegangswegen via water, weg, spoor en
buisleiding. Het park van 150 hectare
komt direct ten zuiden van het knooppunt
Klaverpolder (A16 / A17).

Recreatie

Golfbaan - deponie
Zevenbergen

Het doel van dit project is om in nauwe
samenwerking met Intergolf Moerdijk op
deze locatie een 27 holes golfbaan en
een 9 holes par-baan aan te leggen.

Woningbouw

Gemengde functie

Herontwikkeling Lindonk 41

Nieuwe bestemming terrein
Huizersdijk-Zuid Zevenbergen
'Recreatiegebied'

Ontwikkeling Noordrand
Zevenbergen

De vestiging van een basisschool op de
locatie Lindonk 41, waar nu
Sportgezondheidscentrum Zevenbergen
(SGZ) is gehuisvest.
Het verplaatsen van het transportbedrijf
aan de Huizersdijk in Zevenbergen. De
nabije omgeving is prima in te richten als
recreatiegebied. De aanwezigheid van
water, groen en jachthaven maakt de
ontwikkeling van landgoederen een
eveneens interessante optie.
Voorgenomen verplaatsing van Wolst
(betonmortelcentrale) en Caldic
(chemisch productiebedrijf). De binnen de

61

Dorp binnen de
gemeente

Type ontwikkeling

Locatie

Werkzaamheden
randweg vrijkomende gronden bieden
ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid en
een waterrijk recreatiegebied.

Moerdijk

Intensievere benutting
industrieterrein Moerdijk

Al jaren zijn de braakliggende hectares
op het huidige Industrieterrein Moerdijk
onderwerp van gesprek.

MFC Moerdijk

Realiseren van een nieuw
multifunctioneel centrum voor de kern
Moerdijk.

Waterfront kern Moerdijk

De gemeente wil komen tot een
ontwikkeling van de haven van de kern
Moerdijk in een woon- werk- en
recreatiegebied. Het westelijke deel van
de haven kan gebruikt worden voor de
realisatie van 40 tot 60 woningen en een
jachthaven van 150 tot 200 ligplaatsen.

Frisostraat

Het doel van dit project is de
herontwikkeling van locatie
Frisostraat/Plein 1940 in Zevenbergschen
Hoek. Het project is gericht op de
realisatie van een doorsteek vanaf Plein
1940 naar de spoorzone in combinatie
met de realisatie van 12 appartementen
(2 appartementencomplexen van ieder 6
appartementen).

Woningbouw

Voormalig voetbalveld e.o.
Zevenbergschen Hoek

De invulling van het voormalige
voetbalveld met minimaal 10 tot
maximaal 25 woningen.

Gemengde functie

Nieuwe bestemming
Campinaterrein
Zevenbergschen Hoek

Het verplaatsen van de bedrijven op het
Campinaterrein. Het terrein, dat ongeveer
7,5 hectare groot is, kan ingericht worden
voor agrarische doeleinden, natuur- of
woningbouw.

Inrichting stationsgebied Lage
Zwaluwe

Door het 25 hectare braakliggende terrein
te ontwikkelen, krijgt het station en zijn
omgeving een enorme impuls. Diverse
bestemmingen zijn hiervoor denkbaar:
een transferium, een servicepoint of een
bedrijvenpark.

Gemengde functie

Nieuwe
recreatievoorzieningen

Zevenbergschen
Hoek

Tabel 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Moerdijk.

Als men de voorgenomen ontwikkelingen projecteert op de archeologische verwachtingenkaart, dan
liggen de plangebieden binnen de kernen vaak in zones met een hoge archeologische verwachting.
Deze kernen bestaan namelijk al sinds de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd waardoor er allereerst een
hoge trefkans op vondsten is en daarnaast het belangrijke onderzoeksgebieden met betrekking tot de
gemeentelijke historie zijn. Dat betekent dat indien de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen plaats
hebben binnen deze zone, er tevens voor de meeste projecten een archeologische
onderzoeksverplichting geldt. Vanwege dit feit is hiervoor een aparte beleidscategorie geformuleerd:
Archeologisch beleidsadviesgebied 4. Zoals geformuleerd in hoofdstuk 6 geldt hiervoor een
2
onderzoeksplicht vanaf 90 m . Buiten de oude kernen is de verwachting minder eenduidig. Langs
oude dijklichamen en oude verbindingswegen is de archeologisch vaak hoog, terwijl de verwachting
er buiten vaak middelhoog of laag is. Kortom, de archeologische onderzoeksplicht zal met name hoog
zijn in gebieden met een historische waarde.
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Naast deze bekende projecten zullen er verscheidene bouwprojecten binnen de huidige dorpen
plaatsvinden als gevolg van her- en verbouwactiviteiten van bestaande bebouwing. Dit zal tevens
leiden tot een toename van het aantal archeologische onderzoeken binnen de gemeente. Deze
toename is gebaseerd op de aanwezigheid van oude dorpskernen, beleidsadviesgebied 3.
Ontwikkelingen buiten de dorpskernen vinden met name plaats in de noordwestelijke hoek van de
gemeente. Dit betreft allereerst. de aanleg van een golfbaan ten zuiden van het industrieterrein
Moerdijk ten noordenoosten van Zevenbergen. De tweede grootste voorgenomen ontwikkeling binnen
de huidige gemeente is ondanks de vele woningbouwprojecten de aanleg van een bedrijventerrein,
namelijk Logistiek Park Moerdijk (Zie Tabel 2). Dit park zal een oppervlakte van 150 hectare krijgen,
waardoor er verschillende zones met een hoge archeologische verwachting (historische kernen en
gebieden met een hoge archeologische verwachting). Het grootste gebied van dit nieuw aan te
leggen bedrijventerrein heeft een lage archeologische verwachting. Door de grootte van het gebied
dient een archeologisch onderzoek verricht te worden. Dit is recent gedaan (Archis
onderzoeksmelding 41556).
Kortom, als men de bekende ontwikkelingen samenvoegt met de verwachte ontwikkelingen, dan
wordt duidelijk dat de toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente Moerdijk te maken kunnen
krijgen met een archeologische onderzoeksplicht.
7.3. Onderzoeksresultaten
De nadruk op ruimtelijke ontwikkelingen in en rond de dorpskernen binnen de gemeente Moerdijk,
leidt tevens tot een toename van de inzichten in de geschiedenis van de gemeente Moerdijk. Als men
kijkt naar de cultuurhistorische waardenkaart en de archeologische verwachtingenkaart kan men een
inschatting maken van de kans om sporen uit bepaalde perioden aan te treffen. Voor de
bovengenoemde gebieden, namelijk die in en rond de dorpskernen, geldt met name een verhoogde
kans om sporen aan te treffen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Een gevolg van deze ontwikkeling is dat er enerzijds meer bekend zal worden over de
wordingsgeschiedenis van de enkele kernen ten tijde van de Late Middeleeuwen. Het ontstaan van
de stad Zevenbergen is een belangrijke onderzoekskwestie. Hoe en wanneer ontstond de
nederzetting Zevenbergen. Een andere belangrijke vragen is de ligging van Niervaert, welke mogelijk
onder Klundert is gelegen. Tevens kan het onderzoek ook inzicht verschaffen in de infrastructuur van
de Late Middeleeuwen in verband met de veen- en zoutwinning om de kernen. Kennis over deze
infrastructuur is zeer gebrekkig.
Een ander en waarschijnlijk duidelijker gevolg van dit beleidsadvies is dat door de ruimtelijke
ontwikkelingen rondom de huidige dorpen een inzicht worden verkregen in ontwikkeling van de
kernen uit de Nieuwe Tijd. Bestond de betreffende dorpen eerst uit verspreide bewoning of waren
deze al reeds vanaf het begin geconcentreerde kernen?
Naast inzicht in deze historische perioden kunnen dieper in de bodem reikende ontwikkelingen leiden
tot nieuwe inzichten in de vroegere steentijdperioden, met name Laat- Paleolithicum en Mesolithicum
Daarbij zijn met name de gebieden rondom Langeweg en Zevenbergen.
Dergelijke nieuwe archeologische informatie kan naast wetenschappelijk relevant, eveneens van nut
zijn voor verdere versterking en beleving van het archeologisch erfgoed van de gemeente. Op
mogelijkheden van benutting van dit erfgoed wordt verder ingegaan in het volgende hoofdstuk.
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8. Een toekomstvisie op het archeologisch erfgoed van de
gemeente Moerdijk: Versterking en Beleving
8.1.Inleiding
Archeologische resten zijn vrijwel altijd onzichtbaar aangezien deze overblijfselen voornamelijk onder
het maaiveld liggen. Zichtbaar worden deze restanten alleen als deze opgegraven worden, al is dat
slechts vaak tijdelijk. Sinds de ondertekening van het verdrag van Malta is de uitvoering van
archeologisch onderzoek voor het grootste gedeelte een strikt wetenschappelijke aangelegenheid. De
resultaten ervan zijn dat echter niet. Immers, de betrokkenheid van de bevolking bij de resultaten van
archeologisch onderzoek is vrij groot. Dit engagement betreft niet alleen archeologie van verre
locaties, zoals piramiden en de overblijfselen van Romeinse tempels, maar ook de eigen gemeente.
Archeologische vondsten in de woonplaats wakkeren immers niet alleen vaak onze nieuwsgierigheid
naar het onbekende aan, maar spreken ook tot de onze verbeelding. De archeologische vondsten zijn
immers sporen van onze voorouders. Soms kan dit zelfs letterlijk worden genomen als bijvoorbeeld
bepaalde families al generaties lang in de gemeente wonen.
Voor een gemeente heeft archeologisch onderzoek ook potentieel. De resultaten vertellen iets over
de geschiedenis van de gemeente en draagt daardoor bij aan de identiteit, imago en herkenbaarheid
van een gemeente. Daarnaast kan de historie van een gemeente van belang zijn bij het aantrekken
van potentiële bewoners en toeristen. Verschillende aspecten van een verleden kunnen in dit kader
relevant zijn, zoals oude gebouwen en verhalen, maar zeker ook bodemvondsten.
De vraag is echter hoe het onzichtbare erfgoed zichtbaar gemaakt kan worden binnen een gemeente.
Archeologisch onderzoek is ten eerste een langdurig proces. Na opgraving moet er uitwerking en
publicatie plaatsvinden. Dit gebeurt over het algemeen niet binnen een jaar. Als een dergelijke
publicatie is verschenen, zijn deze echter regelmatig niet toegankelijk voor een publiek buiten de
archeologische wereld. De gedane vondsten verdwijnen vaak direct naar het depot omdat geregeld
slechts een klein deel in musea gepresenteerd kan worden in verband met gaafheid en
aantrekkingskracht. Immers, één complete pot is leuk maar 50 losse scherven zijn lang niet zo
aantrekkelijk. Daarnaast zijn permanente presentaties over het archeologische erfgoed niet
wijdverspreid. De musea en instellingen die deze vondsten tentoonstellen hebben vaak ook andere
taken zoals het presenteren van een bredere geschiedenis of het tonen van andere verzamelde
collecties, zoals kunstvoorwerpen of volkskunst. Daarnaast blijft lastig om een archeologisch verhaal
goed te presenteren voor een breder publiek. Alhoewel sommige musea en andere instellingen deze
slag hebben kunnen maken.
Kortom, de vertaalslag tussen de onzichtbare archeologie en de inwoners van de gemeente is niet
gemakkelijk. Het presenteren van onzichtbaar erfgoed of vondsten na een opgraving in wat voor vorm
dan ook is lastig. De rol van de gemeente is bij een succesvolle presentatie van groot belang. Zij is in
dit proces één van de belangrijkste aanjagers om het (onzichtbare) verleden van de gemeente aan
het voetlicht te brengen
Binnen dit hoofdstuk worden de belangrijkste archeologische plekken van de gemeente Moerdijk aan
belicht. Deze ‘parels’ kunnen dienen als kernen waar omheen het archeologisch erfgoedbeleid
gestalte kan krijgen. Daarna zullen punten worden genoemd die als inspiratie kunnen dienen voor de
gemeente om in de toekomst het archeologisch erfgoed verder te belichten. Bij het opstellen van dit
hoofdstuk zijn verschillende beleidstukken en artikelen als inspiratie gebruikt. Hierbij moet met name
een hoofdstuk uit de archeologische beleidsnota van de gemeente Etten-Leur genoemd worden.
8.2. Vijf archeologische parels binnen de gemeente Moerdijk
Zoals boven gezegd; de onderstaande ‘parels’ kunnen dienen als kernen waaromheen het
archeologisch erfgoedbeleid gestalte kan krijgen. Deze parels illustreren door de gedane vondsten of
door hun aanwezigheid belangrijke aspecten van de geschiedenis van de gemeente Moerdijk.
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1. Het mannetje van Willemstad. Deze, voor Nederland uitzonderlijke, vondst uit het Mesolithicum
dient een belangrijk baken te worden binnen het archeologisch erfgoedbeleid van de gemeente.
Deze houten sculptuurtje is één van de belangrijkste vondsten uit het Mesolithicum. Vanwege de
uniciteit vormt dit beeldje een belangrijk onderdeel van de afdeling Archeologie van Nederland in
het RMO.
2. De stadskern van Zevenbergen. De Laat-Middeleeuwse stadskern van Zevenbergen is de
oudste (overgebleven) nederzetting binnen de gemeente. De nog bestaande grachten, de St.
Catharinakerk en de fundamenten van de zogenaamde Duiventoren of Noordtoren (Figuur 3) zijn
overblijfselen uit deze periode. Gedurende de Late Middeleeuwen ontwikkelde Zevenbergen zich
tot een bloeiend handelscentrum. Zowel de oude stadskern als het naastliggende terrein van het
voormalige kasteel zijn aangewezen als archeologische terreinen met een hoge verwachting
(AMK-terreinen 15672 en 16795).
3. De verdwenen dorpen Niervaert en Zonzeel. De, voor Nederlandse geschiedenis belangrijke,
Sint Elisabethsvloed heeft geleid tot de geleidelijk neergang van twee nederzettingen Niervaert en
Zonzeel. Alhoewel de laatste bekend is van het knooppunt, is het de eerste die het meeste
potentieel heeft. Niervaert was immers belangrijke middeleeuwse bedevaartsplaats, waarvan de
cultus later (na de overstroming) is verplaatst naar Breda. Hier getuigt de grootse Grote of OnzeLieve-Vrouwekerk van de populariteit van de verering van het heilig sacrament van Niervaert.
4. De kernen van Klundert en Willemstad. Beide kernen werden gesticht als nederzettingen in de
nieuwe bedijkte gebieden. Snel werden de jonge nederzettingen uitgekozen om als vestingen te
dienen ter verdediging van het gebied en Holland. De verdedigingswerken en de architectuur zijn
deels goed bewaard gebleven en verschaffen onder andere een inzicht in verdedigingsmethoden
ten tijd van de Tachtigjarige Oorlog.
5. De forten binnen de gemeente Moerdijk. Vanaf de 16de eeuw werden op het grondgebied van
de gemeente Moerdijk verschillende verdedigingslinies aangelegd. Deze defensielinies werden
met name gebouwd ter verdediging van Holland en de daar gelegen steden. Naast de nog
bestaande forten zijn sommige onderdelen van deze verdedigingswerken tegenwoordig nog in het
landschap herkenbaar. Vanwege de unieke concentratie van forten en verdedigingswerken binnen
de gemeente is dit relatief jonge archeologisch erfgoed ook een parel.
8.3. Archeologie aan het voetlicht binnen de gemeente Moerdijk.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de gemeente om het unieke archeologisch erfgoed te
versterken en te gebruiken voor de lokale bevolking en bezoekers. De gemeente kan archeologie
visualiseren in het straatbeeld door middel van specifieke aanpassing van ruimtelijke ontwerpen.
daarnaast kan men archeologisch erfgoed aan het voetlicht brengen door het erfgoed te presenteren
aan een groter publiek. Alhoewel er relatief weinig opgravingen hebben plaatsgevonden, kunnen al
gedane of verwachte archeologische vondsten op verschillende manieren worden gepresenteerd.
8.3.1. Archeologie in het straatbeeld.
Visualisatie van het archeologisch erfgoed heeft verschillende voordelen. Allereerst kan die interesse
leiden tot een grotere participatie van bewoners binnen historische en archeologische verenigingen
zoals de heemkunde of de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN). Daarnaast kan een
visualisatie eveneens een uitgangspunt vormen bij de presentatie van en educatie over het
gemeentelijke erfgoed. Beide gevolgen vormen daardoor tevens een basis voor de verdere
bescherming van het erfgoed van en geschiedschrijving over de gemeente Moerdijk. Hieronder
worden enkele mogelijkheden gepresenteerd die in dit kader van nut kunnen zijn voor de gemeente
en haar inwoners.
Ruimtelijke reconstructies. De meest opvallende manier om het verleden te verbeelden zijn ruimtelijke
archeologische reconstructies. Deze bouwwerken geven aan hoe een bepaalde plek er in het
verleden uitzag. Vaak zijn dergelijke reconstructies beperkt tot parken waarbij de aangetroffen situatie
op een andere plek wordt nagebouwd. Goede voorbeeld in Nederland zijn de themaparken HOME te
Eindhoven en Archeon te Alphen aan de Rijn. Een goed voorbeeld van een reconstructie op de
oorspronkelijke locatie zelf is bijvoorbeeld de Romeinse Haventempel te LVR-Archäologischer Park
Xanten. Van de voormalige tempel heeft men slechts de funderingen opgegraven. Op basis hiervan is
een beperkt gedeelte van het bovengrondse bouwwerk gereconstrueerd. Dit bouwwerk herroept het
effect van het oude gebouw.
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De fundamenten van de zogenaamde Duiventoren of Noordtoren in Zevenbergen zijn voorbeeld van
een ruimtelijke reconstructie. De presentatie van deze vondst, een duidelijk voorbeeld van de
welvaart ten tijde van de Late Middeleeuwen, kan echter worden verbeterd door aanpassingen in de
hoogte. Hierdoor wordt de locatie van de toren duidelijk, met name ten opzichte van het oude
centrum.
Vlakke reconstructies. Ruimtelijke reconstructies, zij het gedeeltelijke of geheel, zijn echter vaak lastig
te plaatsen in de bebouwde kom. Een andere optie is het zichtbaar maken van grondsporen of
fundamenten. Dit kan door het licht opmetselen van de fundamenten of grondsporen zodat het nog
een ietwat driedimensionaal karakter heeft. Een andere optie is dat deze sporen zichtbaar worden in
het plaveisel.
Deze optie kan worden toegepast om de verdwenen stadsmuur van Zevenbergen of om de
verdwenen delen van de vestingwerken van Klundert te visualiseren in het straatbeeld.
Kunst. Kunstwerken zijn een goede manier om het verleden te visualiseren. De afbeeldingen wekken
de nieuwsgierigheid op van de voorbijgangers met name als er een uitleg bij staat. Deze
verbeeldingen van het verleden kunnen gebruikt worden om bepaalde belangrijke plekken te
markeren die wijzen op een speciaal bodemarchief in de nabijheid. Bijvoorbeeld verschillende van de
archeologische parels van de gemeente kunnen door middel van een kunstwerk gemarkeerd worden.
Dit hoeft niet alleen in de vorm van beelden te zijn, maar kunnen ook min of meer decoratieve
informatieborden. Dit type verbeelding kan een goed middel zijn om de lokale bewoners te
enthousiasmeren voor een verdieping in de lokale geschiedenis.
Bijvoorbeeld kunnen kunstwerken worden ingezet om een herinnering te zijn aan de vondst het
mannetje van Willemstad, het verleden van Zevenbergen of de bedevaart naar Niervaart.
8.3.2.Toerisme en recreatie
In het Beleidsplan Toerisme & Recreatie van de gemeente Moerdijk wordt er aandacht besteed aan
het verleden, d.w.z. aan cultuurhistorie (Gemeente Moerdijk 2005). Dit is echter met name gericht op
de exploitatie van drie gebouwen, de forten de Hel en Sabina Henrica en het Mauritshuis te
Willemstad. De andere kernen blijven daarbij relatief achter, terwijl ook voor deze kernen een verhaal
te vertellen is. Hier valt dus grote winst te halen als cultuurhistorie meer prominenter benut wordt.
Nu is binnen de gemeente Moerdijk het Toeristen -en Arrangementenbureau Willemstad (TAB) een
belangrijke organisatie voor toerisme binnen de gemeente. Het TAB een zelfstandige vereniging, met
als doel het stimuleren van toerisme en recreatie in de gehele gemeente Moerdijk. Deze organisatie
brengt dit tot stand door het verstrekken van informatie, de ontwikkeling van arrangementen, het
faciliteren van een openbare internetvoorziening alsmede het exploiteren van het Mauritshuis, het
postkantoor en het Fort Sabina. Hierbij horen ook cultuurhistorische activiteiten zoals
stadswandelingen door Willemstad. De rest van de gemeente staat net als in het beleidsplan echter in
de schaduw van Willemstad. Eveneens lijken zelfstandige activiteiten op de website te ontbreken, iets
wat van belang kan zijn voor de benutting en beleving van het gemeentelijk erfgoed.
Een eerste aanbeveling voor de gemeente in dit kader is dat de gemeentelijke website meer benut
zou kunnen worden in de toekomst. De link op de gemeentelijke website naar
www.willemstadtoersime.nl leidt naar wat meer informatie. Alleen is dat voor de wat minder actieve
websurfer moeilijk te achterhalen. Men zou daarom ook op deze website een duidelijkere sectie
cultuur en historie kunnen opzetten waarin onder andere archeologie en andere aspecten van het
verleden van de gemeente aan het licht gebracht kunnen worden zoals de monumentale bouwwerken
en de archeologische parels. Een advies zou zijn dat er een link met de gemeentelijke geschiedenis
en monumenten duidelijk zichtbaar zou moeten zijn op de beginpagina van de gemeente. Als immers
bewoners informatie zoeken, worden ze ook geattendeerd op de mogelijkheid om meer van de
gemeentelijke geschiedenis, inclusief archeologie, te weten te komen. Dit kan zowel de lokale
inwoners en ook de toeristen aanzetten tot een ontdekkingstocht naar de historie binnen de
gemeente.
Moerdijk hoeft deze taak echter niet geheel alleen te doen. De heemkundekringen binnen de
gemeente zouden hieraan een bijdrage kunnen leveren. Allereerst, zij zouden een rol kunnen spelen
bij het ontsluiten van het gemeentelijke erfgoed via de website.
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Daarnaast kan de gemeente en/of kunnen andere organisaties, zoals de heemkundekringen, een rol
spelen om het gemeentelijk erfgoed verder te benutten voor toerisme en recreatie. Bijvoorbeeld
kunnen er thematische wandel- en/of fietstochten ontwikkeld kunnen worden. Hierbij zou het
archeologisch erfgoed van de gemeente op een actieve wijze gepromoot kunnen worden. Een
voorbeeld voor fiets- of wandeltocht kan de coöperatie tussen het samenwerkingsverband van
achttien gemeenten in West-Brabant, Sociaal Economische Samenwerking (SES) West-Brabant en
de Heemkundekring Roosendaal zijn. De twee partners hebben een thematische fietsroute ontwikkeld
over het belangrijke voormalige turfwinningsgebied van Roosendaal, Nispen en aangrenzend België.
Deze route is gebaseerd op het fietsknooppuntensysteem van de SES West-Brabant. Een ander
voorbeeld is het boekje over Archeologische routes in De Acht Zaligheden. Hierin is veel boeiende
informatie over de archeologie en de geschiedenis van het landschap geschreven. Deze route vormt
onderdeel van de Cultuurhistorische Routes (ISSN 1871-6385). Eveneens kan het opzetten van
dergelijke activiteiten zowel de lokale inwoners, maar zeker ook de toeristen aanzetten tot een
ontdekkingstocht naar de historie binnen de gemeente.
Tevens kunnen de heemkamers en bibliotheken worden ingezet om het gemeentelijk verleden verder
te belichten door middel van kleine tentoonstellingen.
8.3.3.Publieksvoorlichting en benutting
Naast voor toeristische doeleinden, zou men de gemeentelijke website kunnen benutten om
archeologisch nieuws naar buiten te brengen. De inlichting van de burgers over de voortgang van een
project zou kunnen leiden tot een verder draagvlak voor archeologisch onderzoek binnen de
gemeente. Een aanrader in dit kader zou zijn om tijdens of na een groter archeologisch onderzoek
een pagina op de website te wijden aan de (eerste) resultaten van de opgraving. Deze informatie kan
voor digibeten ook worden afgedrukt en bijvoorbeeld neer worden gelegd bij de bibliotheek of het
gemeentehuis. Een andere aanbeveling met betrekking tot een bredere ontsluiting van het verrichte
archeologisch onderzoek binnen de gemeente Moerdijk is te eisen dat de archeologische
onderzoeksverslagen digitaal ter beschikking moeten worden gesteld aan de gemeente. Hierdoor kan
de gemeente deze rapportages ontsluiten via de gemeentelijke website. Hierdoor kunnen
belangstellenden binnen en buiten de gemeente kennis nemen over de uiteindelijke resultaten en
interpretaties. Dit geeft tevens (de lokale) amateurarcheologen en wetenschappers de mogelijkheid
het archeologisch erfgoed binnen de gemeente te bestuderen. Hierdoor stelt de gemeente de lokale
archeologen en andere belanghebbenden in staat om boeken en/of artikelen te schrijven over de
regionale archeologie.
Een algemene informatieve rol over archeologisch onderzoek binnen de gemeente is eveneens
weggelegd voor de lokale weekbladen. Dit medium kan dienen als bron van informatie over een
opgraving, maar het kan ook zijn dat de heemkundekringen regelmatig archeologische informatie
samenbundelen in een jaaroverzicht of een thematisch artikel. Een voorbeeld zou zijn dat per week
één van de twee heemkundekringen een klein stuk over het archeologisch of historisch onderzoek
presenteert.
8.3.4.Educatie
Het grotendeels onzichtbare erfgoed binnen de gemeente leent zich wel voor de educatie van
basisschoolleerlingen in de gemeente. Een wandeling binnen de omgeving van een basisschool aan
de hand van een bepaald lespakket over de vroege geschiedenis van de gemeente kan de scholieren
onderwijzen over het gemeentelijke erfgoed. Voorbeelden zouden de geschiedenis van de kernen
van Zevenbergen en Klundert zijn of de vestingswerken van de Nieuwe Tijd. In dit kader kan ook
gekeken worden naar het Rijk en de provincie, maar ook naar de gemeente zelf, als subsidiënten
voor het maken van dergelijke lespakketten.
Tevens zou de gemeente zich kunnen richten op de burger om deze op een laagdrempelige wijze
kennis te laten maken met erfgoed. Daarvoor heeft men verschillende mogelijkheden. De gemeente
kan specifieke archeologieleges heffen die bedoeld zijn om de kosten te dekken die gemeente en/of
regioarcheoloog maken bij het begeleiden van archeologische projecten binnen de gemeente. Hierbij
kan men ook een beperkt bedrag reserveren voor educatieve/informatieve doeleinden. Een voorbeeld
van besteding van deze inkomsten kan de subsidiering van lezingen over de resultaten van een
opgraving zijn. Daarnaast kan er binnen een aanbestedingsproject van een opgraving duidelijk
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gemaakt worden dat gemeente verlangt dat rondleidingen worden gegeven aan
belangstellenden en/of scholieren.

