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Plangebied Burgemeester van Loonstraat 62 in Steenbergen, gemeente Steenbergen;
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

Samenvatting
In opdracht van de

heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonder-

zoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Burgemeester van Loonstraat 62 in
de gemeente Steenbergen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied verwacht worden en de fysieke kwaliteit daarvan.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied relatief hoog ligt vanwege de verwachte ligging
op een terrasafzettingswelving bedekt met dekzand (dekzandrug). Vanwege deze gunstige ligging
geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit alle perioden. Direct ten zuidoosten van het plangebied is in 2008 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd,
waarbij sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd werden aangetroffen. De laat-middeleeuwse sporen kunnen gerelateerd worden aan een greppelsysteem; de sporen uit de Nieuwe tijd
aan de 17e eeuwse uitbouw van de vestingwerken van Steenbergen: een zogenaamd hoornwerk.
Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in het noordwesten van dit hoornwerk ligt en dat hier (een deel van) de buitenste gracht en het wallichaam aanwezig kan zijn.
Uit het booronderzoek (zes boringen) blijkt dat de bodem in het plangebied bestaat uit een dik
humeus ophogingspakket, dat archeologisch puin bevat en waarin diverse lagen onderscheiden
kunnen worden. De dikte van dit pakket varieert gemiddeld van 1,3 tot 1,6 m -Mv. Onderin het
pakket bevinden zich mogelijk archeologische sporen. Zo is waarschijnlijk de verwachte buitengracht van het 17e eeuwse hoornwerk aangetroffen. Hiermee is voor het plangebied de hoge
archeologische verwachting bevestigd voor resten uit de 17e eeuw (hoornwerk).
De geplande nieuwbouw kan dus leiden tot een aantasting van eventuele archeologische resten
in het plangebied. Het verdient zodoende aanbeveling om eventuele archeologische waarden te
beschermen. Hiervoor zijn diverse scenario’s mogelijk:
1. Behoud in situ door planaanpassing (bij. afzien van onderkeldering, ophoging). Dit wil zeggen
dat wanneer de geplande ingrepen plaatsvinden binnen de 1 m beneden (huidig) maaiveld
(indicatief), eventueel aanwezige resten behouden blijven.
2. Behoud ex situ door middel van proefsleuven en eventuele opgraving.
3. Behoud ex situ door middel van archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden.
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Om deze te laten bekrachtigen in een selectiebesluit, kan
contact worden opgenomen met de bevoegde overheid (gemeente Steenbergen).
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1 Inleiding
1.1 Administratieve gegevens
• Type onderzoek: bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
• bevoegde overheid: gemeente Steenbergen
• onderzoekskader: AMZ-proces
• datum veldonderzoek: 5 juni 2014
• locatie (figuur 1):
- naam plangebied: Burgemeester van Loonstraat 62
- plaats: Steenbergen
- gemeente: Steenbergen
- provincie: Noord-Brabant
- toponiem: Burgemeester van Loonstraat 62
- kadastrale gegevens: Steenbergen, sectie Q, perceelnr. 4551
- oppervlakte plangebied: circa 550 m²
- kaartblad topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000: 49E
- centrumcoördinaten (X/Y): 80.612 / 399.979
• ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing
• ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing
• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 61868

1.2 Aanleiding en doelstelling
In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische resten. In het kader van de Archeologische MonumentenZorg is conform de richtlijnen
van de bevoegde overheid een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek uitgevoerd De
toekomstige verstoringen betreffen de bouw van een woning (ca. 7 x 11 m) en een garage (ca. 5 x
11 m). De diepte van de toekomstige verstoringen zijn nog niet bekend.
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het
plangebied verwacht worden en de fysieke kwaliteit daarvan.

1.3 Onderzoeksvragen
Bureauonderzoek
1.

Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

2.

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?

3.

Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat
is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
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4.

Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid)
ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?

Verkennend booronderzoek
5.

Stemt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met
hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd?

6.

Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid
van eventuele aanwezige archeologische resten?

7.

Op welke diepte bevindt zich de archeologisch interessante laag/het niveau waarop
archeologische resten bewaard zijn gebleven?

8.

Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische
verwachting te worden bijgesteld?

Algemeen
9.

Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?

10. Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

1.4 Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning,
verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen
van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945

C

Nieuwe tijd

Laat
Subatlanticum

- 1850

B

- 1650

A
Laat B
- 1150 na Chr.

Laat A
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

D: Ottoonse tijd

Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg

Neolithicum

- 3700

(N ieuwe S teentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat

Vroegste Dryas

Midden

Denekamp

- 7300

Mesolithicum

- 8700

(M idden Stee ntijd)

Laat
Midden
Vroeg

- 9700

- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

Prehistorie

Boreaal

- 12.500
- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo

Vroeg

- 60.000

Vroeg
Glaciaal

Weichselien
Pleniglaciaal

Midden
Vroeg

Atlanticum

Pleistoceen

Laat

- 1500

Moershoofd
Odderade

(O ude Steentijd)

Midden
Brørup

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien
Elsterien

Paleolithicum
- 71.000

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Het bureauonderzoek dient om op basis van verschillende bronnen inzicht te krijgen in de genese
van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop der tijd
heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische
verwachting opgesteld. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst.

