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het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting
Laagland Archeologie heeft in april 2019 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
aan de Statendamweg te Oosterhout. Het onderzoek vond plaats in verband met de
ruimtelijke procedure rondom de aanleg van een Zonnepark.
Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen.
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype,
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Door
middel van een archeologisch bureauonderzoek is de archeologische potentie in kaart
gebracht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een archeologisch verwachtingsmodel.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geen nader archeologisch onderzoek
geadviseerd, afgezien van de strook met een middelhoge archeologische verwachting in
het westelijk deel van het plangebied. Hier wordt een Inventariserend Veldonderzoek
(IVO-O) –verkennende fase conform de KNA 4.1 en BRL 4003 geadviseerd. In deze
westelijke strook van het plangebied kunnen mogelijk archeologische resten verwacht
worden vanwege de ligging aan het oude havenkanaal van Oosterhout, mogelijk al uit
de 14e eeuw. Op grotere diepte, waarschijnlijk onder de verstoringsdiepte kunnen
mogelijk archeologische resten verwacht worden in het onder een dikke afdekking van
zoetwatergetijdenafzettingen gelegen Hollandveen Laagpakket bevinden, langs
voormalige veenstromen. Algemeen geldt een lage archeologische verwachting voor de
periode Neolithicum/Bronstijd tot Volle Middeleeuwen binnen het Hollandveen
Laagpakket. Omdat van de voormalige landschappelijke ligging op het Pleistocene
oppervlak van het plangebied in de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum weinig
bekend is, is de archeologische verwachting niet bekend. Het Pleistocene oppervlak ligt
op een zodanig grote diepte, dat dit niveau zeer waarschijnlijk onder de
verstoringsdiepte ligt.
De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Oosterhout, hierin
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, programmabureau
RWB.
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan
bij de gemeente of haar regio-archeoloog.
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1I

NLEIDING

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK

De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van een nieuw zonnepark
aan de Statendamweg te Oosterhout, gemeente Oosterhout (NB). Hiertoe is een
omgevingsvergunning vereist volgens een procedure voor ‘planologisch strijdig
gebruik’ omdat met deze plannen zal worden afgeweken van het vigerende
bestemmingsplan. In eerste instantie is het archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd in het kader van de planvorming. De gemeente Oosterhout heeft een
eigen archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch
onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat eventueel aanwezige
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door
de aanleg van het zonnepark. De initiatiefnemer beoogt met het huidige en
eventuele vervolgonderzoek(en) te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving op het
gebied van archeologie.

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED

Het plangebied betreft de Zonnepark Oosterhout in Oosterhout, gemeente
Oosterhout (NB), zie onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied.
Het plangebied heeft een omvang van ca. 37,2 ha. Voor een beter begrip van de
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’.

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Provincie

Noord-Brabant

Gemeente

Oosterhout

Plaats

Oosterhout

Toponiem

Zonnepark Oosterhout

Laagland Archeologie
projectnummer
Datum conceptrapportage

OOZO191
6-5-2019

Datum definitief rapport
XY-coördinaten

NW 177518.6/410041.2
NO 118172.8/410436.5
ZO 118116.7/409869.5
ZW 117714.5/409762.5

Oppervlakte/lengte

37,2 ha
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plangebied
Datering

Onbepaald

Complextype

Onbepaald

Onderzoeksmeldingsnr

4684858100

AMK-terrein

n.v.t.

Vondstmeldingsnr.

n.v.t.

Type onderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Opdrachtgever

Mees Ruimte & Milieu

Goedkeuring bevoegde
overheid
Bevoegde overheid

11-11-2019

Adviseur namens bevoegde
overheid
Beheer documentatie

Adviseur West-Brabant Regio, regioarcheologie en
cultuurhistorie
Bibliotheek RCE
archief Laagland Archeologie vof
Laagland Archeologie V.O.F.
Virulyweg 21F
7602 RG Almelo
06 40 61 85 50
Jeroen Wijnen
jeroen.wijnen@laaglandarcheologie.nl

Uitvoerder

Projectleider

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout/
AC/BN, namens dezen, Mevr. E.A.M. (Enith) de Boer, MSc, MA

Tabel 1. Objectgegevens.

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK
Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland. In de toekomst wordt in het
plangebied een zonnepark aangelegd.
In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet bekend, maar de
feitelijke bodemverstoring blijft zeer beperkt: de zonnepanelen worden op frames
bevestigd; deze frames worden op palen geplaatst, die tot 2 tot 2,5 m beneden het
maaiveld worden aangebracht. Er wordt momenteel ook nog naar een alternatief
gekeken voor de funderingspalen in de vorm van het PEG-systeem die op een
maximale diepte van 80 cm zullen gaan. Door de lichte funderingspalen zal weinig
tot geen grondroering plaatsvinden, tijdens de bouw. Daar de zonnepanelen op een
heipaalconstructie bevestigd zijn, wordt slechts een beperkt deel van de totale
oppervlakte van het plangebied daadwerkelijk verstoord. Voorts worden
kabelsleuven gegraven en worden er waarschijnlijk inverter/transformator stations
gebouwd, alsmede een center station. Als voor het PEG-systeem gekozen wordt,
worden alle kabels bovengronds gelegd.