zowel

8.3.5.Conclusie
De relatie tussen archeologie en het publiek is lastig, maar zeker niet onmogelijk. Archeologisch
erfgoed kan, zonder al te veel kosten, onder de aandacht gebracht worden. Daarvoor is
samenwerking met de heemkundekringen en andere organisaties van belang. Een voordeel van het
versterken van de aandacht voor het archeologisch erfgoed is dat er een draagvlak voor archeologie
ontstaat. Daarnaast kan investering in de presentatie van het verleden van de gemeente Moerdijk
leidden tot versterking van de bestaande inspanningen omtrent kunstbeleid, toerisme en recreatie,
educatie en publieksvoorlichting. Dit hoofdstuk vormt daarvoor slechts een handreiking voor een
nieuw of aangepast gemeentelijk beleid.
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9. Voorbeeld planregels
9.1. Inleiding
De bescherming van Archeologisch waardevolle gebieden wordt in overeenstemming met de
Monumentenwet 1988 geregeld via het bestemmingsplan. Het juridisch-planologisch kader bestaat uit
een plankaart met hierop de aanduidingen en begrenzingen van de Archeologisch waarden en
verwachtingsgebieden (zie de Advies archeologische beleidskaart / bijlage A, kaart 6) en uit
planregels (bouwverbod met ontheffingsmogelijkheid en aanlegvergunningstelsel). Middels contouren
wordt op gebieden een dubbelbestemming archeologie gelegd.
Het doel van het juridisch-planologisch kader in het bestemmingsplan is om het gemeentebestuur in
staat te stellen passende maatregelen te laten treffen voor het behoud van belangrijke archeologische
waarden door conform artikel 39, derde lid van de Monumentenwet 1988, de aanvrager van een
bouw- of aanlegvergunning indien nodig te verplichten tot:
1) Technische aanpassingen zodat archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
2) Het uitvoeren van archeologisch (voor-)onderzoek c.q. opgravingen;
3) De activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg.
9.2. Begripsbepalingen
Archeologische waarden: alle vóór tenminste zestig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische
waarde.
Archeologisch onderzoek: onderzoek naar de geschiedenis en de archeologische waarde van een
locatie, verricht en gerapporteerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) (of diens rechtsopvolger), uitgevoerd door een vergunninghoudende partij, beschikkend over
een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg: een door het college van
Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige op het gebied van de gemeentelijke
archeologische monumentenzorg.
Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten). Dit betreft de
archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt behouden dienen te blijven en daarom door het
Rijk als monument beschermd zijn als gevolg van art. 3 van de Monumentenwet. De wettelijke
bescherming verbiedt hier bodemverstorende activiteiten, ongeacht diepte of oppervlak, tenzij de
Minister van OCW vooraf vergunning verleent (art. 11-13 van de Monumentenwet). Al is de minister
bevoegd het advies wordt, namens hem, gegeven door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE).
De gemeente Moerdijk kent geen Rijksmonumenten.
Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen). Voor archeologische terreinen
is de archeologische waarde al vastgesteld. De aanwijzing als archeologisch terrein door het rijk,
provincie en gemeente heeft als doel deze terreinen te behouden, d.w.z. het handhaven van
archeologische waarden in situ. Ruimtelijke ontwikkeling binnen deze zones worden afgeraden. Is
behoud in situ echter niet mogelijk, dan dient er altijd een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de
archeologische waarden in acht te worden genomen. Daardoor geldt voor deze terreinen altijd een
onderzoeksplicht vanaf de kleinst mogelijke verstoring. Dit dient in overleg met de Regio WestBrabant te gebeuren. De gemeente Moerdijk kent officieel drie Archeologische terreinen, alleen het
terrein waar vroeger het kasteel van Zevenbergen stond wordt hier echter gerekend tot Archeologisch
beleidsadviesgebied 2.
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Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen). De AMK-terreinen 16795 en 16824, de
stadskernen van Zevenbergen en Klundert, zijn ingedeeld in een aparte klasse. Dit is gedaan omdat
voor deze kernen geldt dat er met zekerheid archeologische waarden voorkomen uit de perioden
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, maar omdat ontwikkelingen in deze gebieden vaker voorkomen dat in
andere AMK-terreinen. De combinatie van de hoge waarde voor de archeologie en de
ontwikkelingsdruk van de stadkernen vraagt om een ander beleid. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een
2
minimum oppervlakte van 50 m en een diepte van 30 cm. een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen).Voor dorpskernen is de archeologische
waarde al vastgesteld. Ruimtelijke ontwikkeling binnen deze zones worden afgeraden. Is behoud in
situ echter niet mogelijk, dan dient er altijd een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de
archeologische waarden in acht te worden genomen. Om het archeologisch bodemarchief van deze
gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 90
2
m en een diepte van 30 cm. een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge archeologische
verwachtingen). Voor deze gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat op basis
van geologische en bodemkundige opbouw, historische informatie, en archeologische gegevens, een
hoge kans is op het aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een
2
minimum oppervlakte van 100 m en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsgebied 6 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
ONDIEP). Voor deze gebieden geldt dat op basis van geomorfologische opbouw, historische
informatie, en archeologische gegevens, een middelhoge kans is op het aantreffen van
archeologische vondsten of sporen in de bovenste meters van de bodem. Vanwege dit aspect is het
gerechtvaardigd om voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachting een ruimere
norm te hanteren dan voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting. Immers de
archeologische potentie van deze gebieden staat niet vast en bovendien is de kans dat bij een
kleinschalige bodemingreep een archeologische waarde wordt verstoord, gezien de verwachte
geringere dichtheid van archeologische waarden, kleiner. Om het archeologisch bodemarchief van
deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van
2
250 m en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsgebied 7 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
DEKZAND). Voor deze gebieden geldt dat op basis van zanddiepte, een middelhoge kans is op het
aantreffen van archeologische vondsten of sporen tussen 2,0 en 4,0 m onder maaiveld. Om het
archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een bodemverstoring
2
met een minimum oppervlakte van 250 m en een diepte van 200 cm een archeologisch onderzoek
vereist.
Archeologisch beleidsgebied 8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting). Het gaat
hierbij om gebieden waar op archeologische en landschappelijke gronden de kans op het aantreffen
van behoudenswaardige archeologische vondsten of sporen klein wordt geacht. Om het
archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is archeologisch onderzoek
2
verplicht bij bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m en een diepte van
meer dan 50 cm.
Archeologisch beleidsgebied 9 (Gebieden waar geen archeologische verwachting (meer) voor
geldt). Het gaat hierbij om gebieden waar de bodem zodanig verstoord is, dat eventuele
archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden. Deze gebieden zijn vrijgesteld van
archeologisch onderzoek.
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9.3. Voorbeeld planregels voor beleidscategorieën 1-9
Artikel 1 Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten)
1.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten)’
aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd voor bescherming en
veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
1.2 Bouwregels
1.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
1.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 1.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 30 cm over een oppervlakte groter dan
0 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

dieper

dan

30

cm

en

zonder

1.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 1.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
1.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
1.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
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1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 0 m² en dieper dan 30 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm.
1.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 1.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
1.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische
monumenten)’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het
slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in de op oppervlakte en
diepte meer bedraagt dan 0 m2 en niet dieper gaat dan 30 cm onder maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.
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d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
1.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

1.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
1.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 1.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

1.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

1.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
1.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 1 (Archeologische monumenten)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
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b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.

Artikel 2 Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen)
2.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen)’
aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd voor bescherming en
veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
2.2 Bouwregels
2.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
2.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 2.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 30 cm over een oppervlakte groter dan
0 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

dieper

dan

30

cm

en

zonder

2.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 2.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
2.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
2.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
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de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
2.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
2.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 0 m² en dieper dan 30 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 30 cm.
2.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 2.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
2.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen)’
aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een
bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in de op oppervlakte en diepte meer
bedraagt dan 0 m2 en niet dieper gaat dan 30 cm onder maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
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belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.
d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
2.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

2.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
2.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 2.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
2.4

Wijzigingsbevoegdheid

2.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
2.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 2 (Archeologische terreinen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
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1. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
2. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
Artikel 3 Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen)
3.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen)’ aangewezen gronden
zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische
(verwachtings)waarden.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
3.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 3.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 30 cm over een oppervlakte groter dan
50 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 en zonder heiwerkzaamheden
kan worden geplaatst;
3.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 3.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
3.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
3.2.5 Advies

77

Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 50 m² en dieper dan 30 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm.
3.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
3.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen)’ aangewezen
gronden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de
aanwezige bouwwerken te slopen in de op oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 50 m2
en niet dieper gaat dan 30 cm onder maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
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c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.

d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
3.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

3.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
3.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 3.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

3.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

3.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen, indien het
op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter
plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
3.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 3 (Stadskernen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of
gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
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a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
Artikel 4 Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen)
4.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen)’ aangewezen gronden
zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische
(verwachtings)waarden.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
4.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 4.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 30 cm over een oppervlakte groter dan
90 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 en zonder heiwerkzaamheden
kan worden geplaatst;
4.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 4.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
4.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
4.2.5 Advies
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Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 90 m² en dieper dan 30 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 90 m² en dieper dan 30 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 90 m² en dieper dan 30 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 90 m² en dieper dan 30 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 90 m² en dieper dan 30 cm.
4.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
4.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen)’ aangewezen
gronden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de
aanwezige bouwwerken te slopen in de op oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 90 m2
en niet dieper gaat dan 30 cm onder maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
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c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.

d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
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4.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

4.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
4.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 4.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

4.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

4.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen, indien het
op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter
plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
4.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 4 (Dorpskernen)’ aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of
gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
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Artikel 5 Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge archeologische
verwachtingen)
5.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge
archeologische verwachtingen)’ aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd
voor bescherming en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
5.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 5.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 50 cm over een oppervlakte groter dan
100 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

dieper

dan

50

cm

en

zonder

5.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
5.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
5.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
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5.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 50 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 50 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 100 m² en dieper dan 50 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 100 m² en dieper dan 50 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 50 cm.
5.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
5.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge
archeologische verwachtingen)’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een
vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in de op
oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 100 m2 en niet dieper gaat dan 50 cm onder
maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.

d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
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5.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform de
vigerende KNA.

5.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
5.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 5.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

5.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

5.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge archeologische verwachtingen)’ aangewezen
gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden te wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek
noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en
veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
5.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch
beleidsadviesgebied 5 (Gebieden met een hoge archeologische verwachtingen)’ aangewezen
gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
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Artikel 6 Archeologisch beleidsgebied 6 (Gebieden met een middelhoge archeologische
verwachting ONDIEP)
6.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied 6 (Gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting ONDIEP)’ aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
6.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 6.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 50 cm over een oppervlakte groter dan
250 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

dieper

dan

50

cm

en

zonder

6.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 6.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
6.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
6.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
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6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 250 m² en dieper dan 50 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm.
6.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 6.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
6.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsgebied 6 (Gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting ONDIEP)’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een
vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in de op
oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 250 m2 en niet dieper gaat dan 50 cm onder
maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.
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d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
6.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

6.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
6.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 6.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

6.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

6.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
6 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting ONDIEP)’ aangewezen gronden die,
bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische
waarden te wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt
geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden voorziet.
6.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
6 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting ONDIEP)’ aangewezen gronden die,
bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische
waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
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b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.

Artikel 7 Archeologisch beleidsgebied 7 (Gebieden met een middelhoge archeologische
verwachting DEKZAND)
7.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied 7 (Gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting DEKZAND)’ aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming,
bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
7.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 7.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 200 cm over een oppervlakte groter dan
250 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 200 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
7.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 7.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
7.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
7.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
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de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 200 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 200 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 250 m² en dieper dan 200 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 250 m² en dieper dan 200 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 200 cm.
7.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 7.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
7.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsgebied 7 (Gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting DEKZAND)’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van
een vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in
de op oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 250 m2 en niet dieper gaat dan 200 cm
onder maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
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belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.
d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
7.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

7.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
7.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 7.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

7.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

7.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
7 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting DEKZAND)’ aangewezen gronden die,
bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische
waarden te wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt
geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden voorziet.
7.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
7 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting DEKZAND)’ aangewezen gronden die,
bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische
waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
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a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.

Artikel 8 Archeologisch beleidsgebied 8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting)
8.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied 8 (Gebieden met een lage archeologische
verwachting)’ aangewezen gronden zijn, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd voor bescherming
en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een
archeologisch onderzoeksrapport, goedgekeurd door het bevoegd gezag, worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn;
en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
8.2.2 Uitzonderingen:
Het bepaalde in lid 8.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij geen
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 50 cm over een oppervlakte groter dan
10000 m²
b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

dieper

dan

50

cm

en

zonder

8.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
a. Indien uit het in lid 8.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
b. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
c.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

d. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE)
8.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend
archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan,
dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een
archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA).
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8.2.5 Advies
Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek laat het bevoegd gezag zich adviseren door een
deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.
8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
8.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het
verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het
anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het
aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 10000 m² en dieper dan 50 cm; het
wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen
van waterlopen over een oppervlakte groter dan 10000 m² en dieper dan 50 cm;
b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen 10000 m² en dieper dan 50 cm;
c.

het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte
groter dan 10000 m² en dieper dan 50 cm;
e. het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 10000 m² en dieper dan 50
cm.
8.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 8.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds
uitgegraven diepte;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een
ontgrondingsvergunning;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd,
mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
e. b op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
8.3.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a. Het is verboden voor de ‘Archeologisch beleidsgebied 8 (Gebieden met een lage
archeologische verwachting)’ aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een
vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen in de op
oppervlakte en diepte meer bedraagt dan 10000 m2 en niet dieper gaat dan 50 cm onder
maaiveld.
b. Aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt
begeleidt door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een
opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door (de deskundige op het gebied van de
archeologische monumentenzorg, zijn de Regioarcheoloog, van) het bevoegd gezag
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schriftelijk goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
c.

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden
aan de sloopvergunning.

d. De vergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.
8.3.4 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
c.

de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg conform
de vigerende KNA.

8.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend wordt er ten behoeve van de beoordeling van het
archeologisch onderzoeksrapport en het ruimtelijk plan advies ingewonnen bij de deskundige van de
bevoegde overheid conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA, vastgesteld
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.
8.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 8.3.4 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.

8.4

de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden
door
een
vergunninghoudende
partij,
beschikkend
over
een
opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE).
Wijzigingsbevoegdheid

8.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
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8.4.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied
8 (Gebieden met een lage archeologische verwachting)’ aangewezen gronden die, bij wijze van
dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te
wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet.
Artikel 9 Archeologisch beleidsgebied 9 (Gebieden waar geen archeologische verwachting
(meer) voor geldt)
9.1 Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart als ‘Archeologisch beleidsgebied 9 (Gebieden waar geen archeologische
verwachting (meer) voor geldt)’ aangewezen gronden zijn vrijgesteld van bescherming en
veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.
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11. Lijst van afkortingen en begrippen
Afkortingen
AHN
AMK
ARCHIS
CHS
Fig.
IKAW
KNA
RACM
RCE

Actueel Hoogtebestand Nederland
Archeologische Monumenten Kaart
Archeologisch Informatie Systeem
CultuurHistorische Hoofdstructuur
Figuur
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM)

Verklarende woordenlijst
14

C-datering

antropogeen
ARCHIS-melding
artefact
buitendijks
castellum
conservering
Dryas
Eemien
gaafheid
Holoceen
in situ
interstadiaal
laag
plaggendek

plangebied
Pleistoceen

Pleniglaciaal
Prehistorie
Saalien
stratigrafie

14

(ook wel C14- of C -datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve
14
koolstof C van organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.)
14
waaruit de C-ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt
opgegeven in jaren vóór4 1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd
de aan de meting verbonden mogelijke afwijking (standaarddeviatie).
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt).
Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS).
Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen.
Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied
liggen de uiterwaarden.
Romeins legerkamp.
Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische
Laatste gedeelte van het Laat-Weichselien, ca. 20.000-10.000 jaar geleden.
Interglaciaal tussen Saalien en Weichselien (resp. voorlaatste en laatste
glaciaal), ca. 130.000-120.000 jaar geleden.
Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte)
als in horizontale zin (omvang).
Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste
IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr.).
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft
gedeponeerd, weggegooid of verloren.
Een warmere periode tijdens een glaciaal.
Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische
gronden als eenheid wordt onderscheiden.
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van
bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde
potstalmest opgebracht.
gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan
bedreigen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze
periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer
koud (de vier bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen
(ca. 8800 voor Chr.).
Koudste periode van de laatste IJstijd, het Weichselien, ca. 20.000-13.000
jaar geleden.
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard
zijn gebleven.
Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong (vorming
stuwwallen), ca. 200.00-130.000 jaar geleden.
Opeenvolging van lagen in de bodem.
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stratigrafisch
structuur
vindplaats
Weichselien

De ligging der lagen betreffend.
Meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende
sporen.
Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie
bevindt.
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet
bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden.

79

Bijlage A: Kaarten

Kaart 1. Geomorfologische kaart
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2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal)

2R13 Getij-kreekbedding

4F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

2M38 Aanwasvlakte, rel. laaggel

3F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

D3 Hoge dijk

2M35 Vlakte van getij-afzettingen
2M39 Aanwasvlakte, rel hooggel

2M41 Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)

2M48 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie

2M51 Vlakte van plaatselijke gemoerde getijafzettingen

2R4 Beekdalbodem met veen

3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)
3K33 Getij-inversierug
3K34 Getij-oeverwal

3L22 Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten

5F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein
Terp of hoogwatervluchtplaats
Water

Bebouwing
Topografie
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Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand/Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 2
Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5/Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5
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Kalkrijke nesvaaggronden; lichte zavel
Kalkrijke nesvaaggronden; klei

Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1

Kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1
Kalkrijke drechtvaaggronden; klei, profielverloop 1

Kalkhoudende vlakvaaggronden; zwak en sterk lemig, kleiig, uiterst fijn zand (in IJsselmeerpolders andere omschrijving)
Kalkhoudende vlakvaaggronden; zwak en sterk lemig, kleiig, uiterst fijn zand/Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel
Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
Water

Bebouwing/onbekent
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Archeologisch beleidsadviesgebied 9.

Geen archeologische onderzoeksplicht.
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Bijlage B: Lijst vrijwilligers en verenigingen die een bijdrage
aan de totstandkoming van deze kaart hebben geleverd.
Heemkundekring

Contact-persoon

Adres

Mevr. VeeningsBok

Groene
38

Heekundekring Die
Overdraghe

Mevr. A.M.
Römer-Verlee

Moye
169

Heemkundekring
De Willemstad

Dhr. J.A. Schot

Heemkundekring
Willem van Strijen
Heemkundige
kring Fijnaart en
Heijningen

Heemkundekring
Standaardbuiten

Stichting
Heemkunde
Moerdijk

Postcode

Plaats

Telefoon

slinger

4758
AX

Standaardbuiten

0165-320357

Keene

4791
BD

Klundert

0168-402281

Mennovan
Coehoornstraat
12

4797
BL

Willemstad

0168-476150

Dhr. H. Speelman

Zuidhaven 17

4761
CR

Zevenbergen

0168-325477

Mevr. W.C.J.M. de
Jong-van der Bol

Boomgaardstraa
t 26

4793
GM

Fijnaart

0168-462297

Mevr. C. Kortsmit

Julianstraat 2

4782
AN

Moerdijk

0168-412923

E-mail adres

Bijlage C: Gegevensoverzicht archeologische waarden en
verwachtingen.
Archeologische waarde

Beleidscategorie

Oppervlakte

Rijksmonumenten

1

n.v.t.