2.2 Geo(morfo)logie
Het plangebied ligt geologisch gezien op de overgang van het zeekleigebied naar het dekzandgebied (Weerts e.a., 2006). Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd
wegens aanwezige bebouwing (figuur 2). Op basis van de kartering van de omliggende gebieden
kan echter verondersteld worden dat het plangebied behoort tot terrasafzettingswelvingen die
bedekt zijn met dekzand (code 3L12; figuur 2: lichtgeel). Deze afzettingen bevinden zich ook
verder west-, zuid- en oostwaarts, waar ze afgewisseld worden door hoger gelegen dekzandruggen (code 3K14; figuur 2: donkergeel). Het plangebied ligt waarschijnlijk op de flank van een
dekzandrug die zich ten noorden en zuiden van het plangebied uitstrekt. Dit wordt bevestigd door
de resultaten van archeologische onderzoeken direct ten zuidwesten van het plangebied
(Sprengers, 2008; Tump, 2008). Ten noordwesten en noordoosten van het plangebied bevindt
zich een lager gelegen vlakte van getijafzettingen (2M35; figuur 2: lichtgroen).
Pleistoceen
De ondergrond van het plangebied bestaat uit kleien en zanden die in het Vroeg Pleistoceen (2,1
miljoen tot 300.000 jaar gelden) door de Rijn, in de vorm van terrasafzettingswelvingen, zijn afgezet (Stiboka/RGD, 1984). Tijdens het Weichselien (110.000 tot 10.000 jaar geleden) werden in het
plangebied dekzanden afgezet. Het Weichselien was een ijstijd met een koud poolklimaat, hetgeen
resulteerde in een toendra-achtig landschap. De wind had vrij spel, waardoor grote hoeveelheden
zand werden verplaatst en in glooiende pakketten (plateaus en ruggen) werden afgezet.
Holoceen
Met de overgang naar het Holoceen (10.000 jaar geleden - nu) werd het klimaat warmer en vochtiger. Als gevolg van het smeltende landijs steeg de zeespiegel en het grondwater. Door een
stagnerende waterafvoer hoopten zich in de lagere terreindelen afgestorven planten op en kon
veen tot ontwikkeling komen (Hollandveen; Stiboka/RGD, 1984). Volgens Leenders (1989) zou
vanaf circa 2000 jaar voor Chr. tot het begin van de Late Middeleeuwen veengroei hebben plaatsgevonden in en rondom het plangebied. Er is echter nooit sprake geweest van volledige veenbedekking. Met name de hoogste zandkoppen zullen niet of nauwelijks door het veen bedekt zijn
geweest. Dit waren de enige geschikte locaties voor bewoning. Mogelijk was dit ook het geval voor
de dekzandrug waarop het plangebied ligt.
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Vanaf de 13e eeuw drong de zee in fasen het zuidwesten van Nederland binnen (Kluiving e.a.,
2006). De intensieve bedijking die in de omgeving van het plangebied vanaf de Late Middeleeuwen had plaatsgevonden en de aantasting van het veen door grootschalige veenwinning
resulteerden in een vergroot risico op catastrofale overstromingen. Die overstroming kwam in
1421, toen de zee tijdens de St. Elisabethsvloed diep het land binnendrong. Volgens de toelichting
op de bodemkaart zijn vermoedelijk alle zeeklei-afzettingen in de omgeving van het plangebied het
gevolg van de St. Elisabethsvloed (Stiboka, 1982b). Recentere publicaties tonen daarentegen aan
dat Steenbergen al vanaf de 13e-14e eeuw te kampen had met getijdenoverstromingen (Kluiving
e.a., 2006; Sneep e.a., 1996).
Het plangebied behoort met een gemiddelde hoogte van 1,65 m +NAP tot de hogere delen van het
omringende landschap. Zie figuur 3 voor de hoogteligging van het plangebied (rood kader) op het
AHN (www.ahn.nl). De blauwe en groene kleuren geven een lagere ligging aan, de gele, oranje en
rode een hogere ligging.

2.3 Bodem
Op de bodemkaart is het plangebied vanwege de bebouwing niet gekarteerd. Uit de bodemkundige gegevens van de omliggende gebieden kan echter worden afgeleid dat het plangebied
zich op de grens bevindt van enerzijds kalkrijke poldervaaggronden ten oosten, noorden en
westen van het plangebied (code Mn25Ap, grondwatertrap VI; figuur 4:groen) en anderzijds van
hoge, zwarte enkeerdgronden ten zuiden van het plangebied (code zEZ23, grondwatertrap VI;
figuur 4: donkerbruin). De poldervaaggronden bestaan uit zware zavel, rustend op fijn pleistoceen dekzand. De zwarte enkeerdgronden zijn opgebouwd uit een minstens 50 cm dikke, sterk
humeuze bovenlaag (esdek) die rust op het pleistocene dekzand.
Over de wijdere bodemkundige context van het plangebied kan het volgende worden opgemerkt.
Onder natuurlijke omstandigheden zou zich in het plangebied op de pleistocene dekzandrug
waarschijnlijk een humuspodzol met uitspoelingslaag (E-horizont) en inspoelingslaag (Bhorizont) hebben gevormd. Als gevolg van de veengroei vanaf 200 voor Chr. werden de lagere
delen van het landschap afgedekt en ontstonden geleidelijk veengronden. Vanaf ongeveer de
13e-14e eeuw werd ook dit proces onderbroken doordat de zee kleien en zanden afzette in en
rondom het plangebied (Kluiving e.a., 2006; Sneep e.a., 1996). De kalkrijke poldervaaggronden
in en rondom het plangebied zijn gevormd in deze (recente) zeeklei. Kenmerkend is dat in deze
jonge sedimenten slechts beperkte bodemvorming heeft plaatsgevonden.
Vanaf de Late Middeleeuwen werd het veen voor turfwinning afgegraven. Door het verdwijnen van
het veen kwam het maaiveld nog lager te liggen en werd het land kwetsbaarder voor inbraken vanuit
de zee. De invloed van de zee kon pas vanaf de 15e eeuw door de aanleg van dammen, dijken en,
in het geval van Steenbergen, ook door een stadsmuur (zgn. Watermuur) worden tegengegaan. Uit
deze periode dateren dan ook de vele polders in de omgeving van het plangebied.
De sterke bevolkingstoename vanaf de Late Middeleeuwen vroeg om een intensiever gebruik van
de akkers. De vruchtbaarheid van akkers werd bevorderd door bemesting met onder andere plaggen en afval. Door eeuwenlange bemesting ontstonden, vaak eerst op de hogere delen van het
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landschap zoals de dekzandruggen, akkers met een dik humeus dek (hoge enkeerdgronden). De
dikte van de esdekken varieert in het algemeen van circa 0,5 tot meer dan 1,0 m. De enkeerdgronden bevinden zich hoofdzakelijk rond oude bewoningskernen en vormen veelal de kernen
(oudste delen) van de escomplexen.