1.5 GEMEENTELIJK BELEID

Het vooringenomen plangebied valt volgens het vigerende bestemmingsplan
Buitengebied Oosterhout niet onder een dubbelbestemming met waarde
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archeologie.1 Afgaande op de gemeentelijke beleidskaart geldt in het westen van het
plangebied in een strook langs het Wilhelminakanaal echter een middelhoge
archeologische verwachting (bijlage 5). De rest heeft een lage archeologische
verwachting. De archeologische beleidskaart is een van de kaartbladen van de
Erfgoedkaart en is een vertaling van de archeologische verwachtingskaart naar het
archeologiebeleid.
Op basis van de Erfgoedkaart geldt een ondergrens voor 100 m2 en 50 cm beneden
maaiveld in de zone met middelhoge archeologische verwachting. Voorafgaand aan
bodemingrepen dient hier dus wel onderzoek plaats te vinden.
Voor gebieden met een lage verwachting is archeologisch onderzoek uitsluitend
noodzakelijk bij ontgrondingen en/of MER-plichtige projecten en/of projecten met
een planoppervlak van 5 hectare of meer. Wel geldt voor deze gebieden de
meldingsplicht bij andere plannen en een planoppervlak lager dan 5 hectare. Omdat
de oppervlakte van het plangebied de ondergrens van 5 ha ruimschoots overschrijdt
dient het gehele plangebied archeologisch te worden onderzocht.

1.6 ONDERZOEKSDOEL
Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fase in het huidige archeologische
onderzoeksproces (zie bijlage 1). Het bureauonderzoek heeft tot doel een
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen,
en te bepalen of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor
vervolgonderzoek.

1

www.ruimtelijkeplannen.nl
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2I

NVENTARISATIE

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt
verwezen naar bijlage 2.

Afbeelding 2. Ligging boringen DINO-loket t.o.v. plangebied (bron dinoloket.nl)
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2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Het plangebied ligt in de kustvlakte of, zoals Leenders het verwoord, het “lage”.2 In
de ondiepe ondergrond komen kleilagen, veen en matig-grove en grindhoudende
zanden voor. Dit zijn afzettingen van vlechtende rivierstelsels uit het Pleistoceen
(Formatie van Sterksel en Kreftenheye). In de loop van de laatste ijstijd (het
Weichselien, ca. 115.000 – 10.000 jaar geleden) is hierop door de wind een dik
pakket dekzand afgezet (Formatie van Boxtel). Uit geraadpleegde paleogeografische
kaarten (afbeelding 3) blijkt dat het noordelijk deel van het plangebied gedurende de
laatste ijstijd (het Weichselien, 116.000 – 11.500 voor heden) nog net in een
Laatglaciale Beekvallei (begin van de sedimentatie vastgesteld 12.900 tot 10150
voor heden) lag. 3 Dergelijke beken waren ook al actief gedurende het Pleniglaciaal.
De beekvalleien bleven ook actief gedurende het Holoceen, voornamelijk als lokale
meanders. Net ten noorden van het plangebied lijken de Donge en het Kromgat een
deze Laatglaciale Beekvallei te volgen. In het westelijk deel lagen in het LaatGlaciaal dekzanden aan de oppervlakte. Volgens het Vernieuwd Digitaal Basisbestand
Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta ligt het plangebied voornamelijk op een Laat
Middel Pleniglaciaal Terras en het uiterste noordelijke deel ligt in een Laatglaciale
Beekvallei.4
Bij het raadplegen van het DINO-loket (bijlage 3): liggen onder 2 à 5 m dikke
Holocene afzettingen, bestaande uit kleiafzettingen van het Laagpakket van
Walcheren en het daar onder liggende Hollandveen, liggen de Pleistocene afzettingen
van de Formatie van Kreftenheye en ontbreken de dekzandafzettingen van de
Formatie van Boxtel in alle geraadpleegde boringen uit de directe omgeving van het
plangebied.
De aangetroffen profielopbouw van de geraadpleegde boringen in de omgeving van
het plangebied geeft het volgende beeld:

0 tot 130 á 420 cm –mv (0,3 á 2,8 m +NAP tot 1 á 1,4 m –NAP) matig siltige
tot zandige klei met plaatselijk een enkele zandlaag (Laagpakket van
Walcheren)


130 á 420 cm tot 180 á 480 –mv (1 á 1,4 m –NAP tot 1,6-2 m –NAP) veen
(Hollandveen Laagpakket)



180 á 420 cm tot 500 á 1050 cm –mv (1,6-2 m –NAP tot 4,4 á 9,0 m –NAP
zeer fijn tot uiterst grof zand, al dan niet matig tot sterk grindig, soms siltig
en/of kleiig (Formatie van Kreftenheye, soms ontbrekend)



240 á 1050 cm –mv (1,6 á 9,0 m –NAP) en dieper zeer fijn tot zeer grof zand,
(Formatie van Sterksel)

Algemeen is de variatie in hoogte van de basis van het Laagpakket van Walcheren in
meter t.o.v. NAP vrij klein en hetzelfde geldt voor de basis van het Hollandveen
Laagpakket. Er zijn grote verschillen in dikte, die voornamelijk door de
terreinhoogten bepaald zijn. Deze verschillen in terreinhoogten worden waarschijnlijk
bepaald door kleine verschillen in lithologie (siltige klei in lagere terreindelen en
zandige klei in de hogere terreindelen) en verschil in zettingsgevoeligheid. Daardoor