Archeologische terreinen

2

453.125

Dorpskernen (totaal)

3

2.730.568

Achterdijk, nabij Zevenbergen

46.725

Bovensluis

37.328

Fijnaart

163.571

Heijningen, Oranjeoord, Nieuwmolen (lintbewoning)

343.050

Helwijk

101.492

Hoekske

34.406

Kade

30.991

Klundert

498.796

Kreek

25.821

Kwartier

32636

Lochtenburg

34.677

Moerdijk

146.321

Noordhoek

58.640

Noordschans

37.572

Oude molen

71.919

Roodevaart

12.431

Standaardbuiten

129.068

Tonnekreek

21.512

Willemstad

394.623

Zevenbergen

272.495

Zevenbergsche Hoek

171.088

Zevenhuizen

54.617

Zwingelspaan

10.789

Archeologische verwachtingstype

Beleidscategorie

Oppervlakte

Gebied met een hoge archeologische verwachtingen

4

50.741.210

Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting

5

69.326.406

Gebieden met een lage archeologische verwachting

6

110.035.446

Gebieden met een onbekende archeologische verwachting

7

25.703.611

Gebied waar geen archeologische verwachting (meer) voor
geldt)

8

12.632.385

Bijlage
D:
verwachting

Beslissingstabellen

Tabel D.1. Archeologische verwachting op basis
archeologisch relevante cultuurhistorische elementen

voor
van

archeologische

aanwezigheid

van

Soort

Verwachting

Historisch dorpsgebied 1900

Hoog

Relict van) fort of werk Zuiderfrontier;

Hoog

Locatie van fort of werk Zuiderfrontier

Hoog

Locatie van verdwenen kasteel/omgracht huis

Hoog

Locatie van verdwenen klooster

Hoog

Locatie van verdwenen windmolen

Hoog

Relict Koude Oorlog

Hoog

Relict WO I

Hoog

Relict WO II

Hoog

Restant holle stelle

Hoog

Oude erven

Hoog

(Relict) haven

Hoog

Dijk 1500-1900

Hoog

Dijk 1500-1900 - nog aanwezig als weg

Hoog

Dijk ouder dan 1500

Hoog

Dijk ouder dan 1500 - nog aanwezig als weg

Hoog

Turfvaart-tracé nog aanwezig als weg

Hoog

Tabel D.2. Archeologische verwachting op basis van zanddiepte (zie figuur 1)
Zanddiepte

Verwachting

0.00 - 1.99 -m. NAP

Hoog

2.00 - 3.99 -m. NAP

Middelhoog

4.00 - 15.00 -m. NAP

Laag

bepaalde

Tabel D.3. Archeologische verwachting op basis van landschappelijke eenheid

Type

Verwachting

(voormalige) kreek

Middelhoog

Bijlage E: Subsidievoorwaarden voor de gemeentelijke
archeologiekaart
In deze bijlage worden de subsidiecriteria voor de provinciale regeling Beleidsregel Stimulering
Gemeentelijke Archeologie- c.q. Erfgoedkaarten 2009-2011 gepresenteerd. Daarnaast wordt
aangegeven waar binnen het document en onderzoek hieraan voldaan is. In de onderstaande tabel
wordt het overzicht gepresenteerd van zowel de voldane subsidievoorwaarden en waar in het
document aan de voorwaarden wordt voldaan.
Subsidieartikel

Lid

Sub-lid

1

a

a. ARCHIS-database, Centraal
Archeologisch Archief en
Centraal Monumenten Archief

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.2.2,
4.4.1; kaart 4; bijlage G)

b

Geologische kaart 1:50.000
(TNO)

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;;
figuur 1)

c

Bodemkaart 1:10.000, indien
niet beschikbaar de
bodemkaart 1:25.000, indien
niet beschikbaar de
bodemkaart 1:50.000 landelijk
(DLG-Zuid, Alterra)

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
kaart 2)

d

Geomorfologische kaart
1:50.000 (Alterra);

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
kaart 1)

e

Grondwatertrappenkaart
1:10.000, indien niet
beschikbaar
grondwatertrappenkaart
1:25.000, indien niet
beschikbaar
grondwatertrappenkaart
1:50.000 landelijk (DLG-Zuid,
Alterra);

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1)

f

Actueel Hoogtebestand
Nederland (Servicedesk geoinformatie, RijksWaterStaat,
Adviesdienst Geoinformatie
http://www.geo-loket.n/);

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
kaart 3)

g

Paleogeografische kaarten
rivierengebied voor
gemeenten gelegen in het
rivierengebied (Stouthamer en
Berendsen);

Niet van toepassing

h

Ontgrondingenkaart (Provincie
Noord-Brabant);

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
zie tevens kaart 6)

i

Atlas van Historische
Vestingwerken in Nederland,
deel Noord-Brabant;

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1)

Omschrijving

Beschrijving

Subsidieartikel

Lid

Sub-lid

Omschrijving

Beschrijving

j

Alle archeologische
onderzoeksrapporten
(bureauonderzoek,
archeologische
inventariserende onderzoeken,
opgravingrapporten, etc.) die
via de Koninklijke Bibliotheek
ontsloten zijn;

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
zie literatuurlijst)

k

Informatie die aanwezig is bij
Heemkundekringen en
organisaties van
amateurarcheologen. Hiervoor
dienen alle locale
Heemkundekringen en
organisaties van
amateurarcheologen in de
desbetreffende gemeente(n)
een schriftelijke vraag om
informatie te krijgen gevolgd
door een uitnodiging;

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1)

l

Archeologische (concept-)
waardenkaarten van
buurgemeenten;

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1,
4.7.)

m

Het Archeologisch repertorium
Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch 1997 van J.P. Broertjes
en J.H. Verhagen (red.);

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1)

n

Bonnekaarten 1:25.000 (18941916) (Alterra).

Voldaan (Zie hoofdstuk 4.4.1;
kaart 8)

2

Voor het veldonderzoek
(minimaal 3 dagen) dienen
minimaal de volgende
activiteiten plaats te vinden:
a

Visuele inspectie
buitengebied: veldlopen
(controle oppervlakte
vindplaatsen met amateurs),
foto's nemen, grondgebruik
vaststellen, steilranden
vaststellen. Visueel kan de
aanwezigheid van de op AHN
getraceerde hoogte verschillen
(steilranden, ontgrondingen)
worden geverifieerd. Visueel
kan de aanwezigheid van de
op luchtfoto’s getraceerde
bebouwing worden
geverifieerd;

Voldaan (Zie hoofdstuk 5)

Subsidieartikel

Lid
b

3

Sub-lid

Omschrijving
Door middel van gutsboringen
worden de ontgrondingen
geverifieerd, waar geen
uitsluitsel over is verkregen na
AHN-analyse en/of visuele
waarneming.

Beschrijving
Dit was niet noodzakelijk,
vanwege het feit dat de
combinatie bodemloket,
ontgrondingen brabant in
combinatie met de AHN duidelijk
uitsluitsel gaf.

Gemeentelijke
archeologiekaarten bevatten
minimaal:
A

Een kaart waarop de
historische kernen als eenheid
op staan aangegeven
Een kaart waarop alle
bekende archeologische
terreinen (aanwezige
archeologische monumenten)
als eenheid op staan
aangegeven;

Zie kaart 5

C

Een kaart met vlakdekkende
ruimtelijke eenheden voor het
gehele gemeentelijk
grondgebied waaraan
gekoppeld de verschillende
archeologische verwachtingen
(gebieden met de te
verwachten archeologische
monumenten);

Zie kaart 4,5

D

Een gecombineerde
archeologische
verwachtingenkaart met
daarop - uitsluitend - een
driedelige zonering voor
archeologische verwachtingen
met de verwachtingen: hoog,
middelhoog en laag in resp.
De kleuren rood, oranje en
geel. Beekdalen met kans op
een bijzondere dataset worden
met een apart raster binnen
deze driedeling aangegeven;

Zie kaart 5, 6

E

Een legenda, schaalstok,
coördinaten en een noordpijl;

Voldaan

F

Een legenda waar per
ruimtelijke kaarteenheid wordt
aangegeven bij welke type
bodemingrepen een
archeologisch onderzoek
noodzakelijk is (beleidskaart);
G.

Zie de beleidsadvieskaart

B

Zie kaart 5

Subsidieartikel

Lid

Sub-lid

G

Een legenda waar per
ruimtelijke eenheid staat
aangegeven welke
voorschriften adequaat zijn om
in toekomstige
bestemmingsplannen op te
worden genomen
(beleidskaart).

4

5:

Omschrijving

Beschrijving
Zie hoofdstuk 8

De gemeentelijke
archeologiekaarten dienen:

a

a

in het rijksdriehoekstelsel te
worden geprojecteerd. De
eenheden dienen in meters te
zijn

Voldaan

b

bij Gedeputeerde Staten te
worden aangeleverd als
hardcopy en als GIS-bestand
(Shapefiles).

Indien rapport en kaart
goedgekeurd door de provincie
wordt deze aangelevered

1

Een lijst is opgenomen van de
vrijwilligers, verenigingen die
hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van de kaarten

Zie Appendix B; 4.4.2

2

een foto is afgebeeld van het
meest in het oog springend
archeologisch monument,

Zie hoofdstuk 3, figuren 3,4,5,6,

3

een overzicht wordt gegeven
over de feitelijke gegevens van
de archeologische waarden
(aantallen monumenten, totale
oppervlak aan monumenten,
totale oppervlak gebieden met
een (middel)hoge
archeologische
verwachtingswaarde, totale
oppervlak aan verstoorde
gebieden),

Zie Bijlage D

4

een analyse wordt gegeven in
welke gebieden in de toekomst
waarschijnlijk de problemen en
knelpunten liggen, omdat het
bodemarchief onder druk komt
te staan en,

Zie Hoofdstuk 9

5

een overzicht van op welk
archeologisch erfgoed men
trots kan zijn en welk erfgoed
men kan versterken;

Zie hoofdstuk 8

een
begeleidend
rapport
waarin:

Subsidieartikel

Lid

Sub-lid

Omschrijving

Beschrijving

b

b. een catalogus van de
bekende archeologische
waarden (monumenten,
vondstmeldingen,
opgravingen, etc.);

Zie Bijlage G

c

c. een begeleidend
verantwoordingsdocument
waarin tevens de
beslissingregels van het
archeologisch
verwachtingsmodel zijn
geëxpliciteerd en waarin
afwijkingen met eventueel
aanwezige kaarten van
aangrenzende gemeenten zijn
gemotiveerd en worden
toegelicht.

Zie Hoofdstuk 4

Bijlage F: Gebruikte webpagina’s
Overzicht van de websites
http://users.bart.nl/~leenders/turfzout/mdk1.html
http://users.bart.nl/~leenders/turfzout/mdk2.html
http://www.naamkunde.net/wp-content/uploads/oudedocumenten/leenders-250108-volledige-tekst.pdf
http://users.bart.nl/~leenders/turfzout/7bg.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/niervaart.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/niervaartkasteel.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/overdragewest.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/overdrageoost.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/valkenberg.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/zonzeel.html
http://users.bart.nl/~leenders/oork/zonzeel.html
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/begrippenlijst.html

Bijlage G: Archeologische gegevens

G.1 AMK-terreinen

Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

15672
44C - 006
Terrein van hoge archeologische waarde
Neerhofstraat; kasteel Zevenbergen
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
101049 / 406262
Onbekend

Oppervlakte:

6.916 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Kasteel

Middeleeuwen laat B

Nieuwe tijd B

Beschrijving
Terrein waarin de resten van het kasteel van Zevenbergen, dat heeft bestaan van 1290 tot 1731.
In april 1997 heeft RAAP hier een weerstandsmeting- en booronderzoek uitgevoerd, in een gebied dat wordt begrensd door de
Pastoor van Kessellaan, de Neerhofstraat, de Stationsstraat en de Doelstraat (het feitelijke onderzoek heeft zich beperkt tot een
deelgebied; zie beneden).
Door de Heemkundevereniging 'Willem van Strijen' is in 1980 een deel van het terrein (gelegen tussen de RK-kerk en de speelplaats
van de Neerhofschool) met een graafmachine doorzocht. Daarbij is metselwerk aangetroffen, waarvan slechts een klein deel tot in
situ muur- en funderingsresten behoorde. Vanwege de verstoring heeft RAAP dit deel van het terrein niet nader onderzocht. Het is
ook niet opgenomen in het monument, met daarbij de aantekening dat er bij bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van het
monument rekening moet worden gehouden met nog eventueel aanwezige in situ resten van het kasteel.
Het onderzoek door RAAP is uitgevoerd op vier gazons grenzend aan de Neerhofstraat. Op tal van plaatsen is puin gevonden.
Hoewel het in een aantal gevallen om concentraties gaat, lijkt nergens sprake te zijn van aaneengesloten funderings- en/of
muurresten. Gezien de grote hoeveelheden puin leidt het geen twijfel dat het om de resten moet gaan van een of meer aanzienlijke
bakstenen gebouwen.

Literatuur
Exaltus, R.P. 1997 Gemeente Zevenbergen. Archeologisch onderzoek naar de resten van het voormalige kasteel Zevenbergen, in:
RAAP-rapport 285
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Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

16795
44C - 008
Terrein van hoge archeologische waarde
Zevenbergen
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
100843 / 406520
Diverse eigenaren

Oppervlakte:

253.294 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Stad

Middeleeuwen laat

Nieuwe tijd

Beschrijving
Oude stadskern van Zevenbergen. Stadsrecht verkregen in 1427.
Op de AMK-Noord Brabant zijn historische stads- en dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge
archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of
steden kunnen liggen. De selectie en begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 16e-eeuwse (Van Deventer) en vroeg 20e-eeuwse
kaarten (Bonnebladen). Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van Vroegmoderne en waarschijnlijk ook van Laat
Middeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn.
Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de Vroege- en Volle Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch
karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet per se hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Kopie kaart Jacob van Deventer
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Monumentnr:
CMA-nr:
Status:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Coördinaten:
Terreinbeheerder:

16824
43H - 003
Terrein van hoge archeologische waarde
Klundert
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant
95953 / 408628
Diverse eigenaren

Oppervlakte:

192.915 m2

Complexen
Complextype

Begindatering

Einddatering

Stad

Middeleeuwen laat

Nieuwe tijd

Beschrijving
Oude stadsskern van Klundert. Stadsrecht verkregen in 1357.
Op de AMK-Noord Brabant zijn historische stads- en dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge
archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of
steden kunnen liggen. De selectie en begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 16e-eeuwse (Van Deventer) en vroeg 20e-eeuwse
kaarten (Bonnebladen). Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten van Vroegmoderne en waarschijnlijk ook van Laat
Middeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn.
Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de Vroege- en Volle Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch
karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet per se hoeft samen te vallen met die van de latere bewoning.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Kopie historische atlas
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G.2 Onderzoeksmeldingen

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

1062

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
29-08-1983
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

archis / 04-07-2002

44C

Coördinaten: 103820 / 408750

KRUISSTRAAT(TUSS.NW.GRACHT/RIDDERST
Haarlem
Moerdijk
Noord-Brabant

29-08-1983

Toelichting
ONBEKEND

1 van 51

Geschatte duur:

0

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

2174

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Onbekend
Onbekend
Meijlink
Onbekend
Onbekend
13-03-2001
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

archis / 04-07-2002

Kaartblad:

44C

Coördinaten: 105600 / 409800

13-03-2001

Geschatte duur:

ZEVENBERGSCHEN HOEK
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant

Aanvang:

Toelichting
Infrastructurele werken
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

5400

Kaartblad:

44C

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Hoevenberg
Particulier
Provincie Noord-Brabant
30-10-2003
Aanvang:
29-10-2003
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

fbrou / 04-11-2003

Coördinaten: 106084 / 409060

Driehoefijzerstraat
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

2

Toelichting
Coordinaten: 106083 / 409052
Toponiem: Driehoefijzerstraat
Beeindiging: 30-10-2003
Geschatte duur: 2 dagen
Onderzoeker(s): K. Gheysen, M. Blom
Complextype(n): Onbekend
Datering: Onbekend
Diversen: In opdracht van Van der Weegen bouwontwikkeling bv. wordt n.a.v. planontwikkeling in het gebied een inventariserend
archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in het plangebeid Diehoefijzersstraat. De bodem bestaat uit poldervaaggronden met binnen
120 cm -mv pleistocene zanden.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 1712
Diepte onderzoek:
140
Gereedmelding:
10-01-2006
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

24

fbrou / 04-11-2003

Selectieadvies
Geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Toelichting
Door het ontbreken van archeologische indicatoren en de aanwezigheid van een dik veenpakket wordt de kans op de aanwezigheid
van archeologische sporen en/of structuren zeer klein geacht.
Literatuur: Gheysen, K., Driehoefijzersstraat - Zevenbergschen Hoek. Archeologisch vooronderzoek in de gemeente Moerdijk. Bilan
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rapport 2003/38
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

5726

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
15-09-1999
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

mvoor / 06-01-2004

44C

Coördinaten: 105477 / 409944

15-09-1999

Geschatte duur:

Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

0

Toelichting
Project: AAI Hogesnelheidslijn bouw- en inpassingszones.
Booronderzoek in verschillende bouw- en inpassingszones langs het trace van de HSL. Dit onderzoeksmeldingsnummer betreft
Zevenbergschen Hoek, dat zowel deel uitmaakt van cluster 1 als cluster 4. Binnen cluster 1 betreft het een inpassingszone met een
oppervlakte van ca. 6 ha. Binnen cluster 4 betreft het een gedeelte van het trace van de HSL met een oppervlakte van ca. 8 ha. De
onderzoeken zijn als een melding gerapporteerd.
Literatuur:
Thanos, C.S.I. en J.A.M. Oude Rengerink, 2002: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL); een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie van de bouw- en inpassingszones, RAAP-rapport 658.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 2009
Diepte onderzoek:
300
Gereedmelding:
13-01-2000
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
0
Aantal boringen:

130

mvoor / 06-01-2004

Selectieadvies
RAAP, 2002: Vervolgonderzoek aanbevolen voor de houtskoolconcentratie rond boring 32.
Toelichting
47 boringen in cluster 4 en 83 boringen in cluster 1.
Binnen het gebied is vanaf het maaiveld een pakket zavel op veen op pleistoceen zand aangetroffen. In het zand is een licht golvend
relief aanwezig met een sterke opduiking in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. De reeds bekende
houtskoolconcentraties (HSL-vindplaatsen 22-Noord en 22-Zuid) bevinden zich in de top van het pleistocene zand. In het centrale
deel van het gebied (rond boring 32) is een nieuwe houtskoolconcentratie ontdekt. Deze duidt eerder op een continuum van
houtskool dan op twee duidelijk gescheiden vindplaatsen. Behalve houtskool zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen
die de interpretatie als mogelijke nederzettingsterreinen bevestigen.

5 van 51

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

7694

Kaartblad:

43H

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Suijlekom, van
Particulier
Meffert
20-10-2004
Aanvang:
07-10-2004
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

nkrek / 20-10-2004

Coördinaten: 94401 / 402995

Blomhof-Dr. Poelstraat
Standdaarbuiten
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

1

Toelichting
Datum einde onderzoek: 7-10-2004
Projectmedewerkers:xxx
Complextype(n):xxx
Datering:xxx
Diversen: In opdracht van Bernardus wonen heeft Bilan dit vooronderzoek (bureau- en booronderzoek) opgezet. Aanleiding voor het
onderzoek waren de geplande bodemingrepen. Het plangebied ligt in de bebouwde kom.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 12905
Diepte onderzoek:
290
Gereedmelding:
06-01-2006
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

12

mdgro / 06-01-2006

Selectieadvies
Er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Toelichting
Het terrein bleek tot op een diepte van 120 cm verstoord. In de onverstoorde laag hieronder (Hollandveen op Pleistoceen dekzand)
zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
Literatuur: Krekelbergh, N. en J. van Suijlekom, Moerdijk - Standaardbuiten, Blomhof / Dr. Poelstraat, Bilan rapport 2004/93

6 van 51

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

9106

Kaartblad:

37F

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: (veld)kartering
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Molen, v.d.
Projectgroep Archeologie HSL
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
12-01-2005
Aanvang:
06-2002
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

kande / 12-01-2005

Coördinaten: 103201 / 414375

Vinkenburg
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

100

Toelichting
Coordinaten:nvt
Datum einde onderzoek:05-11-2002
Projectmedewerkers: drs. C.S.I. Thanos, drs. S. Molenaar, drs. A. Müller, drs. J.W. de Kort en drs. J.H.M. van Eijk
Complextype(n): nvt
Datering: nvt
Diversen: RAAP-rapport 842

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4874
Diepte onderzoek:
300
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

19

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 105700/409485
In onderzoekslocatie Zevenbergschen Hoek is vanaf het maaiveld zavel (Afzettingen van Duinkerke III) op veen (Hollandveen) op
zand (Jong dekzand) aangetroffen. In het noordelijke deel van de onderzoekslocatie bevindt het dekzand zich op 2,0 m -Mv. Het
dekzand loopt in het zuidelijke deel sterk op om tenslotte te dagzomen.
In de top van het dekzand is houtskool aangetroffen. Het is niet bekend of de aanwezigheid hiervan het gevolg is van natuurlijke of
antropogene processen.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4875
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

14

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 108600/402500
In onderzoekslocatie Moskesweg is in een aantal boringen sprake van een sterk verstoorde bodem. In de overige boringen is een
esdek op dekzand aangetroffen. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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Toelichting
zie ook onderzoek 4876

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4876
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

3

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 108715/402015
In onderzoekslocatie Moskesweg is in een aantal boringen sprake van een sterk verstoorde bodem. In de overige boringen is een
esdek op dekzand aangetroffen. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
Toelichting
zie ook onderzoek 4875

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4881
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

45

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 108715/402015
Onderzoekslocatie Rith kon maar ten dele onderzocht worden. In de onderzoekslocatie bevindt zich een dekzandrug die in het
noordelijke deel overgaat in het beekdal van de Bijloop en in het centrale deel in een dalvormige laagte waarin eveneens
beekafzettingen zijn aangetroffen. In zowel het beekdal als de dalvormige laagte zijn veen- en kleilagen aangetroffen. Op de
dekzandrug is een esdek aanwezig.
In de onderzoekslocatie zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4884
Diepte onderzoek:
500
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

12

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109970/395825
Onderzoekslocatie Effen kon maar ten dele onderzocht worden. Uit de boringen blijkt dat sprake is van een diep beekdal waarin
verschillende lagen klei en veen zijn aangetroffen. Het veen (aangetroffen tot maximaal 5,0 m -Mv) is geïnterpreteerd als de opvulling
van een restgeul. De onderzoekslocatie grenst aan een dekzandrug waarop zich HSL-vindplaats 29 bevindt. In de
onderzoekslocatie zijn alleen archeologische resten uit de Nieuwe tijd aangetroffen.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4885
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