2.4 Archeologische gegevens
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; Deeben, 2008) is het plangebied niet
gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom. Op basis van extrapolatie van de archeologische verwachting voor de omgeving van het plangebied kan een middel(hoge) kans op het aantreffen van archeologische waarden verondersteld worden. Op de gemeentelijke (archeologische)
inventarisatiekaart (nog concept) ligt het plangebied in een gebied waarvoor een archeologische
verwachting “historische kernen” geldt. Conform het huidige bestemmingsplan dient hier met
betrekking tot archeologie, bij bodemingrepen dieper dan 30 cm en (project)oppervlakte groter dan
100 m² archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.
Uit het plangebied zelf staat in ARCHIS (http://archis2archis.nl) nog geen vindplaats geregistreerd. In de (directe) omgeving van het plangebied (straal van ca. 250 m) zijn echter meerdere
archeologische vindplaatsen bekend (figuur 5), die vooral te maken hebben met de vestingwerken (zie § 2.5).
Bijzonder is de vondst van een massagraf met skeletten in anatomisch verband en drie inhumatiegraven circa 40 m ten zuidoosten van het plangebied (onderzoeksmelding 39640; ARCHIS-waarneming 429088). De vondsten kwamen aan het licht tijdens een archeologische begeleiding. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat de begravingen waarschijnlijk in verband staan met een massaexecutie (Hoven e.a., 2011). De precieze omstandigheden van de terechtstelling zijn niet exact te
achterhalen. Op basis van vondsten zijn de graven gedateerd in de late 18e eeuw. Eveneens op
korte afstand ten zuidoosten van het plangebied heeft in 2008 een booronderzoek plaatsgevonden, waarbij een proefsleuvenonderzoek werd geadviseerd (Sprengers, 2008; onderzoeksmelding
27432). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen van de vestingwerken (Nieuwe tijd A/B)
van Steenbergen aangetroffen, evenals uit de periode voorafgaand (Late Middeleeuwen) aan en
volgend op deze fase (Tump, 2008; onderzoeksmelding 30995).
De sporen uit de periode voorafgaand aan de vestingwerken bestaan uit een aantal greppels die
een laat-middeleeuws greppelsysteem vormen. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is
een met onder andere puin dichtgeworpen gracht aangetroffen die overeenkomt met de (binnenste) gracht van het historisch bekende hoornwerk en die dus zal dateren uit de 17e eeuw (figuur 6:
De stad Steenbergen omstreeks 1642, nr. 10). In het zuidoosten van het onderzoeksgebied is een
met zand gedichte gracht aangetroffen. Deze gracht hangt waarschijnlijk samen met een 18e
eeuwse flêche (zie verklarende woordenlijst). Tijdens de periode dat dit terrein deel uitmaakte van
de vestingwerken van Steenbergen heeft zich mogelijk bebouwing op het binnenterrein bevonden.
Hierop wijzen verschillende paalkuilen. Uit deze periode dateert in ieder geval ook een waterput
en mogelijk ook een bakstenen muurtje. Uit de periode na het gebruik als vestingwerk, toen sprake
was van onbebouwd weiland, akkerland en een moestuin, dateren onder andere diverse kuilen.
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Volgens ARCHIS (http://archis2archis.nl) is uit het plangebied zelf nog geen archeologische
vindplaats bekend, maar op basis van de hierboven beschreven onderzoeksresultaten van dit
aangrenzende onderzoek en uit bestudering van historische kaartgegevens (zie § 2.5) blijkt dat
het plangebied in de 17e eeuw (figuur 6: De stad Steenbergen omstreeks 1642, nr. 10) lag ter
plaatse van het noordwestelijke deel van het genoemde hoornwerk. Meer specifiek lag het
waarschijnlijk ter hoogte van de buitenste gracht en wal, nabij de aansluiting met de buitenste
omwalling rondom de stad. De binnenste gracht van het hoornwerk is namelijk tijdens het
proefsleuvenonderzoek aangetroffen.
Circ. 175 m ten zuiden van het plangebied, ter hoogte van de Burgemeester van Loonstraat nr.
20, is in 2013 een booronderzoek uitgevoerd waarbij een archeologische begeleiding werd
geadviseerd (onderzoeksmelding 56345) vanwege de ligging ter plaatse van het bovengenoemd
hoornwerk en flêche. In ARCHIS is over de precieze aard van de onderzoeksresultaten van deze
begeleiding niets bekend (onderzoeksmelding 56459).
Vanaf circa 75 m ten (zuid)westen van het plangebied is in 2006 een booronderzoek uitgevoerd.
Dit archeologische onderzoek bleek te weinig inzicht te verschaffen in de nog te verwachten
archeologische resten. Daarom werd geadviseerd om het plangebied archeologisch te waarderen
door middel van megaboringen en intensieve oppervlakteprospectie (onderzoeksmelding 18092).
Circa 175 m ten noordoosten van het plangebied bevindt zich de historische stadskern van
Steenbergen (AMK-monumentnummer 16814). Uitgezonderd ARCHIS-waarneming 50909, waar
tijdens een booronderzoek Romeins aardewerk aan het licht kwam, dateren alle waarnemingen
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (ARCHIS-waarnemingen 46247, 46249, 47207, 32278,
29742, 14418, 14417, 46468, 33129, 46475, 46474, 46820, 29742 en 50909). Het betreft vondsten uit onder andere beerputten. De vondsten bestaan voornamelijk uit aardewerk, metaal, glas
en bouwmaterialen.