2
3
4

Leenders, 2013; Ball et al, 2016.
Cohen en Stouthamer, 2012.
Cohen en Stouthamer, 2012.
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liggen de in de regel zanderige kreekafzettingen hoger dan de meer uit een fijnere
textuur opgebouwde plaat-/slikafzettingen (zandige klei versus siltige klei).
Onder de Holocene afzettingen (Laagpakket van Walcheren en Hollandveen
Laagpakket) ontbreekt de Formatie van Boxtel in alle in het DINO-loket
geraadpleegde boringen in de omgeving van het plangebied. Waarom is niet geheel
duidelijk: het kan zijn dat het plangebied in het Laat-Glaciaal in een vlakte van
vlechtende rivieren lag, de afzettingen van de Formatie van Boxtel verdwenen zijn
door erosie of wat minder waarschijnlijk is, dat de afzettingen van de Formatie van
Boxtel niet herkend zijn. Omdat veen alleen onder niet erosieve omstandigheden kan
groeien is het waarschijnlijk dat het plangebied in een voormalig dal van een
vlechtend riviersysteem ligt, dat later nadat er vanuit het rivierdal veen is gaan
groeien, is ingenomen is door een veenstroom. Deze veengroei is begonnen doordat
de grondwaterspiegel door de stijging van de zeespiegel was gestegen. Op gegeven
moment kon dit veen zich waarschijnlijk ook tot buiten het voormalige rivierdal
uitbreiden. Toen rond 1421 de omgeving van het plangebied overstroomde en er een
zoetwatergetijdengebied ontstond, veranderden voormalige veenstromen in kreken,
terwijl het tussenliggende veen werd afgedekt met zoetwatergetijdenafzettingen. De
boven door redenatie en op basis van parate kennis afgeleide
landschapsgeschiedenis wordt hieronder beschreven, maar dan op basis van
beschikbare literatuur:
Toen ca. 11.700 jaar (ca. 9.700 voor Chr.) geleden aan het begin van het Holoceen
de temperatuur snel begon te stijgen, begonnen de ijskappen af te smelten en steeg
de zeespiegel. Doordat de zeespiegel ten opzichte van het land almaar bleef stijgen,
verschoven de getijdengebieden in landwaartse richting.5 Niet alleen zorgde de
zeespiegelstijging dat het land dat zich onder zeeniveau bevond overstroomde. Door
de zeespiegelstijging steeg ook de grondwaterstand. Laaggelegen gebieden werden
vaak ook nog eens extra vernat door de aanvoer van kwelwater uit hoger gelegen
zandgronden. Rond 7000 voor Chr. verschenen de eerste kustmoerassen in de
laagste delen van de grote dalen van de Schelde, Maas en de meer noordelijk
gelegen rivieren, Rijn en Vecht. Naarmate de zeespiegel steeg, schoof het
kustmoeras steeds verder in landinwaartse richting op. In het westen van het land
(Zeeland ten noorden van de Schelde, Zuid-Holland en Noord-Holland) werd het
kustmoeras steeds vaker overstroomd door de zee. Anders dan in Zeeland, ZuidHolland en Noord-Holland is dit kustmoeras bij Oosterhout niet overstroomd door de
zee en afgedekt met de getijdenafzettingen van het Laagpakket van Wormer,
Formatie van Naaldwijk. In het huidige kustgebied staat deze door de
zeespiegelstijging ontstane en later afgedekte veenlaag bekend als het Basisveen
Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop. Deze is in de omgeving van het
plangebied niet of moeilijk te differentiëren van het Hollandveen dat normaal op het
Laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk ligt. Rond 5.500 voor Chr.
lag het kustmoeras op enkele kilometers ten noorden van het plangebied. Rond
3.850 voor Chr. lag het plangebied in de onmiddellijke nabijheid van het oprukkende
kustmoeras. Tussen 2750 voor Chr. (laat-neolithicum) en 1500 voor Chr. (middenbronstijd) is veengroei wijd verbreid in de omgeving van het plangebied.6 Het veen
dat in deze periode is ontstaan wordt tot het Hollandveen Laagpakket gerekend.
Vanaf in ieder geval die tijd lag het plangebied in een kustveengebied en was
daardoor niet meer bewoonbaar. Rond 1200 na Chr. werd het veen ontgonnen en
omgezet in hooiland en weidegronden. Daarvoor werd het veen ontwaterd door de
aanleg van een dicht net van sloten. Er werd niet op grote schaal turf gewonnen
omdat in het veengebied voornamelijk broekveen aanwezig was. Door de
ontwatering ging de veenbodem dalen en werd elders ook veen afgegraven in het
gebied dat bekend stond als de Grote Waard, waardoor het rond 1400 bijzonder
kwetsbaar voor overstromingen werd.7 Rond 1421 vond een serie van

5
6
7

Vos et al, 2011.
Ball et al, 2016.
Ball et al, 2016; Provincie Noord-Brabant, 2006.
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overstromingen plaats, die in de brede literatuur onder de noemer St.
Elizabethsvloed bekend staat. Grote delen van westelijk Noord-Brabant werden
overspoeld en ontstond ter hoogte van het plangebied een soort mini-Biesbosch. In
dit gebied werd een kleilaag van uiteenlopende dikte afgezet van het Laagpakket van
Walcheren, Formatie van Naaldwijk, totdat rond 1700 grote delen van deze miniBiesbosch werden bedijkt.8

Afbeelding 3. Paleogeografische ontwikkeling van 9000 – 1500 voor Chr. (naar Vos
e.a., 2013).
Geomorfologie
Op de geomorfologische kaart (bijlage 3) ligt het plangebied in een vlakte van getijafzettingen (M72).9 Het plangebied ligt tussen twee voormalige kreken, waarvan de
westelijke kreek later is opgenomen in het Wilhelminakanaal. De oostelijke kreek
heet ter hoogte van het uiterst noordelijk deel van het plangebied de Donge, maar