61

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109600/388900
Van onderzoekslocatie Hazeldonk konden maar vier terreinen onderzocht worden Dit is het eerste terrein. De overige terreinen
hebben onderzoeksnrs. 4886,4887 en 4888. In het eerste terrein bevindt zich een dekzandrug die geleidelijk overgaat in een
dalvormige laagte afgedekt met veen. In het tweede en derde terrein vertoont het dekzandoppervlak nauwelijks reliëf; het vierde
terrein bevindt zich op een deel van een dekzandrug die snel overgaat in een laagte. In de boringen is geen esdek aangetroffen. In
de onderzochte terreinen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4886
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

21

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109650/389235
Van onderzoekslocatie Hazeldonk konden maar vier terreinen onderzocht worden Dit is het tweede terrein. De overige terreinen
hebben onderzoeksnrs. 4885, 4887 en 4888. In het eerste terrein bevindt zich een dekzandrug die geleidelijk overgaat in een
dalvormige laagte afgedekt met veen. In het tweede en derde terrein vertoont het dekzandoppervlak nauwelijks reliëf; het vierde
terrein bevindt zich op een deel van een dekzandrug die snel overgaat in een laagte. In de boringen is geen esdek aangetroffen. In
de onderzochte terreinen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4888
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

12

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109985/390080
Van onderzoekslocatie Hazeldonk konden maar vier terreinen onderzocht worden Dit is het vierde terrein. De overige terreinen
hebben onderzoeksnrs. 4885, 4886 en 4887. In het eerste terrein bevindt zich een dekzandrug die geleidelijk overgaat in een
dalvormige laagte afgedekt met veen. In het tweede en derde terrein vertoont het dekzandoppervlak nauwelijks reliëf; het vierde
terrein bevindt zich op een deel van een dekzandrug die snel overgaat in een laagte. In de boringen is geen esdek aangetroffen. In
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de onderzochte terreinen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4870
Diepte onderzoek:
250
Gereedmelding:
05-11-2005
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

10

kande / 12-01-2005

Selectieadvies
Centrumcoordinaten: 99750/426100
Voor de onderzoekslocatie zijn twee archeologische verwachtingskaarten voorhanden. De eerste betreft de IKAW (ROB, 2001); dit
is een globale verwachtingskaart. Volgens de IKAW geldt voor de onderzoekslocatie een middelhoge kans op het aantreffen van
archeologische waarden. De tweede kaart betreft de archeologische verwachtingskaart die is opgesteld voor het tracé van de HSL
(Oude Rengerink, 1997). Deze is gedetailleerder dan de IKAW. Volgens deze kaart geldt voor de onderzoekslocatie een lage
archeologische verwachting. Dat wil zeggen dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden laag is.
Uit de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen archeologische vondsten bekend. In het deel van de Polder Groote- en
Kleine Lindt ten zuidwesten van de Lindeweg zijn wel sporen uit de Late Middeleeuwen bekend, waaronder enkele huisterpen
(ARCHIS-waarnemingsnummers 5050, 5091 en 24994). Deze terpen liggen op tenminste 500 m ten noordwesten van de
onderzoekslocatie.
In onderzoekslocatie Polder Groote- en Kleine Lindt zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische
resten.
Toelichting
Literatuur: Thanos, drs. C.S.I. en drs. S. Molenaar, 2002: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), Een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie op zeven resterende onderzoekslocaties.
Raap-rapport 842

Onderzoek bij deze melding
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Onderzoeksnummer: 4878
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

42

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109150/399650
In onderzoekslocatie Vinkenburg bevindt zich een dekzandrug die overgaat in een beekdal. Op zowel de dekzandrug als in het
beekdal is een esdek aanwezig.
In twee boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Het betreft een stukje vuursteen, handgevormd aardewerk uit de
IJzertijd/Romeinse tijd en een stukje kogelpotaardewerk uit de Middeleeuwen. Daarnaast zijn ook aan het oppervlak enkele
scherven uit de IJzertijd/Romeinse tijd aangetroffen. De onderzoekslocatie grenst aan HSL-vindplaats 26. Het is zeer waarschijnlijk
dat vindplaats 26 zich uitstrekt tot in onderzoekslocatie Vinkenburg.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 4887
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
05-11-2002
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

14

kande / 13-01-2005

Selectieadvies
Coordinaten: 109730/389500
Van onderzoekslocatie Hazeldonk konden maar vier terreinen onderzocht worden Dit is het derde terrein. De overige terreinen
hebben onderzoeksnrs. 4885, 4886 en 4888. In het eerste terrein bevindt zich een dekzandrug die geleidelijk overgaat in een
dalvormige laagte afgedekt met veen. In het tweede en derde terrein vertoont het dekzandoppervlak nauwelijks reliëf; het vierde
terrein bevindt zich op een deel van een dekzandrug die snel overgaat in een laagte. In de boringen is geen esdek aangetroffen. In
de onderzochte terreinen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

10018

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Onbekend
Rijkswaterstaat
Onbekend
01-09-1994
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

archis / 13-03-2003

37H

Coördinaten: 103201 / 414375

01-09-1994

Geschatte duur:

Niet van toepassing
Moerdijk
Noord-Brabant

0

Toelichting
Veldverkenning, booronderzoek en geofysisch onderzoek.
HSL-Fase B en C
Dit onderzoeksmeldingsnummer hoort bij nr. 10019.
Zie voor onderzoeksfases A en D:
nrs. 10314 en 10315 (RAAP-rapport 96) en
nrs. 10337 en 10338 (RAAP-rapport 304)
Literatuur:
Oude Rengerink, J.A.M., 1997: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL). Rapportage karterend onderzoek, RAAP-rapport
113.
Deel 1: Tekst
Deel 2: Bijlagen

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 10018
Diepte onderzoek:
800
Gereedmelding:
01-12-1996

Type onderzoek: Archeologisch: geofysisch onderzoek
Aantal putten:
0
Aantal boringen: 2742

Monumentnr:
Monumentnr:
Monumentnr:

15667
6584
9384

CMA-code: 30H - 014
CMA-code: 37H - 006
CMA-code: 30H - 011

Ingevoerd door /op:

archis / 13-03-2003

Status:
Status:
Status:

Terrein van archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
Terrein van hoge archeologische waarde

Selectieadvies
RAAP, 1997: Waarderend onderzoek op 18 vindplaatsen (RAAP cat.nrs. 2, 14-17, 19-29, 31 en 33).
Een ligt ten noorden van Rotterdam. De overige liggen verspreid over het Develgebied, De Hoeksche Waard en Brabant.
Toelichting
Aan de hand van oppervlaktevondsten en/of boringen konden op 35 locaties vindplaatsen worden vastgesteld. Hiervan waren er 8
reeds bekend. 4 vindplaatsen zijn verstoord, 4 liggen in het tunneltrace,
3 liggen naast het trace en 6 liggen in een droogmakerij.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

10288

Kaartblad:

44C

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: geofysisch onderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Onbekend
Gemeente Zevenbergen
Onbekend
01-04-1997
Aanvang:
01-04-1997
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

archis / 13-03-2003

Coördinaten: 101045 / 406281

Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

0

Toelichting
Toelichting Onderzoek: ""; Onderzoekstypen: "Booronderzoek en geofysisch onderzoek"; Literatuur: Exaltus, R.P., Gemeente
Zevenbergen; archeologisch onderzoek naar de resten van het voormalige kasteel Zevenbergen., RAAP-rapport 285, 1997

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 10288
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
01-04-1997
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: geofysisch onderzoek
Aantal putten:
0
Aantal boringen:

archis / 13-03-2003

Selectieadvies
Nog niet ingevuld
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

10314

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Onbekend
Het Rijk
Onbekend
01-09-1994
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

archis / 13-03-2003

37H

Coördinaten: 104180 / 413318

01-09-1994

Geschatte duur:

Niet van toepassing
Moerdijk
Noord-Brabant

0

Toelichting
Veldverkenning en booronderzoek t.b.v. de tracekeuze in de deeltrace's 2-noord en 7 (een aantal tracevarianten binnen een relatief
brede zone).
HSL-Fase A
Dit onderzoeksmeldingsnummer hoort bij nr. 10315.
Zie voor onderzoeksfases B, C en D:
nrs. 10018 en 10019 (RAAP-rapport 113) en
nrs. 10337 en 10338 (RAAP-rapport 304)

Literatuur:
Haarhuis, H.F.A. e.a., 1995: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), Fase A: Karteringsonderzoek t.b.v. de tracekeuze,
RAAP-rapport 96.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 10314
Diepte onderzoek:
200
Gereedmelding:
31-01-1995
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
0
Aantal boringen:

391

archis / 13-03-2003

Selectieadvies
RAAP, 1995: Op basis van de onderzoeksresultaten is tracevariant 1
het minst bedreigend voor het bodemarchief.
Toelichting
In de Haarlemmermeerpolder zijn geen waardewolle archeologische vindplaatsen aangetroffen. In de Hoogmadesche polder, werden
op een stroomrug nederzettingsresten uit de IJzertijd/Romeinse tijd gevonden.
In de oostelijke Hoeksche waard is in elke tracevariant een vindplaats aangetroffen. Met het oog op de gelijke verdeling van de
vindplaatsen over de varianten, geeft de archeologische verwachtingskaart de doorslag m.b.t. te verwachten schadelijkheid van de
verschillende tracevarianten.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

10337

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Onbekend
Projectgroep Archeologie HSL
Onbekend
01-11-1997
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

archis / 13-03-2003

37H

Coördinaten: 103201 / 414375

01-11-1997

Geschatte duur:

Niet van toepassing
Moerdijk
Noord-Brabant

0

Toelichting
Booronderzoek (HSL-fase D)
Dit onderzoeksmeldingsnummer hoort bij nr. 10338.
Zie voor onderzoeksfases A en B, C:
nrs. 10314 en 10315 (RAAP-rapport 96) en
nrs. 10018 en 10019 (RAAP-rapport 113)
Literatuur:
Oude Rengerink,
J.A.M., 1999: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), rapportage waarderend onderzoek (Fase D), RAAP-rapport 304.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 10337
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
31-10-1998

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
0
Aantal boringen:

Monumentnr:

6584

CMA-code: 37H - 006

Ingevoerd door /op:

archis / 13-03-2003

Status:

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Selectieadvies
RAAP, 1999: AAO in de vorm van proefsleuven voor vindplaatsen 2 (HSLD-2), 14 (HSLD-6), 20, 21 en 22 (HSLD-8), 23, 24 en 26
(HSLD-9).
Selectiebesluit
>ZUID
Toelichting
Zie waarn.nrs. 127277, 127286, 127294-127298 en 127300 en het rapport.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

12681

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Synthegra BV
Klaveren, van
Ballast Nedam
Provincie Noord-Brabant
06-06-2005
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

jhui / 06-06-2005

43G

Coördinaten: 89424 / 412365

14-04-2005

Geschatte duur:

Havenfront
Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant

1

Toelichting
Coordinaten: 89497/412394
Datum einde onderzoek: 14-04-2005
Projectmedewerkers: xxx
Complextype(n): --Datering: --Diversen: Aanleiding tot het onderzoek is de ontwikkeling van het project Herontwikkeling Havenfront Willemstad. Het betreft vier
kleine deellocaties binnen het aangegeven gebied.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 11893
Diepte onderzoek:
140
Gereedmelding:
9999
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

18

jlee / 12-10-2005

Selectieadvies
De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding tot nader vervolg onderzoek in het plangebied.
Toelichting
Er zijn enkele vondsten uit de nieuwe tijd aangetroffen.
Literatuur: Klaveren, H. W., Havenfront te Willemstad, Synthegra Rapport 175065, 2005.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

15403

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Synthegra BV
Klaveren, van
Niet van toepassing
Provincie Noord-Brabant
10-01-2006
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

mtump / 10-01-2006

44C

Coördinaten: 102798 / 404859

20-01-2006

Geschatte duur:

Hazeldonkse Zandweg - Zuiddijk
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

1

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 13458
Diepte onderzoek:
250
Gereedmelding:
14-02-2006
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

26

mtump / 14-02-2006

Selectieadvies
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt vervolgonderzoek binnen het plangebied niet noodzakelijk geacht. Met betrekking tot
de resultaten dient contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Moerdijk. De provincie NoordBrabant zal de resultaten van het onderzoek toetsen.
Indien archeologische resten aangetroffen worden, dan geldt daarvoor een wettelijke verplichting om deze resten zo snel mogelijk
aan te melden bij het bovengenoemde bevoegd gezag of bij de provincie Noord-Brabant.
Selectiebesluit
28-04-2006: De provincie Noord-Brabant stemt in met de in het rapport verwoorde conclusie.
Toelichting
Synthegra Archeologie Rapport 176007
ISSN: 1574-0838
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

15989

Kaartblad:

44C

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Particulier
Gemeente Moerdijk
10-02-2006
Aanvang:
10-02-2006
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

svos / 10-02-2006

Coördinaten: 105461 / 405738

Hokkenberg
Langeweg
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

1

Toelichting
Literatuur:
S. de Vos et al. Moerdijk - Langeweg (NB), Hokkenberg 1. ARcheologisch vooronderzoek. BILAN -rapport 2006/54.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 15728
Diepte onderzoek:
240
Gereedmelding:
21-11-2006
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

svos / 21-11-2006

Selectieadvies
BILAN 2006: Geen vervolgonderzoek.
Toelichting
Zie BILAN-rapport 2006/54.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

18307

Kaartblad:

43F

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: onderwaterarcheologie
ADC ArcheoProjecten
Waldus
Rijkswaterstaat
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
21-07-2006
Aanvang:
24-07-2006
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

wwald / 21-07-2006

Coördinaten: 98197 / 412437

Hollandsch Diep
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

1

Toelichting
Het betreft een duikinspectie ter plaatse van de vondst van scheepshout tijdens baggerwerkzaamheden. De uitvoerders zijn ADC,
Periplus Archeomare en Subcom. PvE volgens Stassen (ROB).
Centrumcoordinaten: 98.204 / 412.517

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 15709
Diepte onderzoek:
1000
Gereedmelding:
20-11-2006
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: inspectie
Aantal putten:
2
Aantal boringen:

0

wwens / 20-11-2006

Selectieadvies
Vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dat bestaat uit gecontroleerd baggerwerk (archeologisch begeleid) ter hoogte van de
wraklocatie. Vervolgens zullen gecombineerd een aanvullend maritiem inventariserend en een waarderend onderzoek (MIVO 2 en 3)
verricht moeten worden.
Toelichting
Literatuur: Waldus, W.B., Brenk, S.van den, Een scheepsvondst in het Hollands Diep, gemeente Moerdijk. Verslag van een
duikinspectie (Maritiem Inventariserend Veldonderzoek), ADC ArcheoProjecten Rapport 727, Amersfoort, augustus 2006.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

19059

Kaartblad:

43F

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: onderwaterarcheologie
ADC ArcheoProjecten
Waldus
Particulier
Rijkswaterstaat
18-09-2006
Aanvang:
20-09-2006
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

mdahh / 18-09-2006

Coördinaten: 98205 / 412430

Hollands Diep
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

2

Toelichting
MIVO3: Maritiem Inventariserend Veldonderzoek 3
x/y: 98204/412517
Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat met RACM als wettelijk adviseur: Mevr. A. Otte-Klomp
Opdrachtgever: Combinatie Sassenplaat: Drh. G. van den Brink
Uitvoerder ADC

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 17337
Diepte onderzoek:
900
Gereedmelding:
28-02-2007
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: onderwaterarcheologie
Aantal putten:
Aantal boringen:

wwens / 18-04-2007

Selectieadvies
Advies: Vastgesteld is dat het wrak wat betreft de fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig is. Er wordt een
vervolgonderzoek van de scheepsresten op het droge geadviseerd.
Toelichting
Literatuur: Waldus, W.B., Brenk, S.van den, Een vroeg 19e eeuws scheepswrak in het Hollandsch Diep, gemeente Moerdijk.
Maritiem Inventariserend Veldonderzoek: waarderende fase (MIVO 3), ADC ArcheoProjecten Rapport 778, Amersfoort, februari
2007.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

19713

Kaartblad:

43F

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: onderwaterarcheologie
ADC ArcheoProjecten
Waldus
Particulier
Rijkswaterstaat
01-11-2006
Aanvang:
02-11-2006
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

mdahh / 01-11-2006

Coördinaten: 98218 / 412435

Sassenplaat (Scheepswrak Sassenplaat)
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

10

Toelichting
x/y: 98204/412517
bevoegd gezag: Rijkswaterstaat met RACM als wettelijk adviseur. Contactpersoon:Dhr. P. Stassen
033-4227688
Complextype: Scheepswrak.Periode: NT
Doel: Doel van het onderzoek het het ex situ veiligstellen van de archeologische waarden. Het betreft een onderzoek waar de
scheepsresten ex situ zullen worden onderzocht.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 18647
Diepte onderzoek:
-800
Gereedmelding:
27-09-2007
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: onderwaterarcheologie
Aantal putten:
Aantal boringen:

mdahh / 27-09-2007

Selectieadvies
Vrijgeven.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

21827
Kaartblad: 38D
GAME
Aargastransportleidingtracé Wijngaarden-Zelzate
Wijngaarden
Roosendaal
Noord-Brabant

Coördinaten: 88336 / 394265

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Schiltmans
Niet van toepassing
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
21-03-2007
Aanvang:
21-03-2007
Geschatte duur:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

ibrie / 21-03-2007

14

Toelichting
Aardgastransportleidingtracé Wijngaarden-Zelzate (circa 115 km). Het tracé doorkruist een groot aantal gemeenten en kaartbladen.
RAAP-projectcode: GAME

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 18049
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
12-07-2007
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

dschi / 12-07-2007

Selectieadvies
Niet van toepassing.
Toelichting
Het betreft een bureauonderzoek t.b.v. het opstellen van een verwachtingskaart.

23 van 51

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

23728

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Ellenkamp
Particulier
Provincie Noord-Brabant
26-07-2007
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

relle / 27-07-2007

44C

Coördinaten: 103949 / 402612

26-07-2007

Geschatte duur:

Noordrandmidden
Etten-Leur
Etten-Leur
Noord-Brabant

14

Toelichting
Cultuurhistorische en aardkundige waarden in plangebied Noordrandmidden; Een cultuurhistorische verwachtings- en
beleidsadvieskaart.
in opdracht van Waterschap Brabantse Delta

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 20432
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
12-02-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

relle / 05-03-2008

Selectieadvies
Graafwerkzaamheden beperken tot de gebieden met een lage archeologische verwachting en zoeken naar mogelijkheden voor
planaanpassing. Indien dit niet mogelijk is dient afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de archeologische verwachting,
vervolgonderzoek plaats te vinden.
Toelichting
Het gebied kenmerkt zich door dekzanden die in het Holoceen deels zijn afgedekt met veen en vervolgens tijdens de St
Elizabethsvloed door mariene afzettingen. Plaatselijk steken de hoogste dekzandruggen door het veen heen, zogenaamde donken,
die geschikte bewoningslocaties vormden. Door de veenbedekking was het gebied lange tijd zeer beperkt toegankelijk. In de
Middeleeuwen zijn delen van de veengronden ontgonnen als grasland. Vanaf de Late Middeleeuwen vond op grote schaal verdere
ontginning plaats ten behoeve van de turfwinning. Ten behoeve van de veenwinning werden enkele turfvaarten gegraven die het
gebied van zuid naar noord doorsnijden. De veengronden met het madenlandschap (langgerekte kavels) zijn door de provincie
Noord-Brabant aangewezen als aardkundig waardevolle gebieden.
Met name voor de hogere delen in het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting. Voor de vlakkere zandgronden geldt
een middelmatige archeologische verwachting en voor de laag gelegen slecht ontwaterde klei-/veengronden geldt een lage
archeologische verwachting.
Het bevoegd gezag in het plangebied ligt bij twee instanties: in het westelijk deel, is de gemeente Etten-Leur bevoegd gezag,
vertegenwoordigd door het Regiobureau Breda, en in het oostelijk deel is de gemeente Breda bevoegd gezag.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

25700

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Becker en Van de Graaf
Huisman
Niet van toepassing
Niet van toepassing
28-11-2007
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

jjhui / 28-11-2007

43G

Coördinaten: 89523 / 411982

28-11-2007

Geschatte duur:

Achterstraat
Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant

2

Toelichting
In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan is dit bureauonderzoek uitgevoerd.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 31808
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
05-09-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

smoer / 26-07-2010

Selectieadvies
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan niet worden uitgesloten dat er in het plangebied archeologische resten
aanwezig zijn. Deze archeologische resten kunnen dateren vanaf de stichting van Willemstad in 1565 en bestaan uit
funderingsresten van oude bebouwing en uit sporen als beer- en waterputten. Om de aan- of afwezigheid van archeologische resten
en de aard, omvang, conservering en datering er van te toetsen, wordt geadviseerd om in het plangebied vervolgonderzoek uit te
laten voeren. Dit onderzoek kan het beste bestaan uit de archeologische begeleiding van de ontgraving ten behoeve van de
bodemsanering en aansluitend een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek kan bijdragen tot de kennis over de geschiedenis van
Willemstad, een archeologisch monument dat tot nu toe nog nooit archeologisch is onderzocht.
Toelichting
Literatuur: Moerman, S. & J.J. Huisman, 2008: Archeologisch bureauonderzoek, Achterstraat 9-11, Willemstad, Gemeente
Moerdijk. Becker & Van de Graaf rapport.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

25721

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Becker en Van de Graaf
Nales
Niet van toepassing
Niet van toepassing
29-11-2007
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

tnale / 29-11-2007

43H

Coördinaten: 96059 / 408657

29-11-2007

Geschatte duur:

Oosterstraat
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

1

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 24668
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
05-09-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

smoer / 22-01-2009

Selectieadvies
Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er archeologische resten aanwezig kunnen zijn in het plangebied.
Deze archeologische resten zullen waarschijnlijk dateren vanaf het einde van de 16e eeuw en kunnen bestaan uit resten van
bebouwing en resten van structuren die in tuinen gevonden worden zoals beerputten, waterputten en schuren. Mogelijk kunnen
onder de afzettingslagen van de Sint-Elizabethsvloed ook sporen en vondsten van voor 1421 worden aangetroffen. Er wordt
geadviseerd om in het plangebied vervolgonderzoek uit te laten voeren. Dit vervolgonderzoek kan het beste bestaan uit een
proefsleuvenonderzoek, gericht op het opsporen en documenteren van archeologische resten. Bij dit onderzoek dient rekening
gehouden te worden met een mogelijke bodemvervuiling in het plangebied door de voormalige smederij. Indien de bodem van het
plangebied milieukundig gesaneerd dient te worden dan dient deze sanering archeologisch begeleid te worden. De begeleiding kan
gecombineerd worden met het proefsleuvenonderzoek.
Toelichting
Literatuur: Huisman, J.J. & S. Moerman, 2008: Archeologisch bureauonderzoek; Oosterstraat 18a, Klundert, gemeente Moerdijk.
Becker & Van de Graaf rapport.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

26901

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Schute
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-02-2008
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

rensk / 11-02-2008

44A

Coördinaten: 105296 / 416683

11-02-2008

Geschatte duur:

Dordtse Biesbosch
Dordrecht
Dordrecht
Zuid-Holland

Toelichting
Bureauonderzoek in het kader van de bodemsanering van de waterbodems in de Dordtse Biesbosch

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 20856
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
02-04-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

bjans / 02-04-2008

Selectieadvies
Geadviseerd is een geofysisch waterbodemonderzoek uit te laten voeren.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