2.5 Historische situatie
Steenbergen (Van Ham, 1996; Daru-Schoemann e.a., 1989)
Steenbergen is omstreeks 1267 ontstaan als versterkte haven. Vóór het midden van de 14e
eeuw kreeg het de status van stad. Het is rond deze periode dat een aanvang werd gemaakt met
de constructie van een omwalling rond het zuidelijke gedeelte van de stad (figuur 6: De stad
Steenbergen omstreeks 1375). Deze omwalling bestond wellicht uit een aarden wal met gracht
en sloot de lager gelegen woonkern aan de zuidzijde af van het hoger gelegen land.
De door overstromingen en branden geteisterde stad kon vanaf 1400 de eerste omwalling niet
meer onderhouden. Er werd nu rond de stadskern een kleinere ommuring opgetrokken met een
vijfhoekig grondplan (figuur 6: De stad Steenbergen omstreeks 1560). De noordelijke muur werd
wegens zijn waterkerende functie ook wel Watermuur genoemd.
Rond 1622 werd Steenbergen opgenomen in de linie van vestingwerken die liep van Bergen op
Zoom naar het ten noorden van Steenbergen gelegen fort Henricus. In eerste aanleg kreeg de
stad in 1628 aan de zuidelijke zijde een nieuwe omwalling met drie bastions, een hoofdgracht en
een voorwal met voorgracht (figuur 6: De stad Steenbergen omstreeks 1628). In 1629 vond een
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gelijkaardige aanpassing plaats aan de noordelijke zijde van de stad, waardoor het aantal bastions
op zes kwam. De buitenwerken werden in 1635 nog uitgebreid met een kroonwerk ten oosten van
de vesting en in 1639 met de bouw van een hoornwerk aan de zuidzijde (figuur 6: De stad Steenbergen omstreeks 1642). Het hoornwerk werd samen met een aantal andere bouwwerken waarschijnlijk in 1673 gesloopt. Het plangebied bevindt zich op de locatie van dit gesloopte hoornwerk.
Rond 1700 werd aan de oostelijke zijde van de stad een nieuw kroonwerk opgericht, geflankeerd
door een contregarde en omgeven door wapenplaatsen, die in 1785 werden omgevormd tot lunetten. De feitelijke opheffing van de vesting vond plaats in 1812 en in de jaren 30 en 40 van de 19e
eeuw werd ze voor een groot deel ontmanteld.
Het plangebied
Het plangebied ligt binnen de zuidelijke stadsomwalling uit de 14e eeuw, zoals te zien is aan de
stadsinrichting omstreeks 1375 (figuur 6). Tevens is op deze kaart te zien dat het plangebied
grenst aan de belangrijke weg die, komende van Bergen op Zoom, via de ‘Bergse poort’ de stad
in loopt. Gezien deze ligging kunnen resten van bebouwing uit de 14e eeuw voorkomen in het
plangebied.
Na de 14e eeuw lag het plangebied buiten de omwalling en was het (deels) in gebruik als weiland,
akkerland en moestuin. Uitgezonderd een kortstondige periode tussen 1639 en 1673 (waarin het
plangebied deel heeft uitgemaakt van de omwalling van de vestingstad) blijft het als dusdanig in
gebruik tot in de 19e eeuw (Blaeu, 1645; Kadastrale Minuut, Steenbergen en Kruisland, NoordBrabant, sectie Q, blad 1; Uitgeverij Nieuwland, 2008: kaartblad 165B; Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990: kaartblad 52).
Op het Bonneblad van omstreeks 1870 (geraadpleegd via www.watwaswaar.nl) is in het plangebied een boerderij aanwezig is. Beide gebouwen van de boerderij bevonden zich aan de toenmalige Burgemeester van Loonstraat en strekte zich verder uit over het perceel ten noorden van het
plangebied (huidige huisnummer nr. 64). Tot laat in de 20e eeuw stond een schuur van deze boerderij in het westelijke deel van het plangebied (mondelinge mededeling huidige bewoner nr. 64).

2.6 Huidige situatie
Het plangebied is momenteel in gebruik als weiland (dwerggeiten). In het gebied zijn enkele
stallen aanwezig.

2.7 Toekomstige situatie
De toekomstige verstoringen betreffen de bouw van een woning (ca. 7 x 11 m) en een garage
(ca. 5 x 11 m; zie figuur 7). De diepte van de toekomstige verstoringen is nog niet bekend.

2.8 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, diepteligging
en gaafheid.
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Aard en ouderdom
Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd
aan de fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Meest markant zijn de
verschillen tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.
In de Steentijd (Paleolithicum t/m Neolithicum) leefde de mens voornamelijk van de jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars
trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse
blijkt dat kampementen in vrijwel alle gevallen zijn gesitueerd op de overgang van nat naar droog.
Nabij dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was
(drink)water bereikbaar. Ongeacht het bodemtype dat voorkomt (kalkrijke poldervaaggronden of
hoge enkeerdgronden) geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor
vindplaatsen (kampementen) van jager-verzamelaars, gezien de locatie van het plangebied op de
overgang van hoge naar lage gronden, dat wil zeggen op de flank van een dekzandrug.
Met de introductie van de landbouw (vanaf het Neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt
waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in de locatiekeuze van de mens. De eerste
akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien moesten de
gronden goed ontwaterd zijn. Het mag verondersteld worden dat het plangebied zich op de flank
van een hogere dekzandrug bevond, die door het veen uitstak. In principe geldt voor het plangebied (ook voor beide bodemtypen: kalkrijke poldervaaggronden of hoge enkeerdgronden) dan ook
een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd gezien de locatie van het plangebied op de hoger gelegen gronden.
Landbouwers zullen zich gevestigd hebben op de hogere (en droge) opduikingen in het landschap,
zoals de huidige stadskern van Steenbergen en enkele zones ten zuiden van het plangebied (code
3K14; figuur 2: donkergeel). Indien in het plangebied veen- en kleilagen voorkomen op het pleistocene dekzandpakket, dan geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting voor
vindplaatsen van landbouwers uit de periode Bronstijd t/m begin van de Late Middeleeuwen (zie §
2.2). Deze periode correspondeert met het tijdskader waarin veen en klei in de ruimere omgeving
van het plangebied is afgezet.
Voor de Late Middeleeuwen geldt dat gebouwresten kunnen voorkomen uit de 14e eeuw, gezien
de ligging van het plangebied binnen de toenmalige stadswallen en aan een belangrijke invalsweg.
Voor de Nieuwe tijd worden in het plangebied, vanwege de ligging ter plaatse van 17e eeuwse
vestingwerken, restanten van deze vestingwerken verwacht (gracht- en walstructuren).
Diepteligging
Afhankelijk van het bodemtype zullen archeologische resten, indien aanwezig, zich op verschillende manieren manifesteren.