8
9

Ibid.
https://archis.cultureelerfgoed.nl

14

Archeologisch bureauonderzoek Zonnepark Oosterhout te Oosterhout, gemeente Oosterhout,
Noord-Brabant

gaat daarna vrijwel direct over het Kromgat, een zijkreek. Direct langs deze
voormalige kreken ligt het terrein wat hoger ten opzichte van de vlakte van getijafzettingen, waarvan het plangebied deel uitmaakt. Tussen de kaden van het
Kromgat is als enigste nog een signatuur zichtbaar op het AHN (Actueel
Hoogtebestand Nederland) van opslibbing in een van nature door getijden beïnvloed
gebied, zie onderstaande afbeelding. Door de aanleg van de Deltawerken
ondervonden de kreken na begin jaren ’70 geen getijdeninvloed meer. De hoger
gelegen smalle strook langs het Wilhelminakanaal en de Donge draagt een duidelijke
door mensenhanden beïnvloede signatuur. De oprit naar de A59 tegen de noordrand
van het plangebied, de A59 en het gebied ten noorden ervan (punt tussen
Wilhelminakanaal en de Donge) is duidelijk opgehoogd ten opzichte van de
omgeving. Het overgrote deel van het plangebied heeft maaiveldhoogten zoals deze
van oorsprong zijn. De terreinhoogten variëren van 0,0 á 1,0 m +NAP. Alleen een
kunstmatig opgeworpen hoogte waarschijnlijk bestaande uit een afvalhoop ligt op ca.
1,3 m +NAP. De variaties in hoogte binnen het plangebied worden vooral
veroorzaakt door een pad in het oostelijk deel en de enigszins hogere ligging langs
de oostelijke kreek vertegenwoordigd waarschijnlijk een kreekoeverrug. Verder zijn
weinig tot geen patronen uit de op het AHN3 te halen hoogteverschillen binnen het
plangebied. Dwars op het Wilhelminakanaal en Donge-Kromgat zijn op het AHN
sloten en verschillende kavels in een strookverkaveling zichtbaar, die overeenkomt
met de Topografische kaart.

Afbeelding 4. Detailopname van het plangebied op het AHN (Bron PDOK).
Bodem
Binnen het plangebied staan drie bodemtypen aangegeven op de bodemkaart
(bijlage 6), allemaal bestaande uit afzettingen die in een zoet getijdenmilieu zijn
afgezet. Vanaf noord naar zuid gaat het om de volgende bodemtypen:
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Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel (eMn25A-VI); profielverloop 5
(homogene profielopbouw) met een grondwatertrap VI.



Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei (eMn35A-IV) met een homogene
profielopbouw en een grondwatertrap VI.



Kalkrijke nesvaaggronden; lichte klei (eMo80A-III) met een homogene
profielopbouw. Anders dan bij de poldervaaggronden heeft dit bodemtype een
slappe ondergrond.10 Lage plaatsen en kwelplekken in de jonge polders hebben
vaak een dergelijk bodemprofiel.

De gemiddelde jaarlijkse grondwaterfluctuaties liggen bij een grondwatertrap III
tussen een hoogste grondwaterstand van <40 cm –mv tot een laagste
grondwaterstand van 80 à 120 cm –mv. Terwijl de gemiddelde jaarlijkse
grondwaterfluctuaties liggen bij een grondwatertrap IV tussen een hoogste
grondwaterstand van >40 cm –mv tot een laagste grondwaterstand van 80 à 120
cm –mv liggen.

2.3 ARCHEOLOGIE
2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het
plan- en onderzoeksgebied staan meerdere archeologische waarnemingen
geregistreerd. Ten westen van het plangebied gaat het bij deze waarnemingen om
diverse vondsten vanaf het paleolithicum tot en met de late middeleeuwen/nieuwe
tijd, waaronder een aantal vuurstenen afslagen, een kling uit het mesolithicum en
aardewerk getypeerd als handgevormd aardewerk en Romeinse Dolium. Ten oosten
van het plangebied betreft de waarneming een aardewerkfragment uit de late
middeleeuwen B – Nieuwe tijd. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied
bevinden zich zeven locaties waar eerder archeologisch onderzoek is uitgevoerd
(onderzoeksgebieden). Op 15 april 2019 is contact opgenomen met mevrouw AnneMarie Visser van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). In haar
antwoord d.d. 24 april 2019 heeft ze het volgende medegedeeld: De westbrabantse
AWN afdeling is helaas al geruime tijd niet meer actief. Over (recente)
waarnemingen in de omgeving van Oosterhout kan ik u dus niet veel informatie
bieden. Een mogelijkheid is nog om de Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe' te
benaderen. Nadat zowel de Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout en de
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ benaderd zijn d.d. 30 april 2019, heeft
ons bureau een antwoord van Chris van den Heijkant ontvangen dat het gebied
buiten het werkterrein van de Oudheidkundige Kring Geertruidenberg valt. Van de
Heemkundekring van Oosterhout heeft ons bureau tot dit moment, d.d. 6 mei 2019,
nog geen informatie ontvangen.

10

De Bakker en Schelling, 1989, 156.
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2.3.2 WAARNEMINGEN
ZAAKIDENTIFICAT
IENUMMER

AFSTAND/
RICHTING

2966580100

Ca. 250 m
oostelijk

2143587100

Ca. 1 km
westelijk

DATERING/

COMPLEXTYPE/BESCHRIJVING

GEOLOGISCHE
FORMATIE
Late
MiddeleeuwenNieuwe tijd/
Laagpakket van
Walcheren op
Formatie van
Nieuwkoop11

Niet te bepalen/ Randfragment steengoed
(keramiek). Losse vondst.

Paleolithicum –
Late
Middeleeuwen B/
Formatie van
Sterksel met dek
Form. van
Boxtel12

Complextype niet te bepalen/ drie stukken
keramiek.
1x keramiek handgevormd neolithicum – ijzertijd
1x Romeinse Dolium Romeinse tijd A/B.
1x keramiek kogelpot middeleeuwse C/B.
2x Kookstenen Mesolithicum – ijzertijd.
7x Vuursteen afval paleolithicum – nieuwe tijd
3x Vuurstenen afslagen – paleolithicum –
nieuwe tijd
1x vuurstenen kling – mesolithicum mesolithicum

Tabel 2. Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied.