27970

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Synthegra BV
Schorn
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-04-2008
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

eromp / 03-04-2008

43H

Coördinaten: 96026 / 408710

11-04-2008

Geschatte duur:

Oosterstraat
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

1

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 22227
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
18-07-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

ihess / 18-07-2008

Selectieadvies
Op grond van de resultaten van bovenstaand onderzoek wordt er voor het plangebied vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven
in de niet verstoorde delen aanbevolen. Daarnaast wordt een sloopbegeleiding aanbevolen voor het ondergrondse deel van de
bestaande bebouwing, waarbij vooral in de bebouwde noordoosthoek van het plangebied mogelijk resten van bebouwing uit de 17e
eeuw te verwachten zijn.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

29683
Kaartblad:
Plangebied Bult van Pars te Klundert
Westerstraat
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Coppens
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-07-2008
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

cscha / 03-07-2008

43H

Coördinaten: 95876 / 408480

23-07-2008

Geschatte duur:

Toelichting
RAAP-projectcode: KLBU

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 24272
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
23-12-2008
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

ccopp / 23-12-2008

Selectieadvies
Voor de omgang met de archeologische en cultuurhistorische waarden en
verwachtingen in het plangebied wordt aanbevolen om in het kader van de
voorgenomen bodemingrepen de Bult van Pars in het plangebied te behouden en in
situ te beschermen. Meer specifiek houdt dit in om de maaiveldhoogte van het hoger
gelegen deel van het plangebied te handhaven en de vestingwal van het half-bastion
en de aangrenzende gracht aan de noord- en westzijde te behouden.
Gezien de langlopende discussie over de inrichting van het plangebied, wordt
geadviseerd een grondige afweging van alle belangen te maken voor de toekomstige
inrichting van het plangebied. Het moge duidelijk zijn dat een duurzame oplossing
voor de inrichting van het plangebied alleen op deze manier mogelijk is.
Als vergraving van de historische resten door geplande bodemingrepen onverhoopt
onvermijdelijk is, wordt hiervoor nader archeologisch onderzoek in de vorm van
proefsleuven (IVO-P) geadviseerd. In situ behoud van het half-bastion is bij een nietaangepaste
uitvoering van de huidige plannen, gezien de unieke en kwetsbare vorm
van het half-bastion, niet mogelijk. Dit vervolgonderzoek moet duidelijkheid scheppen
over de opbouw van de vestingwal en uitsluitsel geven over de aanwezigheid van
eventueel aanwezige fundamenten, grachtvullingen e.d.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

31492

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: begeleiding
SOB Research
SOB Research
Niet van toepassing
Gemeente
10-10-2008
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

fmeur / 10-10-2008

43H

Coördinaten: 96026 / 408710

20-10-2008

Geschatte duur:

Oosterstraat 4-6
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

1

Toelichting
Binnen het gehele onderzoeksgebied zullen de graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding worden uitgevoerd. Het op
basis van het vooronderzoek voorgestelde proefsleuvenonderzoek is komen te vervallen, dit omdat er sprake is van
bodemverontreinigingen. Noordelijk deel: AB sloopwerkzaamheden; zuidelijk deel: AB bodemsanering

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 30989
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
12-05-2010
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: begeleiding
Aantal putten:
1
Aantal boringen:

fkhan / 12-05-2010

Selectieadvies
Geen verder onderzoek noodzakelijk
Selectiebesluit
Idem
Toelichting
Ondergrond is vrij sterk verstoord door de aanleg van opslagtanks etc.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

32068
Kaartblad: 44A
Inventarisatie Industrieterrein Moerdijk
Industrieterrein Moerdijk
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Oranjewoud BV
Vissinga
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-11-2008
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

aviss / 11-11-2008

11-11-2008

Coördinaten: 99260 / 410835

Geschatte duur:

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 35922
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
21-04-2011
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

jtols / 21-04-2011

Selectieadvies
Geadviseerd wordt een verkennend booronderzoek uit te voeren ter plaatse
van die delen van het plangebied die een bedrijfsbestemming hebben en
waar als gevolg van uitbreidingen of vervanging van bebouwing en
installaties bodemingrepen van aanzienlijke diepte zijn te voorzien. Als
grens zal daarbij een diepte van 3 meter gehanteerd kunnen worden voor
die terreindelen waarvan op basis van het AHN kan worden vastgesteld dat
zij zijn opgehoogd. Voor de overige gebieden kan een grens van 2 meter
worden aangehouden.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

32865
Kaartblad:
Moerdijk (NB)-Heijningen
Oude Heijningsedijk
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

43G

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Boer, de
Niet van toepassing
Gemeente Moerdijk
08-01-2009
Aanvang:
08-01-2009
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

edboe / 08-01-2009

Coördinaten: 87938 / 407908

Geschatte duur:

1

Toelichting
E. de Boer. Moerdijk (NB) - Heijningen, Oude Heijningsedijk 74. Archeologisch bureauonderzoek. BILAN-rapport 2009/101.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 27455
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
26-08-2009
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

edboe / 26-08-2009

Selectieadvies
Vervolgonderzoek: verkennend booronderzoek
Toelichting
Zie BILAN-rapport 2009/101:
Op basis van het bureauonderzoek is aan het Pleistocene zand op ruim 4 m ¿mv een middelhoge verwachting voor archeologische
waarden van vóór de veenvorming (steentijd en mogelijk later) toegekend. Voor de top van de daar bovenliggende veenlaag geldt een
middelhoge verwachting voor archeologische waarden uit de dertiende en veertiende eeuw en mogelijk eerder. In ieder geval bevindt
zich in het westelijke deel van het plangebied een boerderij uit het einde van de achttiende eeuw. Oudere voorgangers (van na de
inpoldering) worden hier op grond van oude kaarten niet verwacht.
Volgens de huidige plannen zal de bodem door graafwerkzaamheden t.b.v. waterlichamen tot maximaal 1,5 m ¿mv worden
verstoord. De verstoringsdiepte van de nieuwbouw bedraagt naar verwachting maximaal 2 m ¿mv.
Op basis van deze gegevens wordt geadviseerd om als de bodem in het plangebied tot dieper dan 2 m ¿mv wordt verstoord een
vervolgonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek uit te voeren.
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

33423
Kaartblad: 43G
Moerdijk- Willemstad, Groenstraat 25a
Groenstraat
Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse
Boer, de
Niet van toepassing
Gemeente Moerdijk
09-02-2009
Aanvang:
09-02-2009
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

edboe / 09-02-2009

Coördinaten: 89333 / 412107

Geschatte duur:

1

Toelichting
Literatuur:
E. de Boer. Moerdijk (NB) - Willemstad, Groenstraat 25a. Archeologisch bureauonderzoek. BILAN-rapport 2009/57.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 26296
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
29-05-2009
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

edboe / 29-05-2009

Selectieadvies
PSO bij grondwerkzaamheden dieper dan 1,5 m -mv
Toelichting
Zie BILAN-rapport 2009/57:
Het plangebied maakt deel uit van de vestingstad Willemstad die dateert uit de zestiende eeuw. Vóór 1564 maakte het plangebied
deel uit van een onbedijkt zeekleigebied en in de late Middeleeuwen en eerder nog van een bewoonbaar veengebied. Op basis
hiervan is aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor onverstoorde archeologische waarden uit de periode vanaf 1586
en een middelhoge verwachting voor archeologische waarden van vóór 1564.
Door de geplande ingrepen zal de bodem voor een groot deel slechts circa 30 cm ¿mv worden verstoord, op een locatie die
grotendeels samenvalt met een gebied waar al gelijksoortige bebouwing heeft gestaan. Plaatselijk zal de bodem dieper, tot
maximaal 50 cm ¿mv worden verstoord. De bouwlocatie valt buiten het gebied waar de oudere bebouwing van Willemstad heeft
gestaan. Eventuele archeologische waarden van vóór het ontstaan van Willemstad, zullen door de beperkte bodemingrepen niet
worden verstoord.
Op basis van deze resultaten wordt voor de uitvoering van de huidige plannen geen vervolgonderzoek geadviseerd. De aanwezigheid
van archeologische resten of sporen kan op basis van het uitgevoerde onderzoek nooit geheel uitgesloten worden. Bij het aantreffen
van archeologische vondsten of structuren, dient men, conform de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), hiervan zo
spoedig mogelijk melding te maken bij de bevoegde instanties.
Indien de bodemverstoringen zich uitstrekken tot het gebied aan de Groenstraat (d.w.z. het zuidoostelijke deel van het plangebied)
en/of dieper dan circa 1,5 m ¿mv zullen plaatsvinden, wordt geadviseerd een aanvullend veldonderzoek uit te voeren. De exacte
invulling van dit onderzoek zal dan afhankelijk zijn van de omvang en diepte van de verstoringen en dient te worden vastgelegd in
een Plan van Aanpak (booronderzoek) of (door het bevoegd gezag goedgekeurd) Programma van Eisen (proefsleufonderzoek).
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

33982

Kaartblad:

43H

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: proefputten/proefsleuven
Becker en Van de Graaf
Hoven
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-03-2009
Aanvang:
23-03-2009
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

ehove / 10-03-2009

Coördinaten: 96250 / 408554

Blauwe Sluisdijk/Moye Keene
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

Geschatte duur:

3

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 25580
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
30-03-2009
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: proefputten/proefsleuven
Aantal putten:
3
Aantal boringen:

ehove / 30-03-2009

Selectieadvies
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn alleen sporen van moderne drainage, de sloop van de voormalige vleesfabriek en
gevechtshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Er wordt geen vervolgonderzoek aangeraden.
Toelichting
E. Hoven, Klundert Moye Keene/Blauwe Sluisdijk, Becker & Van de Graaf bv, 2009
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

35920
Kaartblad:
Bedrijventerrein Zwanegat
Bedrijventerrein Zwanegat
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Becker en Van de Graaf
Blom
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-07-2009
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

jblom / 03-07-2009

44C

Coördinaten: 101723 / 406347

03-07-2009

Geschatte duur:

1

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 27010
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
21-07-2009
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

jblom / 21-07-2009

Selectieadvies
Er wordt geadviseerd om in het plangebied, voorafgaand aan nieuwe bodemverstorende activiteiten, op de betreffende locatie een
verkennend booronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de te verstoren gebieden. Bij handhaving van
de huidige situatie wordt geen verder onderzoek geadviseerd.
Toelichting
In het plangebied worden archeologische waarden vanaf het Laat Paleolithicum verwacht. Deze kunnen worden aangetroffen in de
top van het pleistocene zand. Vermoedelijk is dit niveau tot het Neolithicum bewoonbaar gebleven. Door vernatting van het
landschap kwam het plangebied in een veenmoeras te liggen, waar vermoedelijk geen bewoning heeft plaatsgevonden. Ter hoogte
van het plangebied lijkt dit veen deels te zijn afgegraven dan wel te zijn geërodeerd bij overstromingen in met name de Late
Middeleeuwen.
Nadat dijken zijn aangelegd in de 16e eeuw werd de kleilaag die bij de overstromingen is afgezet, bewoonbaar. Resten uit de
Nieuwe tijd kunnen derhalve aan het maaiveld worden aangetroffen. Op basis van historische kaarten lijkt het aannemelijk dat tot
aan de bouw van enkele schuren rond 1900, het plangebied onbebouwd was en in gebruik als akker en weiland.
Blom, J.M. 2009: Archeologisch Bureauonderzoek, Bedrijventerrein Zwanegat, Zevenbergen, Gemeente Moerdijk, Noordwijk
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

36681

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Grontmij
Schutte
Provincie
Provincie
17-08-2009
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

aschu / 24-08-2009

44C

Coördinaten: 103624 / 410994

24-08-2009

Geschatte duur:

Logistiek Park
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

3

Toelichting
Bureauonderzoek als onderdeel van een M.E.R. i.v.m. de mogelijke aanleg van een logistiek park.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 31624
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
19-07-2010
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

jroes / 19-07-2010

Selectieadvies
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt aanbevolen het plangebied nader te onderzoeken door middel van een
booronderzoek. Het voorstel is om hierbij niet in een grid te boren, maar om enkele raaien te boren om primair de ondergrond en de
opgetreden verstoringen in beeld te brengen en secundair mogelijk iets te weten te komen over de mogelijke aanwezigheid van
archeologisch interessante lagen/waarden.

Selectiebesluit
Dit rapport is zoals gebruikelijk in conceptvorm opgestuurd naar de Provincie; na de verwerking van enkele op- en aanmerkingen en
wat aanvullingen is het rapport definitief gemaakt.
Het bevoegd gezag heeft ingestemd met de resultaten van het onderzoek en is akkoord gegaan met het zetten van enkele zinvolle
raaien, voordat een selectiebesluit over het plangebied wordt genomen.
Dit naar aanleiding van een overleg dat heeft plaatsgevonden tussen mevr. M. Barwasser en dhr. Ph. Peeters (beiden namens de
Provincie Noord-Brabant) en dhr. J. van der Roest (Grontmij), op 4 januari 2010 op het Provinciehuis te ¿s-Hertogenbosch.
Toelichting
Publicatie:
Schutte, A.H., 2010. Archeologisch onderzoek Logistiek Park Moerdijk, gemeente Moerdijk - Bureauonderzoek. Grontmij
Archeologische Rapporten 837. Grontmij Nederland B.V., vestiging Roermond.
N.B. Het plangebied voor het IVO-B (juni 2010) is iets aangepast, met name aan de noord-oost kant is er een deel (tot aan de A16)
bijgekomen.
Het gebied van het onderzoeksnummer (31624) is daardoor groter dan dat van de onderzoeksmelding (36681).
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Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

36999

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Oranjewoud BV
Teekens
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-09-2009
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

aspoe / 10-09-2009

44C

Coördinaten: 102589 / 406445

10-09-2009

Geschatte duur:

Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

2

Toelichting
Naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van een begraafplaats voert Oranjewoud een bureauonderzoek uit op een tweetal
locaties. Doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel, op basis waarvan een
voorkeurslocatie wordt aangewezen. De tweede locatie betreft OM 37000 en ligt aan de Klundertseweg, ten westen van
Zevenbergen.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 35527
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
28-03-2011
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

aspoe / 28-03-2011

Selectieadvies
Vervolgonderzoek: inventariserend veldonderzoek overig, karterende fase
Selectiebesluit
Het selectieadvies is overgenomen door de bevoegde overheid
Toelichting
In het plangebied kunnen vindplaatsen worden aangetroffen. De aan- of afwezigheid van deze vindplaatsen dient door middel van
een nader onderzoek te worden vastgesteld.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

37000

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Oranjewoud BV
Teekens
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-09-2009
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

aspoe / 10-09-2009

43H

Coördinaten: 99098 / 406840

11-09-2009

Geschatte duur:

Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

2

Toelichting
Naar aanleiding van de toekomstige aanleg van een begraafplaats voert Oranjewoud een bureauonderzoek uit op twee locaties bij
Zevenbergen, gemeente Moerdijk. Doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel. Op
basis hiervan wordt een voorkeurslocatie aangewezen. De tweede locatie betreft OM 36999 en ligt ten oosten van Zevenbergen aan
de Pootweg.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 35528
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
28-03-2011
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

aspoe / 28-03-2011

Selectieadvies
Vervolgonderzoek door middel van een inventarisrend veldonderzoek - verkennende fase
Selectiebesluit
Het selectieadvies is overgenomen door de bevoegde overheid in het selectiebesluit
Toelichting
Op deze locatie dient bij voorkeur de geplande begraafplaats te worden gerealiseerd. Wel dient voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden een inventarisrend veldonderzoek - verkennende fase te worden uitgevoerd
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

39870

Kaartblad:

44A

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Becker en Van de Graaf
Wilbers
Rijkswaterstaat
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
09-03-2010
Aanvang:
01-08-2009
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

awilb / 09-03-2010

Coördinaten: 110229 / 419133

Nieuwe Merwede
Dordrecht
Dordrecht
Zuid-Holland

Geschatte duur:

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 32916
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
21-10-2010
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

awilb / 21-10-2010

Selectieadvies
Voor de Nieuwe Merwede geldt dat de te saneren gebieden bij de Moerdijkbrug niet zullen worden
afgegraven maar worden afgedekt. Hier is archeologisch vervolgonderzoek dus niet noodzakelijk. Dit
geldt ook voor de meeste locaties in de kribvakken. Daar wordt hoogstens een deel van het slib
verwijderd en wordt de rest afgedekt. Ook hier zal dus archeologisch vervolgonderzoek voor een
groot deel niet noodzakelijk zijn. Ook alle gebieden in de vaargeul waar gesaneerd zal moeten
worden kunnen worden uitgesloten van archeologisch vervolgonderzoek vanwege het feit dat deze
vaargeul vrijwel jaarlijks door baggeren op diepte wordt gebracht en daarbij eventuele archeologische
resten reeds verdwenen zullen zijn.
Geadviseerd wordt om archeologisch vervolgonderzoek te doen op twee verschillende manieren. Ten
eerste moet worden beoordeeld of het mogelijk is (technisch en financieel) om in alle
saneringsgebieden langs de randen van de Nieuwe Merwede akoestisch- en of sonaronderzoek uit te
voeren. Met een dergelijk onderzoek zouden eventuele archeologische resten in het slib kunnen
worden opgespoord. De opzet en haalbaarheid van een dergelijk onderzoek moet in overleg met de
uitvoerende partij en de bevoegde overheid worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).
Ten tweede zal er voor het milieukundig onderzoek nog een aanvullend booronderzoek worden
uitgevoerd in alle gebieden waar gesaneerd zal worden. Aanbevolen wordt om dit booronderzoek
dusdanig uit te voeren/te combineren dat ook archeologisch naar deze boringen kan worden
gekeken. Te denken valt hierbij aan het bemonsteren van de boorkernen en het zeven van de
monsters. Het kan daarmee goed mogelijk zijn om te bepalen of de saneringswerkzaamheden in die
gebieden wel of niet de archeologische resten bedreigen. Ook afspraken over deze methode van
onderzoek moeten eerst worden vastgelegd in een PvE.
Van alle te saneren kribvakken zijn er twee waar vermoedelijk oude geulen de Nieuwe Merwede
kruisen en daarom mogelijk archeologisch waardevol kunnen zijn. Het gaat om de gebieden tussen
km 973 en 974 waar de Nieuwe Merwede de Romeinse Maas en de Dubbel kruist en tussen km 966
en 967 waar mogelijk een concentratie stroomgordels de Nieuwe Merwede kruist en waar mogelijk
ook extra risico is op het verstoren van archeologische resten (zie afbeelding 6). Het is op dit moment
echter nog onduidelijk of in bovengenoemde twee kribvakken de saneringswerkzaamheden ook
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werkelijk tot in de archeologische niveaus zullen reiken. Om tot een goed advies te komen wordt
daarom geadviseerd om in deze gebieden allereerst een booronderzoek te doen om te controleren in
hoeverre de saneringen reiken tot in de archeologische niveaus. Zoals gezegd kan dit booronderzoek
mogelijk gecombineerd worden met het nog uit te voeren aanvullend milieukundig booronderzoek.
Indien er vanwege de eventuele hoge kosten geen booronderzoek kan komen dan zou het
gebaggerde slib moeten worden gezeefd om te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn
in de twee kribvakken. In alle andere gebieden is in eerste instantie geen aanvullend onderzoek
nodig, tenzij de beide geselecteerde kribvakken iets opleveren of het milieukundig booronderzoek
nieuwe informatie oplevert.
Ten slotte wordt geadviseerd om aanvullende voorschriften op te leggen aan de instanties en
personen die uiteindelijk het saneringswerk zullen uitvoeren. In die voorschriften moet worden
behandeld hoe deze instanties en personen om moeten gaan met het tijdens het baggerwerk
aantreffen van mogelijke archeologische resten. Vastgelegd moet worden wanneer gestopt moet
worden met baggeren en met wie contact moet worden opgenomen ter controle van het gevonden
materiaal.
Toelichting
Archeologisch bureauonderzoek
Archeologische waarden in de
Nieuwe Merwede
B&G rapport 906
Projectnummer 15070509/39870
Auteurs A.W.E. Wilbers, J. de Moor en J. de Kramer
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

40270

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
BAAC BV
Nijdam
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01-04-2010
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

lnijd / 01-04-2010

43G

Coördinaten: 92985 / 410917

01-04-2010

Geschatte duur:

Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant

10

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 33488
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
24-11-2010
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

lnijd / 24-11-2010

Selectieadvies
Bij bodemingrepen dieper dan 2,4 m -mv een verkennend booronderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van de intacte top van het
Hollandveen.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

40315

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Becker en Van de Graaf
Nales
Niet van toepassing
Niet van toepassing
06-04-2010
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

mberk / 06-04-2010

43G

Coördinaten: 89778 / 411032

06-04-2010

Geschatte duur:

Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

41566
Kaartblad:
Verkennend booronderzoek
Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Grontmij
Roest, van der
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-06-2010
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

jroes / 18-06-2010

44C

Coördinaten: 103913 / 411167

29-06-2010

Geschatte duur:

4

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 34269
Diepte onderzoek:
450
Gereedmelding:
05-01-2011
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

50

jroes / 05-01-2011

Selectieadvies
Geen nader onderzoek.
Selectiebesluit
Geen nader onderzoek. Eindoordeel-advies van de Provincie Noord-Brabant - directie SCO, opgesteld door mevr. drs. M.
Barwasser, d.d. 15-12-2010.
Toelichting
De boringen die zijn uitgevoerd, vertonen over het algemeen een vrij onverstoord profiel. Er is een vrij grote mate van overeenkomst
tussen de 3 raaien onderling. De boringen bevestigen het beeld zoals dat bestaat van de geologische ondergrond van dit deel van
plangebied. De ondergrond van het plangebied bestaat uit zeeklei (zavel- en kleilagen) van het Laagpakket van Walcheren op veen
(veelal mosveen) van de Formatie van Nieuwkoop; het veen is gelegen op (pleistoceen) zand.
In geen van de boringen zijn archeologische waarden aangetroffen, noch zijn er archeologisch gezien potentierijke grondlagen
aangetroffen.
Voor de aanwezigheid van het verdronken dorp Overdrage en het kapelletje in het gebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen, deze
zouden mogelijk aanwezig kunnen zijn in het gebied waar nu de A16 en de HSL lopen.
Gezien het voorkomen van uitsluitend natuurlijke lagen, is geadviseerd geen verder archeologisch onderzoek te verrichten. Dit
hoewel de raaien vrij ver uit elkaar liggen en er dus over een groot deel van het plangebied geen verdere kennis is verkregen.
Publicatie:
Van der Roest, J., 2011. Archeologisch onderzoek Logistiek Park Moerdijk - Gemeente Moerdijk - Inventariserend veldonderzoek
d.m.v. boringen (IVO-B) - Grontmij Archeologische Rapporten 969. Grontmij Nederland B.V.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

43996
Kaartblad:
Waterberging Volkerak-Zoommeer
Volkerak-Zoommeer
Bergen op Zoom
Steenbergen
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Vestigia BV
Heeringen, van
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
17-11-2010
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

mboon / 17-11-2010

49D

Coördinaten: 76364 / 402413

17-11-2010

Geschatte duur:

3

Toelichting
In opdracht van Rijskwaterstaat voert Vestigia BV een archeologisch bureauonderzoek uit.