RAAP-notitie 4868 / eindversie, 19 augustus 2014

[1 3 ]

Plangebied Burgemeester van Loonstraat 62 in Steenbergen, gemeente Steenbergen;
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

Poldervaaggronden (op pleistoceen zand)
Indien in het plangebied poldervaaggronden op dekzand voorkomen, zullen archeologische
resten uit de periode Paleolithicum t/m Volle Middeleeuwen zich bevinden op de top van het
pleistocene dekzand. Indien een veenlaag voorkomt op het dekzand, zullen resten van vroege
landbouwers uit de periode Neolithicum t/m Volle Middeleeuwen waarschijnlijk ontbreken, want
tijdens deze periode zullen dan eerder de hogere delen van het landschap (dekzandrug) voor
bewoning gebruikt zijn en niet de met veen bedekte lager gelegen gebieden (zie § 2.2). Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zullen op of net onder het maaiveld
liggen. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen daardoor ten
gevolge van de ploeg aan het oppervlak liggen.
Hoge zwarte enkeerdgronden (op pleistoceen zand)
Indien in het plangebied een esdek voorkomt, zullen archeologische resten uit de periode Paleolithicum t/m Nieuwe tijd zich bevinden op de top van het pleistocene dekzand, net onder het esdek.
Fysieke kwaliteit
De conservering en de gaafheid van archeologische sporen zijn afhankelijk van het aanwezige
bodemtype. De aanwezigheid van hoge enkeerdgronden (een esdek) in het plangebied is in
archeologisch opzicht belangrijk omdat dit esdek van 0,5 tot 1 m dik als buffer fungeert tegen
diepverstorende activiteiten. Archeologische vindplaatsen zijn dan in de regel uitstekend
beschermd onder dit humeuze dek.
Vindplaatsen van jager-verzamelaars kenmerken zich door een (oppervlakkige/ondiepe) spreiding
van vuurstenen artefacten. De gaafheid van dergelijke vindplaatsen hangt samen met de gaafheid
van de aanwezige bodem. Vindplaatsen van landbouwers kenmerken zich in de regel door de
aanwezigheid van grondsporen. Deze grondsporen (paalgaten, kuilen, etc.) reiken dieper dan
vuursteenconcentraties en zijn dus wat minder afhankelijk van de gaafheid van de bodem. Als
gevolg van diepe verstoringen (bijv. diepploegen) kunnen zij overigens niet meer gaaf zijn.
Op basis van het (historisch) gebruik van het plangebied wordt verwacht dat (onder beide bodemtypen) mogelijk alleen sporen van landbouwers uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd (ten
dele) bewaard zijn gebleven, naast sporen (gracht- en walstructuren) die behoren tot de vestingwerken uit de 17e eeuw. Hierbij moet rekening worden gehouden dat oudere sporen van landbouwers door de aanleg van de 17e eeuwse vestingwerken (die zelf archeologisch van aard zijn)
kunnen zijn verstoord (bijv. ter plaatse van grachtstructuren). Mogelijk is de bodem ook verstoord
als gevolg van de boerderij die vanaf de late 19e eeuw op het terrein stond. In het bijzonder
kunnen aan de straatzijde (funderings)resten van de voormalige schuur voorkomen.
Anorganisch materiaal (aardewerk, natuursteen, glas, enz.) is doorgaans goed bewaard. Organisch materiaal (bot, leer, hout) kan in natte omstandigheden (bijv. in de vulling van grachtstructuren) ook nog goed bewaard zijn. Verbrand organisch materiaal (bijv. houtskool) is ook in droge
context bewaard.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
Het veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Dit had tot doel het verkrijgen
van inzicht in de bodemgesteldheid en mate van bodemverstoring in het plangebied. Daarmee
wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en kunnen uitspraken worden
gedaan over de gaafheid van eventuele archeologische vindplaatsen. Daartoe zijn zes boringen
geplaatst. Vanwege de beperkte oppervlakte van het plangebied werden de boringen zo gelijkmatig als mogelijk verspreid in het plangebied geplaatst om een zo gelijkmatig mogelijke dekking
te bekomen.
Er is geboord tot maximaal 2,15 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Boring
2 werd gestaakt op circa 30 cm -Mv vanwege het voorkomen van een ondoordringbare laag. De
boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah2; bijlage 1)
en met meetlinten ingemeten (x/y-coördinaten). Van alle boringen is de hoogte bepaald met
behulp van het AHN. De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Resultaten
Bodem
Op basis van het veldonderzoek kan de bodem van boven naar onder als volgt omschreven
worden:
- Een donkerbruingrijze humeuze laag die bestaat uit matig siltig en matig fijn zand. Deze laag
is doorgaans 30 cm dik en wordt geïnterpreteerd als de geroerde bouwvoor (Ap-horizont).
- Vervolgens bevinden zich meerdere matig tot sterk humeuze, donkerbruingrijze tot zwartgrijze
lagen die archeologisch puin bevatten (recent puin bovenin en ouder vondstmateriaal onderin).
De dikte van dit humeuze pakket (de bouwvoor meegerekend) varieert van 1,3 m tot maximaal
1,6 m (op uitzondering van boring 5). De interpretatie van deze lagen is niet eenduidig. Vanwege de ligging ter plaatse van het (geslechte) 17e eeuwse hoornwerk kan verondersteld worden
dat het om ophogingslagen gaan (bijv. afgeschoven wal of grondverbetering), maar anderzijds
kan het ook om archeologische fenomenen gaan (bijv. restant wal, vulling van een gracht of
van andere archeologische sporen zoals greppels, kuilen). Omdat er variatie zit in de dikte van
dit ‘pakket’ lijkt het om een combinatie te gaan van ophogingslagen enerzijds en op een dieper
niveau mogelijke archeologische sporen (al dan niet in of onder een ophogingslaag). In de
boringen zijn de diverse ‘lagen’ omschreven als ophogingspakket (zie bijlage 1), maar deze
interpretatie is dus niet eenduidig op basis van een booronderzoek, maar wordt voor de verdere leesbaarheid van het rapport wel aangehouden. Ter plaatse van boring 5, waar de C-horizont pas op 2,1 m -Mv is aangetroffen en de diepte hiervan duidelijk afwijkt van de overige
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boringen, lijkt de gracht aangetroffen te zijn waardoor wel duidelijk sprake is van de aanwezigheid van een archeologisch spoor.
- Met uitzondering van boring 5 (2,1 m -Mv) bevindt de C-horizont zich op 1,3 à 1,6 m -Mv.
Deze is lichtgrijs (gereduceerd) van kleur en bestaat uit zwak siltig, matig grof zand. Deze
afzettingen worden geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen (verspoeld dekzand).
Op basis van het natte karakter van de bodem (grondwater vanaf ca. 1 m -Mv, verspoeld dekzand) is duidelijk dat het plangebied zich niet op een drogere dekzandrug bevindt, maar eerder
op de (lagere) flank hiervan.
Verstoring
Duidelijk verstoorde zones zijn niet aangetroffen. In de boringen 4 en 5 zijn wel recente antropogene insluitsels aangetroffen (globaal tussen 0,3 en 1 m -Mv; het gaat om ijzerdraad, recent
glas en cokes). Waarschijnlijk wijst dit op het recentere karakter van het bovenste deel van het
humeuze ophoogpakket dan wel op een recente verstoring. Mogelijk staan deze lagen in verband
met de voormalige boerderij in het plangebied.
Archeologie
In nagenoeg alle boringen zijn antropogene insluitsels aangetroffen. Deze bevinden zich vooral
in de humeuze lagen tussen de bouwvoor en de C-horizont. In het algemeen kan gezegd worden
dat deze insluitsels in de bovenste lagen recent zijn (boringen 4 en 5). Fragmenten bouwpuin
(rode baksteenspikkels en spikkels kalkmortel) en houtskool komen zowel hoog als dieper in dit
pakket voor. Diepere insluitsels betreffen een klein pijpensteelfragment (boring 1: op ca. 105 cm
-Mv) en een fragmentarisch scherfje rood geglazuurd aardewerk (boring 5 op ca. 190 cm -Mv).
Deze fragmenten dateren uit de Nieuwe tijd A/B (en specifiek in de 17e eeuw, toen het plangebied deel uitmaakte van het hoornwerk) en kunnen als archeologische indicatoren beschouwd
worden.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke
onderzoeksvragen (zie § 1.3).
Bureauonderzoek
1.

Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
Het plangebied ligt geologisch gezien op de overgang van het zeekleigebied naar het
dekzandgebied. Het plangebied ligt waarschijnlijk op een dekzandrug. Het verwachte
bodemtype is vermoedelijk een hoge enkeerdgrond, met daaronder een restant van een
humuspodzol of een poldervaaggrond.

2.

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?
In ARCHIS staan nog geen archeologische waarden geregistreerd uit het plangebied. Op
basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving van het plangebied en historisch
kaartmateriaal kan de buitenste gracht en het wallichaam van een 17e eeuwse uitbouw
(zogenaamd hoornwerk) van de vestingwerken in het plangebied aanwezig zijn.

3.

Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat
is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
In de 14e eeuw lag het plangebied binnen de stadswallen, naast een belangrijke invalsweg.
Het is echter niet bekend of in deze periode gebouwen in het plangebied stonden. In latere
perioden was het plangebied in gebruik landbouwgrond.
Het plangebied maakte tussen 1639 en 1673 deel uit van de omwalling van de vestingstad
(zogenaamd hoornwerk). Na het slechten van dit hoornwerk was het terrein terug in gebruik
als weiland, akkerland en moestuin. Omstreeks 1870 verschijnt in het plangebied (aan de
toenmalige Burgemeester van Loonstraat) bebouwing. Op basis van het (historisch) gebruik
van het plangebied wordt verwacht dat alleen sporen van landbouwers uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd bewaard zijn gebleven, naast sporen (gracht- en walstructuren) die
horen bij de vestingwerken uit de 17e eeuw. Mogelijk is de bodem plaatselijk verstoord als
gevolg van de 19e en 20e eeuwse boerderij met bijhorende inrichtingen op het erf.

4.

Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid)
ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Vanwege de hogere ligging geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting
voor vindplaatsen uit alle perioden. Specifiek geldt voor de Late Middeleeuwen dat gebouwresten kunnen voorkomen uit de 14e eeuw, gezien de ligging van het plangebied binnen de
toenmalige stadswallen en aan een belangrijke invalsweg. Voor de Nieuwe tijd geldt, op
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basis van historisch kaartmateriaal, een hoge archeologische verwachting voor (een deel
van) de buitenste gracht en een restant van een wallichaam van het 17e eeuwse hoornwerk.
Met betrekking tot gaafheid wordt verwacht dat alleen resten van landbouwers bewaard zijn,
waaronder resten van het 17e eeuwse hoornwerk. Wat conservering betreft zal anorganisch
materiaal (aardewerk, natuursteen, glas, enz.) goed zijn bewaard. Organisch materiaal (bot,
leer, hout) kan in natte omstandigheden (bijv. in de vulling van grachtstructuren) ook nog
goed bewaard zijn.
Verkennend booronderzoek
5.