2.3.3 AMK-TERREINEN
AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMKterreinen van zeer hoog archeologisch belang). In het plan- en onderzoeksgebied
zijn geen dergelijke AMK-terreinen aanwezig.

2.3.4 GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART
De gemeentelijke verwachtingskaart is een van de kaartbladen van de Erfgoedkaart
van de gemeente Oosterhout. Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt
het plangebied grotendeels in een zone met een lage archeologische verwachting. In
het westen van het plangebied ligt een strook van ca. 42.500m in een zone met een
middelhoge archeologische verwachting.

11
12

TNO, 2010.
TNO, 2010.
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2.3.5 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7. Onderstaande
tabel geeft de belangrijkste resultaten/conclusies van de uitgevoerde onderzoeken.
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ONDERZOEKS-

SITUERING T.O.V.

TYPE ONDERZOEK EN RESULTATEN/CONCLUSIES

NUMMER

HET PLANGEBIED

3292620100

50 m ten westen van
het plangebied

Bureauonderzoek/ Een aantal delen van het plangebied hebben
een middelhoge of hoge verwachting op het aantreffen van
archeologische resten. Geadviseerd wordt om verkennende en
karterende boringen te zetten.

4617595100

Gedeeltelijk in
noordwestelijk deel
van het plangebied

Archeologisch booronderzoek/ nog niet gerapporteerd, datum
onderzoek 30-07-2018.

3291673100

Gedeeltelijk in
oostelijk deel
plangebied

Archeologisch bureauonderzoek/ Over een 42 km lang traject (A27
en klein deel A59 bij Oosterhout. Geen vervolgonderzoek
geadviseerd binnen het onderzoeksgebied

2387487100

400 m ten oosten van Archeologisch booronderzoek/ Een traject met boringen ter
het plangebied
plaatse van de toekomstige hoogspanningsmasten. Het traject loopt
van Borssele (Zld) tot Tilburg (NB). In ARCHIS is alleen een rapport
van het Zeeuwse deel geupload. Om die reden zijn geen resultaten
bekend van het booronderzoek in de regio van het plangebied. Het is
zelfs niet bekend of er überhaupt boringen zijn gezet in het
onderzoeksgebied in het kader van dit onderzoek.

4623928100

50 m ten oosten van
het plangebied

2374412100

Zuid t.o.v. het
plangebied

Archeologisch bureauonderzoek/ nog niet gerapporteerd, datum
onderzoek 01-09-2018.
Archeologisch booronderzoek/ Op basis van het uitgevoerde
archeologisch onderzoek zijn er geen aanwijzingen aangetroffen voor
de aanwezigheid van (intacte) archeologische vindplaatsen. De
bevindingen uit het bureauonderzoek kunnen grotendeels bevestigd
worden en er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de
aanwezigheid van (al dan niet afgetopte) dekzandkoppen. Derhalve
wordt aanbevolen de archeologische verwachtingswaarde voor de
voorgenomen ingreep tot een diepte van circa 1,8 meter minus
maaiveld voor onderhavig plangebied bij te stellen naar laag. Een
vervolgonderzoek wordt niet geadviseerdijk.

2080082100

150 m ten westen van Archeologisch booronderzoek/ In het onderzochte traject in dijkvak
het plangebied
32 is een met veen en zavel afgedekt dekzandoppervlak
aangetroffen. De top van het dekzand vertoont enig reliëf en lijkt niet
geërodeerd te zijn. Blijkbaar lag het oppervlak onder natte
omstandigheden, waardoor er geen of nauwelijks bodemvorming
heeft kunnen plaatsvinden. Dergelijke omstandigheden maakten
deze locatie in de Prehistorie waarschijnlijk minder geschikt voor
bewoning door de mens. Hoewel het niet is uitgesloten dat er
eventueel kleine vindplaatsen aanwezig zijn die met de gehanteerde
dichtheid aan boringen niet ontdekt zijn, wordt de kans op de
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen klein geacht. Gezien
vondsten uit de omgeving, afkomstig van aanzienlijk hoger gelegen
dekzandruggen, kan worden geconcludeerd dat in de omgeving
locaties aanwezig waren die aanzienlijk beter geschikt waren voor
bewoning.

2143587100

150 m ten westen van Archeologisch booronderzoek/ Het plangebied ligt op de overgang
het plangebied
van de zandgronden in het westen en het meer oostelijke gelegen
oude stroomdal van de Rul met zijn laatmiddeleeuwse
zeekleiafzettingen. Centraal in het plangebied ligt een donk. Hierop
zijn de vondsten gedaan, namelijk aan de zuid- en noordrand. Er
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werd een oppervlaktekartering en aanvullend een booronderzoek
uitgevoerd. Voor een deel net buiten het onderzoeksgebied is een
vervolgonderzoek geadviseerd.

Tabel 3. Onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied.