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 35707
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
08-04-2011
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

cviss / 08-04-2011

Selectieadvies
In het rapport zijn een aantal specifieke adviezen geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Toelichting
Visser, C.A. / E. Louwe / R.J.J. Quak / R.M. van Heeringen, 2011: Waterberging Volkerak-Zoommeer in acht gemeenten op de
grens van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Ruimtelijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoek
(Vestigia-rapport V837), Amersfoort.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

48073
EVZ Keenehaven
Keenehaven
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
ADC ArcheoProjecten
Zee, van der
Van Dijk Geo- en Milieutechniek
Gemeente Moerdijk
17-08-2011
Aanvang:
Overige grondwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

rzee / 17-08-2011

43H

Coördinaten: 94832 / 406719

17-08-2011

Geschatte duur:

4

Onderzoek bij deze melding
Onderzoeksnummer: 42108
Diepte onderzoek:
Gereedmelding:
06-06-2012
Ingevoerd door /op:

Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Aantal putten:
Aantal boringen:

rzee / 06-06-2012

Selectieadvies
geen vervolgonderzoek
Toelichting
De diepere ondergrond bestaat uit dekzand (Laagpakket van Wierden binnen de Boxtel Formatie). In de top van deze afzettingen
kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit het Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum. Gezien de diepteligging zal
dit pakket bij de voorgenomen ontgraving niet worden aangesneden.
Als gevolg van mariene erosie zal het oorspronkelijk aanwezig veenpakket grotendeels of geheel zijn verdwenen. Bewoningssporen
uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd zullen niet aanwezig zijn. Vanwege de ligging aan grote getijdegeulen en de afwezigheid
van nederzettingen worden geen bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht.
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

48929
Kaartblad:
Bureauonderzoek fort Sabina
Fort Sabina
Willemstad
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
IDDS Archeologie B.V.
Wilbers
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-10-2011
Aanvang:
Restauratie/Consolidatie

Ingevoerd door/op:

awilb / 18-10-2011

43G

Coördinaten: 86464 / 410304

18-10-2011

Geschatte duur:
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

53639

Kaartblad:

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Econsultancy BV
Boots
Particulier
Gemeente
14-09-2012
Aanvang:
Bouwwerkzaamheden

Ingevoerd door/op:

gboot / 14-09-2012

44C

Coördinaten: 100900 / 406033

14-09-2012

Geschatte duur:

Gildelaan 82
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

54376
Kaartblad: 49E
Nieuwe Zuid-West hoogspanningsverbinding
Borssele-Tilburg
Borssele
Steenbergen
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: booronderzoek
Grontmij
D'hondt
Niet van toepassing
Gemeente
31-10-2012
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

fdhon / 31-10-2012

12-11-2012

Coördinaten: 85136 / 395792

Geschatte duur:

50

Toelichting
Een traject met boringen ter plaatse van de toekomstige hoogspanningsmasten. Het traject loopt van Borssele (Zld) tot Tilburg (NB).
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

55182
Kaartblad:
BO Zuid-West 380 kV deeltrace 4
Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Transect
Pape
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-01-2012
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

hpape / 09-01-2013

43H

Coördinaten: 93858 / 403657

09-01-2012

Geschatte duur:
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

55183
Kaartblad:
BO Zuid-West 380 kV deeltrace 4
Moerdijk
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Transect
Pape
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-01-2012
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

hpape / 09-01-2013

43H

Coördinaten: 99492 / 408259

09-01-2012

Geschatte duur:
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Onderzoeksmelding:
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:

55184
Kaartblad:
BO Zuid-West 380 kV deeltrace 4
Zevenbergschenhoek
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant

Type onderzoek:
Uitvoerder:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Aanmelding:
Motief:

Archeologisch: bureauonderzoek
Transect
Pape
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-01-2012
Aanvang:
Infrastructurele werken

Ingevoerd door/op:

hpape / 09-01-2013

44C

Coördinaten: 105025 / 410921

09-01-2012

Geschatte duur:
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Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

22168
Vondstmelding:
43HN-5
95760 / 408640
HILSEPOORT 13
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 22-04-1992
Particulier / 19-10-1992
Verwers / 18-03-1993
Niet-archeologisch: graafwerk
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
De positie van het gewelf wrslk. in vroegere ravelijn. Vroegere functieonbekend, daarna wrlsk. kelder of waterreservoir. Niet zeker
of sluit-muren van kelder oorspronkelijk zijn. Toegang zeker niet.Buitenmaat 2.30 x 1.35 m., binnenmaat 1.86 x 1.03 m., hoogte
c. 1.50 m.Muurdikte c. 30 cm. Gebruikte stenen: IJsselsteentjes (c. 15 x 8 x 5 cm.).Toegang bovenin hoek van gewelf, 60 x 70
cm.Vloer van gewelf: grijze, ongelazuurde plavuizen.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
2
Keramiek
Muur(restant)
Niet van toepassing
Twee muurtjes bovenop gewelf; een is

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
Cultuur:
Niet van toepassing
1
Toestand:
Compleet
Keramiek
Gebouw
Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Gewelf, mogelijk kelder of waterput; niet eerste functie van constructie

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
Cultuur:
1
Toestand:
Keramiek
Muur(restant)
Begindatering:
Niet van toepassing
Einddatering:
Opening van gwelf, in later instantie toegevoegd

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
er ouder dan de toegang tot het gewelf

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Artikel van Joost Knook

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Topografische kaart van Klundert

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Schetsen van Verwers, met aantekeningen
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Niet van toepassing
Compleet
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Nr. 92.1416 van Quaytaal, met antwoord van Verwers

Literatuur
KNOOK, JOOST 1992 Het gewelf., in: Clubblad van Heemkundekring "Die Overdraghe", p. 8vlgg.
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Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32965
Vondstmelding:
43GN-4
87250 / 411875
VOLKERAKSLUIZEN
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 04-1966
Particulier / 04-1966
Es, van / 05-1966
Niet-archeologisch: graafwerk
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA/Loeb-fiche met beschrijving, cf.Bulletin, *56.Diepte vondst gereconstr.: maaiveldniveau op NAP gesteld.Datering o.g.v.
bepaalde ouderdom van overdekkende veenlaag.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Hout/houtskool
Beeld/vrijstaande sculptuur
Niet van toepassing
eikenhouten 'idool' 3,3 x 5,2 x 12,8 cm

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Compleet

Begindatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Einddatering:
Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Memo
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Corr.arch.Willemstad: bezoekrapport W.A.van Es, 2.5.'66

Literatuur
HALBERTSMA, H. 1966 'Willemstad', p.*56,, in: Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 65
ES, W.A. VAN & W.A. CASPARIE 1968 Mesolithic wooden statuette from the Volkerak, near Willemstad, Noord-Brabant,
pp.111-116,, in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 18
Es. W.A. van 1968 Mesolithisch houten beeldje in het Volkerak gevonden, in: Spiegel Historiael p. 642-643
--- 1966 , in: Archeologisch Nieuws, p. 57
--- 1966 p. 18, in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32966
Vondstmelding:
43HZ-7
91810 / 405400
KONIJNENBERG
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Particulier / 1951
Beex / 1969
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat samenvatting van een melding van G.Beex (z.Doc) door R,Klok.Beex verwijst naar hieronder genoemde publikatie,
spec. p.75. AuteurTuinstra schrijft dat er reeds voor 1380 ter plaatse een nederzetting lag,'er was toen reeds bedijking'. Er
zouden funderingen zijn aangetroffen,Vermoedelijk is de vaststelling vd coordinaten door R,Klok geschied.
Aantekening van Verwers: 'De konijnenberg had reeds in 1380 een zomerkade en bedijking. Er zijn funderingen van een nong
oudere nederzetting gevonden = nu bebouwd!'
Afvoeren vlgs MK? en PV.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Fundering
Niet van toepassing
NB: indirecte vermelding

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
brief Beex aan ROB (Klok).

Literatuur
TUINSTRA, U. 1951 , in: Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het Noord westen van Noord-Brabant.
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32968
Vondstmelding:
43HN-3
95910 / 410440
WATERPOMPSTATION
Noordschans
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Particulier / 1984
Verwers / 01-01-9999
Niet-archeologisch: graafwerk
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat bezoekverslag van Verwers aan de vindplaats.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
9999
Keramiek
Pijp/pijpekop/pijpesteel
Niet van toepassing
17e E.

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
9999
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd:grape
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Bot, dierlijk
Bot
Niet van toepassing
steurplaat

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Keramiek
Waterput/waterreservoir
Niet van toepassing
gemetselde put

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Infrastructuur, onbepaald
Cultuur:
Niet van toepassing
9999
Toestand:
Onbekend
Hout/houtskool
Paal
Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Reeks van grote ronde palen; bij bezoek Verwers niet meer zichtbaar.

Begindatering: Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32970
Vondstmelding:
43HN-1
99000 / 408500
SLIKPOLDER; DE ZANDBERG
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Particulier / 1951
Beex / 1969
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat samenvatting inventarisatie waarnemingen G.Beex.Onderhavige gebaseerd op publ.hieronder, sp.p.75, waar auteur
melding'maakt van resten van het klooster Mons Sanctus op de plaats van 'de Zand-berg'. Bouw kort na 1000.W.J.H.Verwers
heeft hier 1976 aan toegevoegd dat de locatie door een fa-briek is overbouwd.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Klooster(complex)
0
Niet van toepassing
Plattegrond/configuratie
Niet van toepassing
NB: indirecte inform.

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
N.v.t.

Begindatering: Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Literatuur
TUINSTRA, U. 1951 , in: Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het Noord westen van Noord-Brabant.
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32971
Vondstmelding:
43HN-2
99000 / 407000
LOBBEKENSTOREN
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Particulier / 9999
Beex / 1969
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat over deze waarneming beperkte informatie: afk. van inventarisatieG.Beex. Hij baseert zich op hierondergenoemde
publ., sp. p.3. Tuinstrameldt t.a.p. dat genoemde toren tot na de Elizabethsvloed 1421 nog lang eenbaken voor de schippers is
geweest. In 1848 zouden de funderingen zijnteruggevonden.Ook bij Delahaye (1963, 112-113) komt de toren aan de orde. Hij
beschrijftfunderingen, ten N van de stad, die hij hieraan toeschrijft. Op 2 a 3 monder maaiveld zou een dikke laag schelpen zijn
gevonden waarin dezefunderingsresten rustten. Over de functie laat hij zich voorzichtig uit:"In deze toren zien sommigen een
wacht- of vuurtoren".Toponiem: Delahaye (t.a.p. noot 5) vermoed dat de naam van deze toren zalzijn afgeleid van die van het
Kasteel van Zevenbergen.De precieze vindplaats is totnogtoe niet achterhaald: gegeven coordinatenadministratief!

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Infrastructuur, onbepaald
Cultuur:
Niet van toepassing
9999
Toestand:
Fragment
Keramiek
Fundering
Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Indirecte vermelding van vondst funderingen van 'toren': vuurtoren (?)

Literatuur
DELAHAYE, A. 1963 De Roodevaart of haven van Zevenbergen, pp.111-141,, in: De Oranjeboom; Jaarboek en Registers van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda XVI
TUINSTRA, U. 1951 , in: Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het Noord westen van Noord-Brabant.
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32973
Vondstmelding:
43HN-4
96000 / 408500
NIEUWOORT
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Beex / 9999
Beex / 1969
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat beperkte informatie, gebaseerd op een inventarisatie van G.Beex.Beex schrijft hierover: 'Klundert is het M[iddel]
E[euwse] dorp Niewoort,Mogelijk hier en daar nog M E-se bodemsporen'.Geen informatie over archeologische waarnemingen.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Versterking, onbepaald
9999
Niet van toepassing
Wal/omwalling
Niet van toepassing
fortificaties rond het dorp

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32984
Vondstmelding:
Extern nr:
44CN-18
Onderzoeksmelding:
101075 / 406325
KASTEEL ZEVENBERGEN; LOBBEKENSTOREN
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 11-09-1956
Particulier / 1997
Berg, van den / 9999
Archeologisch: opgraving
Geomorfologie: Onbekend
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat korte melding van inventarisatie G.Beex.Text luidt: "funderingen van voormalig kasteel van Zevenbergen.Ligging in
tuin van pastorie". Met andere pen toegevoegd:"gedeeltelijk onderzocht door Renaud".Op ROB inderdaad tekeningen aanwezig
(z.Doc.niet ondertekend; op een ervanvermeld 'Gem.Zevenbergen').Betekenis sporen: onduidelijk of het om een weermuur gaat:
dikte ruim 1 ma 1.6 m. bewaarde hoogte ca 2 m. Aan 'bovenzijde' langs lange zijde tweelagen zandsteenplaten boven gewone
stenen (afwerking?). Eveneens zandsteen-bovenste 60%- aan de korte zijde(n), bij 'ingang'. (Bovenzijde muur op1,05 m maaiveld)Hier, tussen beide muurfragmenten, een drempel en een schotbalk ingemeten.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Zandsteen/kwartsiet
Bouwmateriaal
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing
handvorm metselstenen, afm. 23 x 5,5

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Keramiek
Muur(restant)
Niet van toepassing
met opening (ingang?), Br: 3,5 m.

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Compleet

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

Niet van toepassing
Compleet

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

Niet van toepassing
Fragment

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

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
3 lichtdrukken: 1992-5929/31: topogr., overz. & details

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
29-08-1980
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
29-08-1980

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
d.d. 25-11-1996
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32986
Vondstmelding:
44CN-2
100000 / 406500
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Particulier / 1865
Beex / 9999
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA: verwijzing/kopie inventariskaart Oud Archief.Hierop informatie uit Hermans, p.47: op een in Zevenbergen, Alba
Julia,gevonden steen is o.a. de tekst 'Primus Magistras' vermeld. Het betreft eenzijdelings voorbeeld dat Hermans aanhaalt in
een fililogische discussieover de tekst op een andere gedenksteen.Hermans verwijst naar Orell, Inscr.lat., No.5798.Volgens
bijgeschreven opmerking is niets hierover aan G.Beex bekend.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Steen
Brok
Niet van toepassing
E: PRIMUS MAGISTRAS

Cultuur:
Toestand:

Romeins
Onbekend

Begindatering: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Einddatering:
Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Literatuur
HERMANS, C.R. 1865 , in: Noordbrabants Oudheden
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32987
Vondstmelding:
Extern nr:
44CN-3
Onderzoeksmelding:
101050 / 408600
ROODE VAART;STORTPLAATS;FORT NOORDAM
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Beex / 9999
Beex / 1968
Onbekend
Geomorfologie: Onbekend
Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat twee fiches met korte informatie, teruggaande op een inventarisa-tie van Beex (verm. eind jaren 60). Deze ontdekte
op genoemde plaats (+-)een 'hoogte', welke door hem als 'verdedigingswerken waarschijnlijk uit 17eof 16e eeuw' wordt
geinterpreteerd.Op een tweede (memo)fiche van Onderafdeling Registratie, met een samenvat-ting door R.Klok 25.3.69, is het
omschreven als '17e eeuws fort'. Later ishier toegevoegd dat de 'bouw 1590' plaatsvond (paraaf onleesb.).'Fort Noordam' z.
Delahaye 1963.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Schans
9999
Niet van toepassing
Wal/omwalling
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
van G.Beex aan ROB (R.Klok)

Literatuur
DELAHAYE, A. 1963 De Roodevaart of haven van Zevenbergen, pp.111-141,, in: De Oranjeboom; Jaarboek en Registers van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda XVI
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

32998
Vondstmelding:
Extern nr:
44CZ-4
Onderzoeksmelding:
102625 / 404700
KAPELBERG; LANGEWEG; SPIEPOLDER
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant
Beex / 9999
Beex / 25-03-1969
Beex / 9999
Archeologisch: (veld)kartering
Geomorfologie: Onbekend
Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat een melding en aanvullende informatie van G.Beex.1. betreft een brief en schets topografie van Beex m.b.t. deze
hoogtewaaronder zich mogelijk resten van het klooster Catharinendal zouden bevin-den. Beex verwijst naar een artikel (verm.) in
De Oranjeboom dat aan ditklooster gewijd zou zijn, geschreven door Merkelbach-v.Enkhuizen(naam-artikel kombinatie nergens
bekend).2. topografische beschrijving:"Hazeldonk. Een langgerekte terp die zich aan weerszijden van de weg Zeven- bergen-Leur
uitstrekt. Het oostelijk gedeelte heet Kapelberg. Op Hazeldonk lag in de Middeleeuwen het nonnenklooster Catharinendaal; later
alleen een kapel. Niet bekend of nog fundamenten aanw.zijn."In publ. 'Kloosters in Brabant', spec. bijlage p.43 vv, worden twee
kloos-terbewegingen genoemd die de naam Catharinadal gebruikten. Voorzover deplaats van deze stichtingen bekend is, strookt
deze niet met de plaats/ge-meente Zevenbergen.Slechts de eerste stichting van de Reguliere Kanunnikessen van St.Norbertte
Wouw zou in aanmerking kunnen komen: stichting 1271 (locatie niet ver-meld). Sinds 1288 was het klooster tengevolge vd
St.Aagtenvloed geisoleerd;in 1295 vestigden ze hierom een nieuw Catharinadal nabij Breda.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Klooster(complex)
1
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

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

Literatuur
KLOOSTERS IN BRABANT 1977 , in: Catalogus Kloosters in Brabant; uitg. & tentoonstelling Noordbrabants Museum 3 juni15augustus 1977.
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33013
Vondstmelding:
Extern nr:
44CZ-11
Onderzoeksmelding:
101070 / 406120
BEEKSESTRAAT 107
Onbekend
Moerdijk
Noord-Brabant
Onbekend / 9999
Onbekend / 21-06-1981
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 9999
Niet-archeologisch: graafwerk
Geomorfologie: Onbekend
Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
CAA bevat summier RCC formulier alsmede een bouwtechnisch rapport over debetreffende (niet)archeologische ontsluiting.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Niet van toepassing
9999
Toestand:
Fragment
Keramiek
Aardewerk, ondetermineerbaar
Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Omschr., fr. 'keramiek' en datering naar aant.RCC fiche Verwers
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33182
Vondstmelding:
44CN-8
105600 / 406800
ZONZEEL
Langeweg
Moerdijk
Noord-Brabant
LEENDERS / 21-04-1997
Schegget, ter / 1997
Schegget, ter / 06-1997
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Terrein met resten vh 1421 verdronken dorp Zonzeel. Eerste vermelding hiervan 1267 of 1292.Coordinaten geven de
vermoedelijke locatie weer vd parochiekerk.Puin opgeploegd door boer Wout Sprangers?Exacte lokatie wordt onderzocht door
AWN afd. West-Brabant (booronderzoek).

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
Cultuur:
Niet van toepassing
0
Toestand:
N.v.t.
Niet van toepassing
Plattegrond/configuratie
Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Eindjaar (verdronken) 1421. Wel vondsten ('puin')? z.Beschr.

Literatuur
TER SCHEGGET, M.E. 1997 , in: Een aanvullende inventarisatie ten behoeve van de indicatieve kaart van archeologische waarden
(IKAW), p.11
LEENDERS, K.A.H.W. 1974 'Nieuw licht op Terheijdens Historie',, in: jaarboek Oranjeboom 27
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33184
Vondstmelding:
44CN-9
102200 / 411750
ROODEVAART
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 1964
Schegget, ter / 05-1997
Schegget, ter / 06-05-1997
Niet-archeologisch: graafwerk
Boomgaard

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Vondsten zijn gedaan door boer op vm fruittelersbedrijf.Vinder -inmiddels AWN-lid- ploegt sedert 1964 ME aardewerk op.Bij
graafwerk daarnaast vindt hij tevens op overgang mariene klei/estuariumklei (zware zavel):* 2 stenen vloertjes op 37 cm onder
mv. gelegen. Hierbij aardewerk gevonden, specifiek vermeld wordt nr 01.* tevens vermelding vondst 200 m meer Z; -> aparte
waarn.nr.33185.Dateringen: ad 01 en 02. Van beide items wordt productieperiode opgegeven-> 1475-1550.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
Cultuur:
1
Toestand:
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd:kom/(voet)schBegindatering:
Niet van toepassing
Einddatering:
1/2 orig. Buiten spaarz.bruin gl./binnen witte slib, geel gl.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
Cultuur:
1
Toestand:
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd:steelpan
Begindatering:
Niet van toepassing
Einddatering:
steelpan, platte steel. Buiten niet, binnen groenig geglaz.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
Cultuur:
Niet van toepassing
1
Toestand:
Compleet
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd:grape
Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
2-orige groene gr./ 3 pootjes; diam.17cm max. H: 13,9 cm. Datering: z.Besc

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
2
Keramiek
Onbekend
Niet van toepassing
2 stenen 'vloertjes' van 2 x 3 m

Cultuur:
Toestand:

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Z.NL type.
Niet van toepassing
Fragment
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Niet van toepassing
Fragment

Foto
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
#01 en (03?)
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
arch.invent. hr.Lambregts; 25.4.97

Literatuur
HERBEN, M.H.A.J. 1994 'Het eiland Moerdijk in de zestiende eeuw', pp.108-14,, in: Nederlandse Historien
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33185
Vondstmelding:
44CN-10
102200 / 411550
ROODEVAART
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 1997
Schegget, ter / 05-1997
Schegget, ter / 06-05-1997
Niet-archeologisch: graafwerk
Grasland/weideland

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Zie Waarn.nr. 33184. Vondst gedaan zo'n 200m ten Z van de daar beschrevenwaarneming van '2 stenen vloertjes'. Coordinaten
(Y-waarde) van onderhavigevondst hiermee verrekend.Lokatie bevindt zich in vm Mr. Claesland, vm eiland van Moerdijk.Over de
lokatie wordt opgemerkt dat de leemplaats 50 m van een oude dijkligt; is er relatie tussen beide 'werken'?

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Infrastructuur, onbepaald
Cultuur:
Niet van toepassing
9999
Toestand:
Fragment
Niet van toepassing
Cultuurlaag
Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Betreft 5 cm dikke leemlaag; afm 7 x 50?m. 30 cm -mv. Functie: z.Beschr.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Hr.Lambregts 25.4.1997 (zie waarn.nr. 33184)

Literatuur
TER SCHEGGET, M.E. 1997 , in: Een aanvullende inventarisatie ten behoeve van de indicatieve kaart van archeologische waarden
(IKAW), p. 12-13
HERBEN, M.H.A.J. 1994 'Het eiland Moerdijk in de zestiende eeuw', pp.108-14,, in: Nederlandse Historien
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33192
Vondstmelding:
43HN-6
97150 / 407700
GROOTE KETEL; NIERVAART
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant
LEENDERS / 1997
Schegget, ter / 1997
Schegget, ter / 06-1997
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Terrein met resten vh vml. (in ca 1449 verdronken) dorp Niervaart, voorgan-ger van Klundert. Vermelding in oorkonde 1297.De
ligging is gereconstrueerd door Leenders en Herben.Bovenvermelde vondst van afvalhoop komt via andere bron (Vervloet).

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Onbekend
Afval
Niet van toepassing
'afvalhoop' gev.in slootprofiel langs weg

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
(melding Vervloet).