Stemt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met
hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd?
In het plangebied is verspoeld dekzand aangetroffen onder een humeus ophogingspakket
dat archeologisch puin bevat. Vondsten onderin de humeuze lagen wijzen op een ontstaan
in de Nieuwe tijd, vermoedelijk vanaf de 17e eeuw, wat overeen komt met het ontstaan en
slechten van het hoornwerk. Door het voorkomen van verspoeld dekzand lijkt het erop dat
het plangebied op de (lagere) flank van een dekzandrug ligt.

6.

Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid
van eventuele aanwezige archeologische resten?
Duidelijk verstoorde zones zijn niet aangetroffen. Geïsoleerde verstoringen reiken waarschijnlijk niet dieper dan het opgebrachte pakket. Vindplaatsen kunnen dus nog gaaf onder
het opgebrachte pakket aanwezig zijn.

7.

Op welke diepte bevindt zich de archeologisch interessante laag/het niveau waarop
archeologische resten bewaard zijn gebleven?
Het is erg lastig, vanwege de specifieke aard van de verwachte resten (geslechte vestingwerken; restanten gracht en wallichaam), het niveau te bepalen waarin archeologische
sporen zich kunnen manifesteren. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt dit bepaald
op 1 m -Mv, omdat hieronder ouder vondstmateriaal (roodbakkend geglazuurd aardewerk en
een fragment van een pijpensteel in respectievelijk de boringen 5 en 1) is aangetroffen, hetgeen wijst op een oudere datering. In het bovenste deel (minder dan 1 m -Mv) zijn recente
insluitsels aangetroffen (o.a. ijzerdraad, cokes en recent glas; in de boringen 4 en 5). Op
een dieper niveau, de overgang van het humeuze pakket naar de gereduceerde C-horizont
(1,3 à 1,6 m -Mv), kunnen ook nog (oudere) archeologische resten aanwezig zijn. Met name
kunnen hier (diepe) sporen en structuren (bijv. een waterput) bewaard zijn die in verband
staat met 14e eeuwse bebouwing. Mogelijk zijn er meerdere archeologische sporenniveaus
aanwezig.

8.

Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische
verwachting te worden bijgesteld?
Neen: deze wordt bevestigd. In boring 5 is waarschijnlijk de buitengracht van het hoornwerk
vastgesteld. Het voorkomen van oudere resten van landbouwers kan niet uitgesloten worden.
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Algemeen
9.

Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is gebleken dat voor het plangebied
een hoge verwachting geldt voor resten uit de 17e eeuw (hoornwerk). Vindplaatsen uit voorgaande perioden (in het bijzonder resten van bebouwing uit de 14e eeuw) kunnen onder
deze 17e eeuwse structuren en lagen voorkomen. De geplande nieuwbouw kan hier leiden
tot aantasting van eventuele archeologische resten in het plangebied.

10. Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
Indien niet dieper dan 1 m beneden (huidig) maaiveld wordt verstoord (bijv. door planaanpassing), dan worden eventueel aanwezige archeologische resten (lagen, sporen en/of
vondsten) niet bedreigd en hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden.