2.4 HISTORIE
De bewoning is in de gemeente Oosterhout van oudsher in het zuidelijke
dekzandgebied (“het hoge”) en het noordelijk lager gelegen gedeelte van de
gemeente Oosterhout (“het lage”) gelegen.13 Zoals boven beschreven maakte het
plangebied in de Middeleeuwen deel uit van een kustveengebied. Dit veengebied dat
bekend stond als ‘Het Broek’ en waar een broekbos aanwezig was, is rond de 12e
eeuw in een snel tempo ontgonnen. Oosterhout kende waarschijnlijk vanaf de 14e
eeuw een haven, waarvan het havenkanaal ergens in de omgeving van het
plangebied heeft gelegen (mogelijk ergens ter hoogte van het huidige
Wilhelminakanaal.
Het Broek was in de 13e eeuw in gebruik als gezamenlijk weidegebied van de stad
Geertruidenberg. Hier werden vanaf 1275 gronden ontgonnen en omgezet in weideen hooilanden. Om het gebied in gebruik te nemen werd het broekbos, een
laaggelegen nat bos, verwijderd en werd er een systeem van watergangen
aangelegd. Tegen 1400 was er in het uiterste noorden van de gemeente Oosterhout
(nabij het plangebied) al een laagte ontstaan die gemakkelijk onder water kwam
doordat het oppervlak werd verlaagd door zetting en oxidatie van het veen. De
slechte afwatering werd verergerd doordat de Donge werd afgedamd en men het
overtollige water mondjesmaat liet weglopen. In 1421 raakte ‘Het Broek’ deels
overstroomd gedurende een van de serie overstromingen, die ook wel bekend staat
als “de Sint Elisabethsvloed”. Het plangebied maakte onderdeel uit van dit
overspoelde gebied.
Op historische kaart van 1642 van de Zuid-Hollandse waard door Stampioen, Dou en
Innevelt is nog goed zichtbaar dat het om een gebied in natte context gaat (zie
afbeelding 4). Meer bepaald lag het plangebied toen in de door getijden beïnvloede
benedenstroom van de Donge en/of op een van de toen aanwezige platen of
kreekvertakkingen.

13

Rapport Erfgoedkaart Oosterhout 2012 en Erfgoednota deel A, 2016 (Geertruidenberg)
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Afbeelding 4. kaart van 1642 van de Zuid-Hollandse waard door Stampioen, Dou en
Innevelt, bron: http://www.gahetna.nl.
Na 1421 bleef ‘Het Broek’ lange tijd een nat gebied, waarin getijdenwerking merkbaar
was en waar grote delen regelmatig onder water stonden. Hieraan moest een einde
komen en een van de eerste stappen daartoe bestond uit het realiseren van een
betrouwbare toegang tot de oude Oosterhoutse haven. Dit havenkanaal is de
voorganger van het huidige Wilhelminakanaal en de “Oosterhoutsche Haven” zoals
deze nog tot op de Topografische kaart van 1900 staat aangegeven. Ter hoogte van
het plangebied volgt het huidige Wilhelminakanaal de “Oosterhoutsche Haven”. Het
Wilhelminakanaal of de “Oosterhoutsche Haven” wordt oostelijk begrenst door de
huidige Statendamweg, die weer de westelijke begrenzing van het plangebied vormt.
Mogelijk heeft ook het laatmiddeleeuwse havenkanaal binnen korte afstand van het
plangebied gelegen.
De middeleeuwse verkaveling bleef ook na de overstroming bestaan. Nabij de
inbraakgeul, (in het noorden en nabij het plangebied) werd gevist, watervogels
gevangen, riet en biezen gewonnen en grienden aangeplant. De boerengemeenschap
onderhielden de percelen en de sloten werden regelmatig ontdaan van slib. In het
noorden verdween de kaveling door het ontstaan van de inbraakgeul en door het
afzetten van een hoeveelheid klei. Het schoonhouden van de sloten was daardoor niet
mogelijk en werd er een nieuwe verkaveling aangelegd.14
Pas rond 1700 werden grote delen van ‘Het Broek’ herbedijkt. Daar was in de
voorgaande drie eeuwen een kleilaag van uiteenlopende dikte afgezet. Deze kleilaag
ligt op wat nog over is van de oude veenbodem. Globaal ten noorden van de huidige
Otterweg werd een groot aantal kleinere poldertjes bedijkt, die tussen 1724 en 1767
werden samengevoegd tot de Oranjepolder. De Blokken is daarvan naar verwachting
de oudste polder (zie afbeelding 5). Ten noorden van de Oranjepolder en de Blokken
ligt het plangebied.15
Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)16 is het plangebied en haar omgeving nog
onbebouwd (zie onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel) aangeduid als hooiland. Op deze kaart zijn aan de hand van de

14
15
16

Rapport Erfgoedkaart Oosterhout 2012
Rapport Erfgoedkaart Oosterhout 2012
hisgis.nl
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perceelsgrenzen en wegen en/of dijkjes de voormalige loop van kreekvertakkingen
terug te vinden.

Afbeelding 5. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het
plangebied is rood aangegeven.
Op de topografische kaart van 1869 (zie afbeelding 6) is het plangebied onbebouwd
en nog in gebruik als weidegrond. Op deze kaart zijn aan de hand van de
perceelsgrenzen en wegen en/of dijkjes de voormalige loop van kreekvertakkingen
terug te vinden. De vertakkingen van dit kreeksysteem kwamen bij elkaar ten
noorden van het plangebied om uit te monden in de Donge.
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1869. Bron: topotijdreis.nl.
Vanaf 1905 werd het Wilhelminakanaal aangelegd. Dit kanaal vormde de verbinding
tussen de Zuid-Willemsvaart en de Amer. In 1915 was het gedeelte in Oosterhout
klaar.
Tweede Wereldoorlog
Op de Indicatie Kaart Militair Erfgoed (IKME) ligt het plangebied in de 2e of Hintere
Wasserstellung. De Duitse verdedigingslinie lag ten oosten van de 1e of Vordere
Wasserstellung en moest een invasie vanuit de kuststreek vertragen.
Verdedigingslinies zijn veelal lineaire stelsels van aaneengeschakelde
verdedigingswerken. In veel gevallen zijn verdedigingslinies aangelegd in samenhang
met natuurlijke barrières zoals wateren of te inunderen terreinen. De in de Tweede
Wereldoorlog opgeworpen linies betreffen vaak zowel door de Nederlanders als door de
Duitser hergebruikte oude linies. De archeologische verwachting van dergelijke linies
betreffen resten zoals gevechts- en waarnemingsposities voor infanterie, opstellingen
voor geschut, loopgraven, mangaten, betonbouw, versperring en barakken.17 Het
Wilhelminakanaal, Donge en Kromgat vormen in potentie goede barrières die voor de
landsverdediging benut konden worden. Op een luchtfoto van de RAF van 16
september 1944, aan de vooravond van Operatie Market Garden zijn zelfs met goed
zoeken geen stellingen of andere militaire activiteiten zichtbaar. Oosterhout werd op
30 oktober 1944 bevrijdt en het ten noorden van het plangebied gelegen
Raamsdonkveer werd op 31 oktober bevrijdt.18 In de periode midden september-eind
oktober/begin november 1944 kunnen natuurlijk snel en provisorisch een of meerdere
stellingen zijn gebouwd en kunnen er verschillende gevechtshandelingen zijn geweest,
nadat de onderstaande luchtfoto was genomen. Omdat de meeste
gevechtshandelingen rondom het Markkanaal ten het westen, en ten oosten van het