Literatuur
TER SCHEGGET, M.E. 1997 , in: Een aanvullende inventarisatie ten behoeve van de indicatieve kaart van archeologische waarden
(IKAW), p.12
HERBEN, M.H.A.J. & L. VAN DER MIERDEN 1993 'De rentmeesterrekeningen van Niervaart uit de 1e helft van de 15e eeuw', in:
Brabants Heem 45
HERBEN, M.H.A.J. & L. VAN DER MIERDEN 1995 'Het dorp en de heerlijkheid Niervaart in de late middeleeuwen', in: Jaarboek
de Oranjeboom XLVIII
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

33195
Vondstmelding:
43GN-3
88500 / 407600
OUDE HEIJNINGEN
Fijnaart
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 05-1997
Schegget, ter / 1997
Schegget, ter / 06-1997
Indirect: literatuur
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Aangegeven gebied benadert locatie van het vml. dorp Valkenberg. Eerstevermelding 1285; parochie vlg.oorkonde 1313;
vermeldingen nadien tot 1369.Verdronken voor 1400(?).Lokatie is bepaald a.d.h.v. oude kaarten.Gegeven coordinaten zijn
benadering. Nl. ten N van de oude loop van de Val-kenbergse Amer en daar waar het pleistocene zand omhoog komt.lit. Juten is
niet aanwezig in ROB BIBL. KOPIE IN CAA.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
0
Niet van toepassing
Plattegrond/configuratie
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
N.v.t.

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

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
oud topokaartje + kopie art. Juten

Literatuur
TER SCHEGGET, M.E. 1997 , in: Een aanvullende inventarisatie ten behoeve van de indicatieve kaart van archeologische waarden
(IKAW), p.13
HERBEN, M.H.A.J. 1996 'Klundert, gemeente Niervaart', in: De Overdraght 22 #1
JUTEN, G.C.A. 1936 'Valkenberg', p. 30-32,, in: Taxandria 43
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

36370
Vondstmelding:
44CN-7
101100 / 406360
STATIONSSTRAAT
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 18-03-1998
Particulier / 23-03-1998
Particulier / 03-1998
Niet-archeologisch: graafwerk
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Ter plaatse van het voormalige woonhuis nr 20 aan de Stationsstraat (nu:appartementencomplex in aanbouw) zijn tijdens de
grondwerkzaamhedenwaarnemingen gedaan.Zichtbaar waren funderingsresten, richting NNW-ZZO, ongeveer parallellopend aan
de Stationsstraat. Steenformaat: 20x10x5cm.Daarnaast uitbraaksleuf en vondsten (roodbakkend aw, leisteen, bot
incl.knaagsporen).Resten zijn mogelijk van Kasteel Zevenbergen. Nader onderzoek is april '98uitgevoerd door de AWN (zie
36943).

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
1
Keramiek
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Onbekend
afd. 22

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Onbekend
afd. 22; situatieschetsjes

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
3 kleurenfoto's fundering
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

36943
Vondstmelding:
Extern nr:
44CN-7
Onderzoeksmelding:
101100 / 406360
STATIONSSTRAAT
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland / 04-04-1998
Particulier / 10-04-1998
Particulier / 04-1998
Niet-archeologisch: graafwerk
Geomorfologie: Onbekend
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld:

Beschrijving
Waarneming in bouwput ter plaatse van het vm. woonhuis nr.20 aan deStationsstraat (app.complex in aanbouw).In N richting
kon ca. 2m fundering worden waargenomen.Naast veel moderne vondsten is ook ouder materiaal aangetroffen (zieverslag):
vooral roodbakkend 16e eeuws aardewerk en dierlijk slachtafval.Resten horen mogelijk bij Kasteel van Zevenbergen.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
1
Keramiek
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
999
Bot, dierlijk
Bot
rund
ook: schaap/geit en wilde eend

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
999
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd aardewerk
Niet van toepassing
oa. vergiet, bakpan, pot, deksel

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
enkele vondsten en fundering

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
kadasterkaart met lokatie funderingsresten
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

37370
Vondstmelding:
44CN-11
100440 / 406775
HAVEN
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Archeologische Werkgemeenschap
Archeologische Werkgemeenschap
Archeologische Werkgemeenschap
Niet-archeologisch: graafwerk
Onbekend

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

voor Nederland / 04-06-1998
voor Nederland / 07-1998
voor Nederland / 07-1998
Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
In berg gestorte grond afkomstig uit haventrace in het centrum, bijaanleg van nieuwe kabels.Waarneming in berg grond door
AWN. De grond bestond uit bruingrijze kleien zwart venig materiaal met plantenresten. Zout milieu.Gezien de lokatie, hoek van
de Zuidhaven met de Nieuwe Kerkstraat, zouhier sprake kunnen zijn van een nog onbekende dwarsverbinding met devroegere
Roode vaart. Deze is in het kader van de stadsuitbreiding vanZevenbergen gedempt.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
9999
Keramiek
Aardewerk, gedraaid
Niet van toepassing
DIV. KERAMIEK 1350-1450

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
9999
Bot, dierlijk
Bot
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
9999
Schelp
Afval
Niet van toepassing
ALIKRUIKEN EN MOSSELS

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
Cultuur:
Niet van toepassing
1
Toestand:
Compleet
Keramiek
Spinklos/spinschijf/spinsteen
Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
ZWART, ONGEGLAZUURD, CONISCH, DOORSNEDE 3,3CM, HOOGTE 2,6CM (TEK. VERSLAG)

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

Niet van toepassing
Fragment

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

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
9999
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing
BOUWMATERIAAL

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Haven
1
Zandsteen/kwartsiet
Brok
Niet van toepassing
"GROOT STUK KWARTS" PERIODE

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

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

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
???

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Kort verslag A.M. Visser, AWN

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
spinklosje

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Kaart
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
topokaartje met aanduiding vindplaats
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

45176
Vondstmelding:
44CZ-37
101050 / 406250
KASTEEL ZEVENBERGEN
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau /
Particulier / 1997
RAAP Archeologisch Adviesbureau /
Archeologisch: geofysisch onderzoe
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

01-04-1997
9999
Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
In april 1997 heeft RAAP een oppervlakteweerstands- en booronderzoek uitgevoerd op het terrein van kasteel Zevenbergen. Het
kasteel van Zevenbergen heeft bestaan van 1290 tot 1731. Het stond in het gebied begrensd door de Pastoor van Kessellaan, de
Neerhofstraat, de Stationsstraat en de Doelstraat. Door de Heemkundevereniging 'Willem van Strijen' is in 1980 een deel van het
terrein met een graafmachine doorzocht. Daarbij is muurwerk aangetroffen. Het onderzoek door RAAP is uitgevoerd op vier
gazons grenzend aan de Neerhofstraat. Op tal van plaatsen is puin gevonden. Hoewel het in een aantal gevallen om
concentraties gaat, lijkt nergens sprake te zijn van aaneengesloten funderings- en/of muurresten. Gezien de grote hoeveelheden
puin leidt het geen twijfel dat het om de resten moet gaan van een of meer aanzienlijke bakstenen gebouwen.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kasteel
9999
Niet van toepassing
Plattegrond/configuratie
Niet van toepassing
puin

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Literatuur
Exaltus, R.P. 1997 Gemeente Zevenbergen; archeologisch onderzoek naar de resten van het voor- malige kasteel Zevenaar., in:
RAAP-rapport 285
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

46502
Vondstmelding:
44CN-15
100900 / 406630
Langenoordstraat
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 23-02-1993
Kraaijeveld / 12-12-2002
Verwers / 26-02-1993
Niet-archeologisch: graafwerk
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Dijkprofiel met vondsten. Ook grondmonster genomen waarin houtskool en baksteenresten. Leerresten wijzen evt. op
schoenmakerij.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Aardewerk, ondetermineerbaar
Niet van toepassing
zowel geglazuurd als ongeglazuurd

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Leer/huid/bont
Afval
Niet van toepassing
leerfragmenten

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Metaal
Afval
Niet van toepassing
lange nagels met vierkante kop

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
Cultuur:
9999
Toestand:
Bot, dierlijk
Afval
Begindatering:
Niet van toepassing
Einddatering:
vooral ribben en kiezen en een onderkaakhelft met kiezen

Begindatering: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Onbekend
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Onbekend
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Onbekend
Fragment

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
dd. 23 febr. 1993
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Niet van toepassing
Onbekend
Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
(slachtafval?)

Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
dd. 23 febr. 1993

27 van 52

Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

46503
Vondstmelding:
44CN-16
101000 / 406500
Markt
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 03-10-1996
Kraaijeveld / 12-12-2002
Verwers / 01-01-1996
Niet-archeologisch: graafwerk
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Bij graafwerkzaamheden voor nieuwe gasleiding oude fundering aangetroffen op de Markt.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kerk
9999
Keramiek
Baksteen
kloostermop:volume ca. 8000-4000 cm

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kerk
9999
Keramiek
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

Onbekend
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Einddatering:
Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
dd 3-10-1996

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
3 foto's van sleuf

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Brief
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
dd. 2-12-1996 van Wim Meulblok met schetsen
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

46505
Vondstmelding:
44CN-17
101075 / 406925
Huize Zevenbergen
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 27-06-1996
Kraaijeveld / 12-12-2002
Verwers / 01-07-1996
Archeologisch: booronderzoek
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Zie ook waarneming 32984.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kasteel
1
Keramiek
Aardewerk, ondetermineerbaar
Niet van toepassing
sterk afgesleten scherf, geen scherpe

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kasteel
Cultuur:
Onbekend
1
Toestand:
Fragment
Keramiek
Aardewerk, ondetermineerbaar
Begindatering: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
mogelijk handvat; donkergrijs, ongeglazuuurd glad afgwerkt; 15 x 3 cm

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Kasteel
9999
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing
bakstenen muurresten

Begindatering: Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
Einddatering:
IJzertijd: 800 - 12 vC
randen, evt. verspoeld; buiten donkergrijs binnen lichter

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Begindatering: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
Einddatering:
Middeleeuwen: 450 - 1500 nC
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

46509
Vondstmelding:
Extern nr:
44CN-19
Onderzoeksmelding:
101050 / 408600
Fort Noordam
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 10-06-1986
Kraaijeveld / 13-12-2002
Particulier / 10-06-1986
Archeologisch: proefputten/proefsleu Geomorfologie: Onbekend
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld:

Beschrijving
Zie ook waarneming: 32987

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Schans
9999
Hout/houtskool
Bouwmateriaal
Niet van toepassing
Vlechtwerk: oudste fase

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Schans
3
Hout/houtskool
Balk
Niet van toepassing
fundering muur

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Schans
1
Niet van toepassing
Wal/omwalling
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Schans
1
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

52130
Vondstmelding: 307046
Extern nr:
44CN-20
Onderzoeksmelding:
105600 / 409800
Zevenbergschen Hoek
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant
ADC ArcheoProjecten / 16-03-2001
ADC ArcheoProjecten / 18-06-2004
Meijlink / 09-10-2001
Archeologisch: opgraving
Geomorfologie: Dekzandrug/dekzandplateau
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor
NAP maaiveld: - -10

Beschrijving
Het gaat bij deze melding om de eerste fase van het AAO, ingeluid door het aantreffen van enkele houtskoolconcentraties op
deze vindplaats bij de AAI. In de putten van het AAO is het houtskool ook waargenomen. Het gaat waarschijnlijk om houtskool
dat hier door natuurlijke omstandigheden terecht is gekomen. Andere archeologische mobilia zijn niet gevonden. Ook zijn geen
archeologische grondsporen aangetroffen. Een tweede fase van het AAO heeft dan ook niet plaats gevonden. Opdrachtgever is
de HSL; directievoering ligt bij de Projectgroep Archeologie HSL.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
9999
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Onbekend
Begindatering: Neolithicum midden A: 4200 - 3400 vC
Niet van toepassing
Einddatering:
Neolithicum midden A: 4200 - 3400 vC
Het houtkool is waarschijnlijk niet antropogeen, niet verzameld

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Opgravingsmap
ADC ArcheoProjecten
wordt nog in 2001 overgedragen aan ROB

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
ADC ArcheoProjecten
wordt nog in 2001 overgedragen aan ROB

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Dia
ADC ArcheoProjecten
wordt nog in 2001 overgedragen aan ROB

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
ADC ArcheoProjecten
wordt verwerkt in een AAO-verslag

Literatuur
Meijlink, B.H.F.M. 2001 AAO-rapport HSL vindplaats 22, Zevenbergschen Hoek, in: Onbekend
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

53270
Vondstmelding: 138960
Extern nr:
44CN-21
Onderzoeksmelding:
104800 / 411520
Station Lage zwaluwe
Lage Zwaluwe
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 05-07-2000
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 07-06-2004
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 26-09-2000
Archeologisch: booronderzoek
Geomorfologie: Dekzandvlakte
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor
NAP maaiveld: - -90

Beschrijving
In opdracht van Projectorganisatie Hogesnelheidlijn-Zuid is in het kadervan de aanleg van de Hogesnelheidslijn een Aanvullend
ArcheologischOnderzoek (AAO 'booronderzoek') uitgevoerd op vindplaats 20 'StationLage Zwaluwe', gemeente Zevenbergen. Het
AAO werd uitgevoerd doorarcheologisch adviesbureau RAAP en stond onder leiding van drs. S.Molenaar.Aanleiding voor het
uitvoeren van het AAO waren de resultaten van tweeeerder uitgevoerde Aanvullende Archeologische Inventarisaties (AAI-1 en
2,kartering en waardering; Oude Rengerink, 1997,1999). Tijdens beideonderzoeken werden in de top van het dekzand (Formatie
van Twente)houtskool en goed ontwikkelde podzolprofielen aangetroffen. Ook in het veen(Hollandveen) dat op het dekzand is
gelegen, werd houtskool aangetroffen.Vermoedelijk was er sprake van een archeologische vindplaats op een lagedekzandrug.
Op basis van een C-14-datering van houtskool uit de top van hetdekzand werd de vindplaats in het Laat Mesolithicum (circa
5570-5370 voorChr.) gedateerd.De aanwezigheid van houtskool in het veen zou kunnen duiden op een jongerebewoningsfase.In
het kader van het AAO zijn 46 boringen gezet. Er is geboord met een guts(diameter 4 cm) tot minimaal 0,3 meter in het
dekzand. Het opgeboordedekzand is in zijn geheel bemonsterd en gezeefd (maaswijdte 1 mm). In 24boringen is in de top van
het dekzand houtskool aangetroffen. Er zijn geenandere archeologische resten aangetroffen.Naar aanleiding van de resultaten
van het AAO is gebleken dat tijdens deAAI-1 en AAI-2 gebruik is gemaakt van een verkeerde maaiveldhoogte.Hierdoor is er een
vertekening in het reli¿f van het dekzandoppervlakopgetreden. De veronderstelde aanwezigheid van een dekzandrug is
doornieuwe maaiveldmetingen onjuist gebleken. De topografie van hetdekzandoppervlak blijkt relatief vlak te zijn. De diepte van
het dekzandligt tussen de 5.43 m en 4.32 m -NAP (respectievelijk boring 403 en boring704). Het dekzandoppervlak loopt van
zuid naar noord geleidelijk af. Erzijn geen aanwijzingen voor grootschalige horizontale en/of verticaleverstoring van de top van het
dekzand.Het dekzand wordt afgedekt door veen (Hollandveen). In het veen is geenhoutskool aangetroffen. De top van het veen
ligt gemiddeld op 1,3 m -Mv(2,1 m -NAP). De gemiddelde dikte van het veen is 2,6 meter. Op het veenliggen de Afzettingen van
Duinkerke IIIb. Het onderzoek heeft geenaanvullende informatie opgeleverd over de datering vande vindplaats.Derhalve dient de
datering van het houtskool van de AAI-2 op het dekzandaangehouden te worden (Oude Rengerink, 1999).

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
24
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Houtskool
Begindatering: Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Niet van toepassing
Einddatering:
Neolithicum: 5300 - 2000 vC
in 24 boringen is in de top van het dekzand houtskool aangetroffen
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

53278
Vondstmelding: 252064
Extern nr:
43HN-7
Onderzoeksmelding:
91250 / 407105
Oude Molensedijk
Oude Molen
Moerdijk
Noord-Brabant
Wendel van-de Joode / 01-07-2001
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant / 05-09-2003
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant / 26-07-2001
Archeologisch: inspectie
Geomorfologie: Polder/droogmakerij
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld: - -2

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

53317
Vondstmelding: 252091
Extern nr:
44CN-22
Onderzoeksmelding:
102391 / 411131
Blokdijk
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Jansen / 01-01-1972
Scheijvens / 05-09-2003
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant / 14-11-2001
Niet-archeologisch: graafwerk
Geomorfologie: Onbekend
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld: - -9

Beschrijving
Een profiel is getekend van de aangetroffen struktuur. Het is een struktuur die in het profiel is opgebouwd uit vier lagen. Vanaf
maaiveld bevindt een laag van recente bovengrond (donkerbruin humeus zand). Daaronder bevindt zich een laag met plusminus
9 lagen bakstenen. De bakstenen zijn niet in een verband gemetseld maar op elkaar gestapeld. Sommige bakstenen bevatten
stukken kalk. De meeste bakstenen zijn platgelegd maar er bevinden zich ook bakstenen tussen die op zijn kant zijn gezet.
Daaronder bevindt zich een pakket opgebouwd uit drie lagen grote natuurstenen blokken. De natuurstenen blokken lijken van
basalt te zijn. Onder de laag met blokken natuursteen bevindt een houten struktuur. Die struktuur is door ons niet waargenomen
omdat die onder de waterspiegel ligt. Volgens de bewoner van het erf waar de struktuur in ligt betreft de houten struktuur een
houten vloer. Van een aantal bakstenen in de tweede laag van boven zijn de breedtes en de diktes opgemeten (de lengtes waren
niet opmeetbaar). De breedtes x de diktes die zijn opgemeten zijn: 11 cm breed in de 1ste laag van onderen; 10.5 x 5.5 en 14 x
7 in de 2de laag van onderen; 17 cm in de 3de laag van onderen; 6 x 12, 14 x 7 en 13 x 7 in de 4de laag van onderen; 14 breed
in de 5de laag van onderen; 6 x 11 en 6 x 11.5 in de 8ste en 9de laag van onderen. De voornoemde op zijn kant geplaatste
baksteen bevond zich in de 4de en 5de laag van onderen en had een breedte en een dikte van 14 x 7.5 cm. De blokken
natuursteen in de derde archeologische laag vanaf maaiveld waren van ongelijke afmetingen. van een blok kon aan de bovenzijde
van de blok een formaat worden opgemeten: 74 cm. Een blok ligt ex situ op het erf. De struktuur is gevonden tijdens de aanleg
van een vijver in een tuin. Van de struktuur is een gedeelte verwijderd bij het graven van de vijver. Volgens M. Herben kan het een
onderdeel zijn van een waterwerk (zie literatuur: M. Herben 1997). Niet uitgesloten is dat een fundament van een gebouw betreft.
Enkele bakstenen en kalkfragmenten zijn als vondsten meegenomen naar het meldpunt archeologische bodemvondsten NoordBrabant, gevestigd in het provinciaal depot voor bodemvondsten van Noord-Brabant.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Dam
1
Organisch
Afval
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Dam
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Dam
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Dam
1
Hout/houtskool
Constructie
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
archis vondstmeldingsformulier

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
bijlage 1 bij archis formulier

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
digitale foto's

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
afdrukken foto's gemaakt door vinder

Collectie
Beheerder:
Toelichting:

Jansen
vinder van de struktuur en bewoner van het erf

Beheerder:
Toelichting:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
vondsten van bakstenen en kalk uit laag 2 van boven

Literatuur
M. Herben 1997 De overdrage alias de Moerdijk, in: De Sprange. Moerdijk, 20-27., in: PERIODIEK
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

127294
Vondstmelding: 127294
Extern nr:
HSL-NB
44CN-4
Onderzoeksmelding: 10018
104800 / 411520
Station Lage Zwaluwe
Lage Zwaluwe
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 10-02-1995
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 11-03-1995
Oude Rengerink / 12-05-1995
Archeologisch: booronderzoek
Geomorfologie: Kwelder/getijafzettingenvlakte
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor
NAP maaiveld:

Beschrijving
Kartering door RAAP in het geplande trace van de HSL.
Op ca. 4,0 m -Mv is in het dekzand in een aantal boringen een gaaf podzolprofiel aangetroffen met daarin fragmentjes houtskool.
Het houtskool bevond zich op een relatief hooggelegen deel van het dekzand.
Vermoedelijk is het een dekzandrug. Deze is afgedekt met een pakket Holland-veen waarop een laag zavel ligt. Op basis van de
NAP-hoogte wordt een minimale ouderdom van ca. 3800 v. Chr. geschat.
Deze vindplaats is geselecteerd voor vervolgonderzoek.
Er is geen eenduidige vindplaats aangetroffen.
RAAP-rapport 113; cat.nr. 20

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
9999
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Houtskool
Begindatering: Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800 vC
Niet van toepassing
Einddatering:
Bronstijd: 2000 - 800 vC
Kleine fragmentjes houtskool op dekzandrug op ca. vier meter diepte

Literatuur
Oude Rengerink, J.A.M. 1997 Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL); rapportage karterend onderzoek, in: RAAPrapport 113
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

127295
Vondstmelding: 127295
44CN-6
105240 / 410620
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Oude Rengerink / 12-05-1995
Archeologisch: booronderzoek
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor

Extern nr:
HSL-NB
Onderzoeksmelding: 10018

/ 10-02-1995
/ 11-03-1995
Geomorfologie: Kwelder/getijafzettingenvlakte
NAP maaiveld:

Beschrijving
Kartering door RAAP in 1994 in het geplande trace van de HSL.
Op ca. 4,0 m -Mv zijn op het dekzand fragmentjes houtskool aangetroffen in een redelijk gave podzol. Op het dekzand ligt een
pakket Hollandveen en daarop een zaveldek.
Geschatte ouderdom op basis van de NAP-hoogte ca. 2000 v. Chr.
Deze vindplaats is geselecteerd voor vervolgonderzoek.
Er is geen eenduidige vindplaats aangetroffen.
RAAP-rapport 113; cat.nr. 21

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
9999
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Houtskool
Begindatering: Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800 vC
Niet van toepassing
Einddatering:
Bronstijd: 2000 - 800 vC
Houtskool op Dekzand afgedekt met veen en Duinkerke IIIb-zavels

Literatuur
Oude Rengerink, J.A.M. 1997 Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL); rapportage karterend onderzoek, in: RAAPrapport 113
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

127296
Vondstmelding: 127296
44CN-5
105610 / 409700
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau
RAAP Archeologisch Adviesbureau
Oude Rengerink / 12-05-1995
Archeologisch: booronderzoek
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor

Extern nr:
HSL-NB
Onderzoeksmelding: 10018

/ 10-02-1995
/ 11-03-1995
Geomorfologie: Kwelder/getijafzettingenvlakte
NAP maaiveld:

Beschrijving
Kartering door RAAP in het geplande trace van de HSL.
In een groot aantal boringen is in het dekzand, in een goed ontwikkeld podzolprofiel, houtskool aangetroffen op een diepte van
gemiddeld 1,5 -Mv.
Ook zijn aanwijzingen voor een cultuurlaag aangetroffen. Met vrij grote zekerheid gaat het om een nederzettingslokatie. Op het
betreffende perceel zijn twee concentraties aangetroffen waarvan nog niet duidelijk is of deze met elkaar verband houden. Op
basis van de hoogteligging t.o.v. NAP is een minimale ouderdom van ca. 1500 voor Chr. voorlopig als richtlijn aan te houden.
Deze vindplaats is geselecteerd voor vervolgonderzoek.
Er is geen eenduidige vindplaats aangetroffen.
RAAP-rapport 113; RAAP cat.nr. 22.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
9999
Hout/houtskool
Houtskool
Niet van toepassing
Houtskool op Dekzandrug. Op flanken