17
18

IKME.nl geraadpleegd 15-4-2019
www.bndestem.nl/
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plangebied (oprukkende geallieerde troepen vanuit Waspik) plaatsvonden wordt de
kans op niet gesprongen explosieven en achtergebleven uitrusting laag ingeschat. 19
Binnen het plangebied zijn van bij een nadere bestudering nog contouren van
voormalige kreekvertakkingen zichtbaar.

Afbeelding 7.RAF luchtfoto 16 september 1944. Bron Geoportaal WUR.
Op de topografische kaart van 1965 (zie Afbeelding 8) is het plangebied vrijwel
geheel onbebouwd en in gebruik bouwgrond en grasland. Alleen staat er vanaf dan
een klein gebouwtje aangegeven centraal op het oostelijk van het plangebied. Door
een wijziging van perceelsgrenzen zijn de contouren van voormalige kreken niet
meer zichtbaar op de topografische kaart.

19

www.bndestem.nl/
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Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1965. Bron: topotijdreis.nl.
Vanaf de topografische kaart van 1981 staan de A59 en de huidige Statendamweg
aangegeven. Binnen het plangebied is sindsdien afgezien mogelijk van verschillen in
gewas weinig veranderd.
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3C

ONCLUSIE EN

VERWACHTINGSMODEL
3.1 CONCLUSIE

Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden.
Volgens de geraadpleegde boringen van het DINO-loket ligt onder een 1,3 à 4,2 m
dik pakket kleiafzettingen van het Laagpakket van Walcheren daterend na 1421 na
Chr. het Hollandveen met een maximale dikte van 70 cm en vervolgens de
Pleistocene afzettingen van de Formatie van Kreftenheye en/of Sterksel. Het
Pleistocene landoppervlak was mogelijk bewoonbaar in de periode LaatPaleolithicum-Neolithicum. Van die periode is zeer weinig bekend over de
landschappelijke ligging en de geschiktheid voor bewoning van het plangebied. In de
periode Neolithicum/Bronstijd tot Volle Middeleeuwen maakte het plangebied ook
nog deel uit van een kustveengebied, dat rond 1200 werd ontgonnen. Mogelijk
waren de oevers van de toen aanwezige veenstromen bewoonbaar. Dit kustveen is
rond 1421 overstroomd en werd deels weggeslagen doordat het gebied daarna bijna
300 jaar in een zoetwatergetijdengebied lag.
Vanaf de Volle/Late Middeleeuwen zijn gronden in het Broek ontgonnen en in gebruik
genomen als hooiland en weidegebied. Door de ligging aan het oude havenkanaal
van Oosterhout heeft het plangebied binnen een strook aan het Wilhelminakanaal
een middelhoge archeologische verwachting vanaf de Late Middeleeuwen, waarbij
dient te worden opgemerkt dat het huidige Wilhelminakanaal op het verbrede en
uitgebouwde oude havenkanaal ligt dat in de 16e eeuw is aangelegd. Het is niet
geheel duidelijk waar het oude havenkanaal lag dat begin 14e is aangelegd en dat
rond 1421 vrijwel geheel overstroomde. Voor de periode Late-Middeleeuwen (na
1421) – vroege Nieuwe tijd was geen bewoning mogelijk.
In historische tijden (vanaf circa 1832) werd het terrein gebruikt als weidegrond.
Door de afwezigheid van bebouwing op het historische kaartmateriaal heeft er
waarschijnlijk geen bodemverstoring door bebouwing heeft plaatsgevonden.