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
9999
Niet van toepassing
Grondspoor/grondverkleuring
Niet van toepassing
Mogelijk oude akkerlaag

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Begindatering: Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800 vC
Einddatering:
IJzertijd midden: 500 - 250 vC
met veen bedekt.
Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Onbekend

Begindatering: Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC
Einddatering:
IJzertijd midden: 500 - 250 vC

Literatuur
Oude Rengerink, J.A.M. 1997 Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL); rapportage karterend onderzoek, in: RAAPrapport 113
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

138913
Vondstmelding: 138913
Extern nr:
44CN-12
Onderzoeksmelding:
105200 / 410750
OUDE MOERDIJKSE WEG
Zevenbergschen Hoek
Moerdijk
Noord-Brabant
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 15-01-2000
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 2000
RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-01-9999
Archeologisch: booronderzoek
Geomorfologie: Dekzandvlakte
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor
NAP maaiveld:

Beschrijving
In opdracht van Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid is in het kader van de aanleg van de HSL een AAO (boor- en
graafonderzoek) uitgevoerd op vindplaats op vindplaats 21 (= cat.nr. 21 in RAAP-rapport 113) 'Oude Moerdijkse weg' te
Zevenbergen.
Het AAO sluit aan op de eerder uitgevoerde AAI's 1 en 2 (kartering en waardering). Dit booronderzoek werd uitgevoerd door
RAAP en stond onder leiding van C. Thanos.
De vindplaats is op basis van het voorkomen van twee ruimtelijk gescheiden houtskoolconcentraties in twee delen onderzocht:
Op vindplaats 21-Noord (coordinaten 105.150/410.825) zijn 68 boringen en
op vindplaats 21-Zuid (coordinaten 105.275/410.550) zijn 41 boringen in raaien
uitgevoerd. Er is geboord met een guts (diameter 4 cm) tot in het dekzand (tussen 3,9 en 2,9 m -NAP). Het dekzand is in zijn
geheel bemonsterd en gezeefd (maaswijdte 1 mm).
De resultaten van het AAO bevestigen de resultaten van de AAI (zie ook waarn.nr. 127295).
De ondergrond van vindplaats 21 betreft een dekzandlandschap met een licht golvend relief waarbij de zanddiepte varieert van
2,6 m tot 3,9 m -NAP.
In het zand zijn twee vondststrooiingen (vindplaats 21-Noord en 21-Zuid) aangetroffen die uitsluitend bestaan uit houtskool.
De hoeveelheid houtskool varieert van een enkele spikkel tot meerdere brokjes. De omvang van de houtskoolspreiding van
vindplaats 21-Noord bedraagt circa 130 bij 120 m, de omvang van vindplaats 21-Zuid 120 bij 80 m.
Het dekzand wordt afgedekt door veen en in dit veen is slechts in enkele boringen (vindplaats 21-Noord) houtskool aangetroffen.
Het onderzoek heeft geen aanvullende informatie opgeleverd over de datering van de vindplaats.
Derhalve dient de datering uit de AAI (Oude Rengerink, 1999) van het Laat Mesolithicum voor het houtskool op het dekzand en
het Midden- of Laat Neolithicum voor het houtskool in het veen aangehouden worden.
Door het ontbreken van andere archeologische indicatoren dan houtskool is niet eenduidig vast te stellen dat vindplaats 21 een
archeologische vindplaats is; het houtskool kan ook een natuurlijke herkomst hebben. Hierdoor kunnen geen uitspraken gedaan
worden over de behoudenswaardigheid van deze vindplaats.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
9999
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Houtskool
Begindatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Niet van toepassing
Einddatering:
Neolithicum vroeg: 5300 - 4200 vC
hoeveelheid houtskool varieert van enkele spikkel tot meerdere brokjes

Literatuur
Thanos, C.S.I. 2000 Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Hogesnelheidslijn-Zuid, vindplaats 21 'Oude
Moerdijkse weg', Zevenbergschen Hoek, in: HSL-zuid/A16 interne rapportages 6
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Ten Anscher, T.J. & A. Makaste & E. Smits 1999 Bestek voor Aanvullend Archeologisch Onderzoek Vindplaats 'Oude Moerdijkse
weg", in: --Oude Rengerink, J.A.M. 1999 Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), rapportage waarderend ondezoek (Fase D), in:
RAAP-rapport 304
Oude Rengerink, J.A.M. 1997 Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL); rapportage karterend onderzoek, in: RAAPrapport 113
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

400971
Vondstmelding: 2813
43GN-7
89700 / 412337
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Synthegra BV / 14-04-2005
Huizer / 06-06-2005
Klaveren, van / 15-04-2005
Archeologisch: booronderzoek
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding: 12681

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
De uitslag van geologische en bodemkundige deel van het onderzoek is, dat er geen reden is om op de onderzoekslocaties
sporen van vroegere menselijke aanweigheid te verwachten. Het historische gedeelte van het onderzoek heeft duidelijk gemaakt
dat in het onderzochte terrein waarschijnlijk nog nooit enige bebouwing aanwezig is geweest.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Keramiek
Pijp/pijpekop/pijpesteel
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Collectie
Beheerder:
Toelichting:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
---

Literatuur
Klaveren, H. W. van 2005 Havenfront te Willemstad, in: Synthegra BV/Verhoeve Groep Rapportage 175065
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

400973
Vondstmelding: 2810
43GN-8
89493 / 412388
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
Synthegra BV / 14-04-2005
Huizer / 06-06-2005
Klaveren, van / 15-04-2005
Archeologisch: booronderzoek
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding: 12681

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
De uitslag van geologische en bodemkundige deel van het onderzoek is, dat er geen reden is om op de onderzoekslocaties
sporen van vroegere menselijke aanweigheid te verwachten. Het historische gedeelte van het onderzoek heeft duidelijk gemaakt
dat in het onderzochte terrein waarschijnlijk nog nooit enige bebouwing aanwezig is geweest.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Keramiek
Pijp/pijpekop/pijpesteel
Niet van toepassing
hielmerk: engel
Datering: tussen 1674 en 1760

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
Cultuur:
Onbekend
1
Toestand:
Fragment
Keramiek
Industrieel wit (Maastrichts/Regout)
Begindatering: Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Industrieel witbakkend aardewerk, nadere aanduiding onbekend.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing
geelbakkende baksteen

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Cultuur:
Toestand:

Onbekend
Fragment

Begindatering: Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Rapport
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Collectie
Beheerder:
Toelichting:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant
---

Literatuur
Klaveren, H. W. 2005 Havenfront te Willemstad, in: Synthegra BV/Verhoeve Groep Rapportage 175065
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

410765
Vondstmelding: 407125
Extern nr:
43FZ-23
Onderzoeksmelding: 18307
98204 / 412517
Hollandsch Diep
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
ADC ArcheoProjecten / 24-07-2006
Dahhan / 21-04-2008
Dahhan / 21-04-2008
Archeologisch: onderwaterarcheologi Geomorfologie: Beek- of rivierdalbodem
Water/geul/bank/plaat
NAP maaiveld:

Beschrijving
De verkenning heeft duidelijk gemaakt dat de losse scheepsonderdelen die bij de
baggerwerkzaamheden zijn aangetroffen behoren tot een scheepswrak dat zich naar verwachting
voor een deel nog intact in de bodem bevindt. In het afgegraven deel van de waterbodem zijn
geen scheepsresten in verband aangetroffen. In verband liggende scheepsresten zijn
aangetroffen in het talud. Deze scheepsonderdelen konden echter niet gedetermineerd worden.
Het niet gebaggerde deel van de waterbodem kon slechts voor een klein deel onderzocht worden
door middel van sonderingen. Verder onderzoek bleek hier niet veilig te kunnen plaatsvinden. In
de vier meter van de niet gebaggerde waterbodem die onderzocht is, heeft het
sonderingsonderzoek duidelijk kunnen maken dat er wrakresten aanwezig zijn. Deze waarneming
in combinatie met een inschatting van de omvang van het schip (groter dan 25 meter) op basis
van de bestudeerde scheepsonderdelen, vormt de reden om een zone van 50 bij 50 meter in het
niet afgegraven gedeelte aan te wijzen als wrakzone. De zone is ruim genomen, omdat de
scheepsonderdelen, lading en inventaris zich verspreid in de bodem kunnen bevinden. Daarnaast
heeft de wrakzone deze grootte in verband met praktische overwegingen voor een
vervolgonderzoek.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
Cultuur:
Niet van toepassing
10
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Schip/boot (onderdeel)
Begindatering: Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
kromhout
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
De aangetroffen losse scheepsresten geven aan dat het gaat om een groot karveel gebouwd
vrachtschip uit het eerste kwart van de 19e eeuw met een vlakke bodem. De afstand tussen het
vlak en het dek is mogelijk groter dan 1,9 meter en dat geeft samen met de aard van de
aangetroffen constructieonderdelen aan dat het een schip met een lengte van minimaal 25 meter
betreft. Over het scheepstype valt op dit moment nog geen uitspraak te doen.

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
ADC ArcheoProjecten
digitaal

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
ADC ArcheoProjecten

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Opgravingsmap
ADC ArcheoProjecten
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Type:
Beheerder:
Toelichting:

Rapport
ADC ArcheoProjecten
nr: 727

Literatuur
W.B. Waldus en S. van den Brenk 2006 Een scheepsvondst het Hollands Diep, gemeente Moerdijk Verslag van een duikinspectie
(Maritiem Inventariserend Veldonderzoek), in: ADC-rapport 727
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

411219
Vondstmelding:
44CZ-50
100800 / 406225
Pastoor van Kessellaan
Zevenbergen
Moerdijk
Noord-Brabant
Vos / 31-01-1999
Groot, de / 18-12-2008
Vos / 03-02-1999
Niet-archeologisch: graafwerk
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Op 31 januari 1999 signaleerde de heer Vos bakstenen bouwresten in een sleuf welke parallel aan de Pastoor van Kessellaan is
gegraven. Hierin worden kabels gelegd. De lokatie bevond zich achter het hek, op het terrein waar thans het nieuwe
gemeentehuis van de gemeente Moerdijk verrijst. De sleuf is gegraven vlak langs het trottoir van de Pastoor van Kessellaan tot
een diepte van ca. 85 cm onder maaiveld (onderkant trottoirtegels) en is eveneens 85 cm breed. In het zuidelijk profiel waren
baksteenresten zicht baar en restenv an wit metselwerk. De stenen waren evenwel niet in verband gemetseld. Er zat materiaal
van verschillend formaat en ouderdom tussen. We vonden geen hele bakstenen. Boven de bakstenen was een laag van
donkergrijze tegelfragmenten bakstenen zichtbaar, die aan de osstkant aansloot op een zwarte laag korrelig materiaal,
vermoedelijk koolas. Dikte van de laag bedroeg 10 cm. De laag lag op ca. 50 cm onder maaiveld en was ca 1.20 m. lang. Het
baksteenpuin was te volgen tot aan de wegkruising. Aan de noordzijde van de sleuf waren losse bakstenen en een laagje grind
zichtbaar. De vonsten: een rbuin aardewerk oortje met afgesleten glazuur, een leren riem (wsl een fragment paardentuig).
De baksteenvondst is helaas geen funderingsrest van de oude stadsmuur of van het kasteel. Te denken valt aan een (recente
puinlaag) met hergebruikt materiaal, die mogeljik als ophoging/terreinverharding heeft gediend. Hierin kan wel oud bouwmateriaal
van het kasteel van Zevenbergen terechtgekomen zijn.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Leer/huid/bont
Paardetuig (onderdeel)
Niet van toepassing
Leren riem, wsl onderdeel paardentuig

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Keramiek
Aardewerk, gedraaid
Niet van toepassing
Bruin aardewerk oortje met afgesleten

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
glazuur

Literatuur
1999 Rapportage Veldwaarneming (1), in: Terra Brabantia, Informatieblad AWN-22 April
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Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

414858
Vondstmelding: 411220
Extern nr:
43HN-8
Onderzoeksmelding: 31492
96013 / 408711
Oosterstraat 4-6
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant
SOB Research / 06-07-2009
Meurs, van / 21-07-2009
Meurs, van / 21-07-2009
Archeologisch: begeleiding
Geomorfologie: Onbekend
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld: + .1

Beschrijving
De archeologische begeleiding van de bodemsanering betrof het nalopen van het uitgegraven vlak en het bestuderen van het
westprofiel van de saneringsput.
In het vlak werden, op enkele recente sporen na, geen sporen herkend (het vlak stond grotendeels onder water en er lagen
bergen schoon zand in).
In het westprofiel werd de volgende bodemopbouw beschreven:
0-10 cm stelconplaten
10-45 cm ophoogzand
45-70 cm bruingrijze, sterk zandige, gerijpte klei, met puin, mortel, natuursteen. In deze laag was
een 18de/19de eeuws fundament ingegraven
70-85 cm puinlaag met de ingraving van de goot, en aardewerk uit de 17e eeuw
85-125 cm donkergrijze, matig gerijpte, klei, met puin, aardewerk (17e eeuw), organische resten, bot
(= geroerde Afz. v. Duinkerke 3b)
125-150 cm blauwgrijze, matig gerijpte, klei, met weinig puin (eerder bioturbatie dan ingegraven;
Afz. van Duinkerke 3b)

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
1
Keramiek
Goot/waterafvoer
Niet van toepassing
gootje, 18e eeuw

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
N.v.t.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
Cultuur:
Niet van toepassing
999
Toestand:
Fragment
Keramiek
Aardewerk, gedraaid
Begindatering: Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Niet van toepassing
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
In diverse ophooglagen, gelegen op de Afzettingen van Duinkerke, werden fragmenten aardewerk
aangetroffen, daterend uit de 17e eeuw. Vroeger en later aardewerk werd niet aangetroffen.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Stad
1
Keramiek
Fundering
Niet van toepassing
fundering, eind 18e/19e eeuw

Begindatering: Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
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Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

418085
Vondstmelding: 407127
Extern nr:
43FZ-32
Onderzoeksmelding: 18307
98204 / 412517
Hollandsch Diep
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
ADC ArcheoProjecten / 24-07-2006
Dahhan / 21-04-2008
Dahhan / 21-04-2008
Archeologisch: onderwaterarcheologi Geomorfologie: Beek- of rivierdalbodem
Water/geul/bank/plaat
NAP maaiveld:

Beschrijving
De resultaten van het MIVO 2 deden vermoeden dat de scheepsconstructie sterk was verstoord.
Er zijn toen verschillende leggers en andere zware inhouten als losse vondst aangetroffen, wat
erop wees dat het wrak grotendeels uit verband lag. Het MIVO 3 heeft deze veronderstelling
bevestigd. Over een oppervlakte van circa 25 bij 25 meter zijn losse onderdelen aangetroffen. De
in verband liggende scheepsonderdelen vertonen breuken en losgeraakte verbindingen. De
gaafheid van het scheepswrak is zodoende gering.
Wat betreft de conservering van het scheepshout is opnieuw vastgesteld dat de kwaliteit van het
scheepshout uitstekend is. Ook andere vondstcategorieën zoals leer, aardewerk en metaal zijn
goed bewaard gebleven.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
10
Hout/houtskool
Schip/boot (onderdeel)
kromhout

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
ADC ArcheoProjecten

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
ADC ArcheoProjecten

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Rapport
ADC ArcheoProjecten
nr: 778

Literatuur
Waldus,W.B. & S. v.d. Brenk 2007 Een vroeg 19e eeuws scheepswrak in het Hollandsch Diep, gemeente Moerdijk MIVO 3, in:
ADC-rapport 778
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

418087
Vondstmelding: 407129
Extern nr:
43FZ-33
Onderzoeksmelding: 19713
98204 / 412517
Sassenplaat (Scheepswrak Sassenplaat)
Moerdijk
Moerdijk
Noord-Brabant
ADC ArcheoProjecten / 02-11-2006
Dahhan / 21-04-2008
Dahhan / 21-04-2008
Archeologisch: onderwaterarcheologi Geomorfologie: Beek- of rivierdalbodem
Water/geul/bank/plaat
NAP maaiveld:

Beschrijving
Uit het dendrochronologische onderzoek is af te leiden dat het schip rond het midden van d 19e
eeuw is gebouwd en ergens tussen 1850 en 1874 is vergaan. Vastgesteld is dat het een gaat om
een grote platbodem met een volle tjalkachtige vorm. De lengte van het schip bedroeg ca 20
meter bij een breedte van ca 5 meter en een holte van ca 2 meter. Het scheepsarcheologische
onderzoek heeft verschillende scheepsbouwkundige details met betrekking tot materiaalgebruik,
breeuwsel en reparaties aan het licht gebracht.
Tot de inventaris behoren aardewerkvondsten uit Duitsland, Maastricht, West Brabant en
mogelijk het Nederrijns gebied in Duitsland. Verder zijn verschillende houten voorwerpen
aangetroffen zoals een kleedspaan een brostel en een aantal houten duigen. Een houten tol en
een porseleinen miniatuurtje vormen aanwijzingen voor de aanwezigheid van kinderen aan
boord. Een gebroken plankje met een scheepsversiering in de vorm van een in reliëf uitgesneden
anker is vermoedelijk is een fragment een vaargeulton.
Op basis van het scheepstype en de analyse van de losse vondsten kan gesteld worden dat het
een Nederlands schip betreft dat als voornaamste vaargebied de grote rivieren en het Belgische
en Nederlandse kustgebied heeft gehad. Vermoedelijk is het ingezet bij transport van
bulkgoederen, zoals steenkool. Van de steenkool die bij het schip is aangetroffen kon de exacte
herkomst echter niet worden bepaald.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
1
Keramiek
Porselein
Niet van toepassing
een chinees gemberpot

Cultuur:
Toestand:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
1
Keramiek
Industrieel wit (Maastrichts/Regout)
Niet van toepassing
onderkant van een theepot

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Compleet

Begindatering: Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
Cultuur:
Niet van toepassing
74
Toestand:
Fragment
Hout/houtskool
Schip/boot (onderdeel)
Begindatering: Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
kromhout
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950
Het scheepsarcheologisch onderzoek heeft uitgewezen wat het een tjalkachtige binnenschip
betreft. Het gaat om een grote platbodem met een volle tjalkachtige vorm. Dergelijke
scheepstypen, met hun vlakke bodem, waren typisch Nederlands. Als gevolg van de geringe
diepgang konden dergelijke schepen zich met een zware lading in ondiep vaarwater begeven. De
slijtage op kielplank en het scheepstype geeft aan dat het schip regelmatig droogviel. Verder
leverden de rondingen bij de stevens een optimaal laadvermogen op. Dergelijke scheepstypen
kwamen veelvuldig voor in de Nederlandse en Vlaamse kustgebieden.

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Scheepvaart
Cultuur:
2
Toestand:
Keramiek
Steengoed geglazuurd:mineraalwaterfle Begindatering:
Niet van toepassing
Einddatering:

Niet van toepassing
Compleet
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Documentatie
Type:
Beheerder:
Toelichting:

Foto
ADC ArcheoProjecten

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Tekening
ADC ArcheoProjecten

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Rapport
ADC ArcheoProjecten
nr: 999

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Opgravingsmap
ADC ArcheoProjecten

Literatuur
Waldus,W.B. & A.F.L. van Holk 2008 De lichting en het onderzoek van de restanten van een negentiende eeuws tjalkachtig
vrachtschip in het Hollandsch Diep, gemeente Moerdijk, in: ADC-rapport 999
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

425518
Vondstmelding: 416415
Extern nr:
43HN-9
Onderzoeksmelding: 27970
96026 / 408710
Oosterstraat 4 - 6
Klundert
Moerdijk
Noord-Brabant
Synthegra BV / 11-04-2008
Jansen / 03-02-2011
Wemerman / 18-04-2008
Archeologisch: booronderzoek
Geomorfologie: Rug
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld:

Beschrijving
In boring 2 is op een diepte van 80 cm beneden het maaiveld in het stadsophogingspakket aardewerk uit de 17e eeuw
aangetroffen.
Op grond van de resultaten van bovenstaand onderzoek wordt er voor het plangebied vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven in de niet verstoorde delen aanbevolen. Daarnaast wordt een sloopbegeleiding aanbevolen voor het ondergrondse
deel van de bestaande bebouwing, waarbij vooral in de bebouwde noordoosthoek van het plangebied mogelijk resten van
bebouwing uit de 17e eeuw te verwachten zijn.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Keramiek
Roodbakkend geglazuurd aardewerk
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC

Collectie
Beheerder:
Toelichting:

Synthegra BV
Na deponering bevinden de vondsten zich in het Provinciaal Depot in Noord-Brabant

Literatuur
Diependaal, S., Leuvering, J.H.F.& H. Kremer 2008 Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen, Oosterstraat 46 te Klundert, in: Synthegra BV P0502987

52 van 52

Uitgebreide Rapportage Vondstmeldingen
Vondstmeldingsnr:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

418131
Onderzoeksmelding:
97900 / 404900
Standdaarbuiten
Moerdijk
Noord-Brabant
Particulier / 14-09-2011
Timmermans / 29-09-2011
Timmermans / 29-09-2011
Niet-archeologisch: graafwerk
Bebouwing/erf/weg/kerkhof

Geomorfologie:
NAP maaiveld:

Extern nr:

Oeverwal

Beschrijving
Tijdens bouwwerkzaamheden in een schuur aan de Molendijk 26 te Standdaarbuiten (gem. Moerdijk) werden direct onder de vloer
de funderingsresten van een oude molen aangetroffen. Meer informatie kan opgevraagd worden bij de regio-archeoloog van Regio
West-Brabant.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Molen
1
Steen
Fundering
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Fragment

Begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
Einddatering:
Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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Uitgebreide Rapportage Vondstmeldingen
Vondstmeldingsnr:
Coördinaten:
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

421116
Onderzoeksmelding:
105300 / 405790
Hoeve Hokkenberg
Langeweg
Moerdijk
Noord-Brabant
Prins / 12-12-2012
Prins / 12-12-2012
Prins / 12-12-2012
Archeologisch: inspectie
Geomorfologie:
Bebouwing/erf/weg/kerkhof
NAP maaiveld:

Extern nr:

Dekzandrug/dekzandplateau
+ 2.2

Beschrijving
Langeweg, Hokkenberg.
Het betreft een donk (hier berg genoemd) in Krauwelsgors. Bekend is dat hier in 1475 een ontginningshoeve 'Hoeve Hockenberg'
gesticht werd. Een hocke is hier een hoop graan die op het veld te drogen staat. Opmerkelijk is dat deze naam al gegeven werd
lang voordat het omringende gors bedijkt werd. Tegenwoordig staat er het 19e eeuwse woonhuis 'Hoeve Hokkenberg' met
opstallen en oprijlaan. Hoog gelegen op een dekzandrug; tot 1.5 meter hoger dan verderop de dekzandrug en meer dan 2 meter
boven de omliggende dekzandvlakte.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Huisterp
1
Niet van toepassing
Ophoging, kunstmatig
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Niet van toepassing
Onbekend

Begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC
Einddatering:
Nieuwe tijd C: 1850 - 1950

Literatuur
Leenders, K.A.H.W. 1974 De rivier de Mark tusen Breda en Hazeldonk, in: Hage nr.12,5 - 62
Leenders, K.A.H.W. 1974 Nieuw licht op Terheijdens historie, in: Jaarboek de Oranjeboom 1974 - 27

2 van 2