3.2 VERWACHTINGSMODEL

Voor de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum/Bronstijd geldt een archeologische
verwachting, die niet makkelijk kan worden gewaardeerd omdat niet bekend is of het
plangebied wel of niet binnen een landschapseenheid lag, die favoriet was als
vestigingsplek voor jagers-verzamelaars en/of vroege landbouwers. Voor de periode
Neolithicum/Bronstijd tot Late Middeleeuwen geldt een lage archeologische
verwachting. Archeologische vindplaatsen zijn niet helemaal uit te sluiten, omdat
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binnen bepaalde landschapseenheden binnen het kustveengebied bewoning mogelijk
was (oevers van veenstromen). Naar verwachting is veel van het onderliggende
Hollandveen Laagpakket verdwenen door erosie en voorheen door zetting, oxidatie
en mogelijk afgraving van het veen in de Late Middeleeuwen in ‘Het Broek’. Het
Broek was in de Late Middeleeuwen enkel in gebruik als weidegebied en hooiland en
niet bewoond. Enkel het westen van het plangebied heeft een middelhoge
archeologische verwachting voor de periode vanaf de late middeleeuwen vanwege de
ligging aan het oude havenkanaal van Oosterhout ter hoogte van het huidige
Wilhelminakanaal. Nederzettingen uit de periode middeleeuwen hebben meestal een
omvang tussen 500 – 2000 m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).20 Het
plangebied heeft grotendeels een lage archeologische verwachting voor de Late
Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd (rond 1700) omdat het vanaf rond 1421 in een
zoetwatergetijdengebied lag en een 1,3 à 4,2 m dik kleipakket van het Laagpakket
van Walcheren alle oudere afzettingen afdekt.
De resten van eventuele resten uit de Nieuwe tijd liggen in de top van de natuurlijke
ondergrond, mogelijk dicht onder het maaiveld onder een bouwvoor of eventuele
ophogingslaag. De natuurlijke bodem wordt hier gevormd door kleiafzettingen van
een zoetegetijdengebied. Eventuele resten bestaan uit (gefragmenteerd) aardewerk,
evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 17 e
eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in bewoningskernen al
eerder). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in de kleiafzettingen, direct
onder een bouwvoor. Archeologische resten en vindplaatsen van voor ca. 1421, als
ze al voorkomen, bevinden zich op grote diepte onder de kleiafzettingen van het
Laagpakket van Walcheren, jonger dan 1421. Omdat het plangebied pas in de
Volle/Late Middeleeuwen is ontgonnen is de archeologische verwachting laag voor de
periode Neolithicum/Bronstijd-Late Middeleeuwen. Eventuele resten bestaan uit
(gefragmenteerd) aardewerk, evenals houtskool, verbrande huttenleem en
natuursteen. Voor vroegere perioden (Laat-Paleolithicum-Neolithicum) is de
archeologische verwachting onbekend. Eventuele vindplaatsen bevinden zich op
grote diepte (1,8 á 4,8 m –mv). Eventuele resten bestaan uit houtskool en
vuursteenstrooiingen.
Zover bekend zijn er in de Tweede Wereldoorlog waren er geen stellingen of andere
indicaties voor een militaire aanwezigheid binnen het plangebied, in ieder geval niet
tot midden september 1944. Voor de periode daarna is geen informatie beschikbaar
specifiek voor het plangebied en zijn omgeving. Omdat de meeste
gevechtshandelingen rondom het Markkanaal ten het westen, en ten oosten van het
plangebied (oprukkende geallieerde troepen vanuit Waspik) plaatsvonden wordt de
kans op niet gesprongen explosieven en achtergebleven uitrusting laag ingeschat.
Onderstaande tabel geeft in het kort de archeologische verwachting weer:
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PERIODE

COMPLEXTYPE

DIEPTELIGGING

KENMERKEN

Tweede
Wereldoorlog

Stelling/linie

circa 20-50 cm –mv

loopgraven, schuttersputjes,
schuilplaatsen

nieuwe tijd

Agrarische
productie en
voedselvoorziening

circa 20-50 cm –mv

greppels, kuilen, later ook
verkavelingssloten

Late
Middeleeuwen
(na 1421)

voedselvoorziening

circa 20-50 tot 130 à 420 cm –mv

resten visserij

Late
middeleeuwen

Agrarische
productie en
voedselvoorziening
Nederzetting/
Huisplaats/
weiland/
havenkanaal

130 à 420 cm –mv

resten van bewoning, baksteen,
paalkuilen, aardewerk, verbrande
leem

volle
middeleeuwen
- neolithicum

nederzetting

130 à 420 cm tot 180 á 500 cm –mv

(paal)kuilen, sporen van
erfinrichting, aardewerk, bewerkt
steen, verbrande leem e.d..

laatpaleolithicum –
vroegneolithicum

extractiekamp

Vanaf 180 á 500 cm –mv.

vuursteen- en
houtskoolconcentraties, ondiepe
haardkuilen

(voor 1421)

Tabel 4. Gespecificeerde archeologische verwachting. Oranje: matige verwachting.
Roze: onbekende verwachting.
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4S

ELECTIEADVIES

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geen nader archeologisch onderzoek
geadviseerd, afgezien van de strook met een middelhoge archeologische verwachting
in het westelijk deel van het plangebied. Dit advies geldt in ieder geval zolang er in
het plangebied (exclusief de strook met een middelhoge archeologische verwachting)
geen significante verstoringen in een buffer van 20 cm binnen het bereik van de
pleistocene ondergrond plaatsvinden. Dat betekend dat indien er dieper dan 1,6 m –
mv significante verstoringen plaatsvinden, in het gehele plangebied een verkennend
booronderzoek dient te worden uitgevoerd.
Binnen de westelijke strook in het plangebied met een middelhoge archeologische
verwachting wordt een Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) –verkennende fase
conform de KNA 4.1 en BRL 4003 geadviseerd. In deze westelijke strook van het
plangebied kunnen mogelijk archeologische resten verwacht worden vanwege de
ligging aan het oude havenkanaal van Oosterhout, mogelijk al uit de 14e eeuw. Op
grotere diepte, waarschijnlijk onder de verstoringsdiepte kunnen mogelijk
archeologische resten verwacht worden in het onder een dikke afdekking van
zoetwatergetijdenafzettingen gelegen Hollandveen Laagpakket bevinden, langs
voormalige veenstromen. Algemeen geldt een lage archeologische verwachting voor
de periode Neolithicum/Bronstijd tot Volle Middeleeuwen. Omdat van de voormalige
landschappelijke ligging op het Pleistocene oppervlak van het plangebied in de
periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum weinig bekend is, is de archeologische
verwachting niet bekend. Het Pleistocene oppervlak ligt op een zodanig grote diepte,
dat dit niveau zeer waarschijnlijk onder de verstoringsdiepte ligt.
De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Oosterhout, hierin
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de regioarcheoloog programmabureau RWB.
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit
kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog.
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