4.2 Aanbevelingen
Uit de resultaten van onderhavig onderzoek blijkt dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor het voorkomen van resten van een 17e eeuwse hoornwerk. Mogelijk
is zelfs de buitenste gracht van dit verdedigingswerk in boring 5 aangetroffen. De geplande
ingreep (nieuwbouw) kan leiden tot een aantasting van de verwachte archeologische resten.
Er zijn diverse scenario’s mogelijk met betrekking tot de wijze waarop met de verwachte archeologische resten kan worden omgegaan.
Scenario 1: behoud door planaanpassing
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat eventuele archeologische resten zijn afgedekt door
een ophoogpakket. Wanneer de geplande bodemingrepen plaatsvinden binnen 1 m -Mv (indicatief)
vindt geen verstoring van het ongeroerde bodemprofiel plaats en blijven eventuele archeologische
resten behouden. Gezien de aard van de geplande ingrepen wordt aanbevolen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de fundering van de nieuwbouw zodanig aan te passen dat de (verwachte)
archeologische resten in de bodem behouden kunnen blijven. Anderzijds kan ook gekozen worden
voor een ophoging. Indien aan deze voorwaarden kan worden voldaan, vindt geen verstoring van
archeologische resten plaats en worden kosten voor eventueel nader onderzoek vermeden.
Bij scenario 1 behoudt het plangebied de dubbelbestemming 'waarde archeologie', maar ziet
RAAP vanuit archeologisch oogpunt geen restricties ten aanzien van de verdere planuitvoering.
Scenario 2: proefsleuven en eventuele opgraving
Indien men het gehele plangebied ‘archeologie-vrij’ wil maken, dient het plangebied door middel
van een proefsleuvenonderzoek te worden gewaardeerd. Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel
het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische grondsporen en om hiervan de
kwaliteit (gaafheid en conservering), omvang, aard en datering te bepalen. Het proefsleuvenonderzoek dient om voldoende gegevens op te leveren om uitspraken te kunnen doen over de behou-
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denswaardigheid van de vindplaats door het bevoegd gezag. Op basis van de resultaten van het
vervolgonderzoek neemt het bevoegd gezag een beslissing over het vervolgtraject in overleg met
de opdrachtgever. Hierbij bestaan drie mogelijke uitkomsten:
1. Het plangebied is niet archeologisch waardevol: geen verdere restricties voor de planvorming.
2. Het plangebied is archeologisch waardevol en bescherming is niet mogelijk: bescherming ex
situ, de archeologische resten worden opgegraven in het volledige geselecteerde gebied. Er
gelden nadien geen verdere restricties voor de planvorming.
3. Het plangebied is archeologisch waardevol en bescherming is niet mogelijk: bescherming ex
situ, de archeologische resten worden opgegraven in het gebied beperkt tot de toekomstige
verstoringen (d.w.z. nieuwbouw). Het niet opgegraven deel van de geselecteerde zone voor
vervolgonderzoek krijgt dan wel de dubbelbestemming 'waarde archeologie' waardoor niet de
gehele geselecteerde zone archeologie-vrij is. Aan het niet opgegraven deel wordt een bouwen aanlegvergunningstelsel gekoppeld. Dit houdt in dat bij toekomstige grondwerkzaamheden
dieper dan het archeologisch interessante niveau in de geselecteerde zone opnieuw archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het is aan de gemeente om deze ondergrenzen
verder te bepalen.
Indien gewenst kan een eventuele opgraving onmiddellijk aansluitend aan het proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd, uiteraard in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Het
doel van opgraven is het documenteren van gegevens van de vindplaats om daarmee de archeologische informatie (ex situ) te behouden.
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek (of opgraving) dient een Programma van Eisen (PvE)
te worden opgesteld. Dit PvE dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
Indien tijdens de proefsleuven geen archeologische resten worden aangetroffen, is een bijkomend
voordeel van dit scenario dat na uitvoering van het onderzoek geen planologische dubbelbestemming meer op het plangebied rust, zodat de toekomstige eigenaar niet in zijn gebruik wordt belemmerd. Bovendien zijn de kosten in dat geval beperkt. Indien blijkt dat er wel archeologische resten
aanwezig zijn en een opgraving wordt uitgevoerd, dan is dit scenario mogelijk de duurste optie. De
directe doorstart naar een (beperkte) opgraving is echter vanuit het oogpunt van efficiëntie en
kosten wel zinvol. Het veldwerk van de opgraving hoeft namelijk niet opnieuw opgestart te worden,
maar wordt aansluitend uitgevoerd. Met een ‘tussenfase’ van een waarderend proefsleuvenonderzoek kan een reële inschatting gemaakt worden van de kosten en duur van een eventuele
opgraving.
Scenario 3: Archeologische begeleiding van de bouwwerkzaamheden
Aangezien de geplande verstoringen relatief beperkt zijn, kan er ook worden gekozen voor een
archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Het doel van de archeologische begeleiding (volgens het protocol opgraven) is om vast te stellen of zich behoudenswaardige archeologische sporen en/of resten bevinden die bij planuitvoering vernietigd dreigen te worden.
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Vanaf circa 110 cm onder maaiveld worden de graafwerkzaamheden onder begeleiding en op
aanwijzing van een archeoloog tot op het archeologisch ‘leesbaar’ vlak (C-horizont) gebracht.
Indien archeologische resten worden aangetroffen, worden deze opgegraven.
Ook voorafgaand aan de archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen (PvE) te
worden opgesteld. Dit PvE dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
Dit scenario is een minder dure optie dan scenario 2, maar kan bij het aantreffen van archeologische resten wel aanleiding geven tot een vertraging van de bouwwerkzaamheden. Bovendien
behoudt het niet onderzochte deel van het plangebied de dubbelbestemming 'waarde archeologie'.
Tot slot
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Om deze te laten bekrachtigen in een selectiebesluit, wordt
geadviseerd om over deze scenario’s in overleg te treden met het bevoegd gezag, de gemeente
Steenbergen.
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische Monumenten Kaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Verklarende woordenlijst
antropogeen
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).
artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen.
bastion
Bolwerk: vijfhoekige, gemetselde of aarden uitbouw van een verdedigingsmuur of wal van een
vesting.
contregarde
langwerpig aarden buitenwerk, gelegen voor de facen van bastions, ravelijnen e.d., ter
dekking tegen direct vuur; tevens geschikt voor opstelling van infanterie en geschut.
dekzand
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland
een ‘dek’ (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente).
enkeerdgronden
Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel
essen genoemd.
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor de
bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. De term es is
gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken van enk of eng
en in Zuid-Nederland van akker of veld.
ex situ
Niet in of op zijn/haar oorspronkelijke positie.
face
naar buiten gerichte schuine zijde van bijvoorbeeld een bastion.
flêche
Een flêche is een klein vestingwerk, bestaande uit twee verdedigingswallen (facen), die
elkaar onder een hoek raken (scherpen dan 90 graden). Het zo ontstane werk kan zelfstandig
zijn, maar het is vaak onderdeel van een liniewal.
hoornwerk
Voor de vesting liggend, groot, meestal langgerekt onderdeel met eenvoudige bolwerken aan
de voorzijde.
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren.
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kroonwerk
buitenwerk van een vesting, bestaande uit meestal twee aaneensluitende gebastioneerde
fronten en twee lange, enigszins naar elkaar toelopende flanken die veelal aansluiten op de
vestinggracht.
lunet
Klein verdedigingswerk ter dekking van een bastion (vijfhoekige gemetselde of aarden
uitbouw van een verdedigingsmuur of wal) of ravelijn (verdedigingseiland in de hoofdgracht,
ter dekking van een courtine - het gedeelte van de hoofdwal tussen twee bastions).
podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces
van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door inspoeling van
amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging onderzoeksgebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied
is globaal aangegeven met het rode kader.

Figuur 3.

Het plangebied (rode kader) op het AHN, geraadpleegd via www.ahn.nl.

Figuur 4.

Uitsnede van de bodemkaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied is globaal
aangegeven met het rode kader.

Figuur 5.

Combinatiekaart IKAW, AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen, geraadpleegd via
ARCHIS. Het plangebied is globaal aangegeven met het rode kader.

Figuur 6.

De evolutie van Steenbergen als vestingstad vanaf 1375 tot 1814 (Sneep, 1996). Het
plangebied is globaal aangegeven met het rode kader.

Figuur 7.

Boorpuntenkaart.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel).
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Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied is globaal aangegeven met het rode kader.

Figuur 3. Het plangebied (rode kader) op het AHN, geraadpleegd via www.ahn.nl.

Figuur 4. Uitsnede van de bodemkaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied is globaal aangegeven met
het rode kader.

Figuur 5. Combinatiekaart IKAW, AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen, geraadpleegd via ARCHIS. Het
plangebied is globaal aangegeven met het rode kader.

Figuur 6. De evolutie van Steenbergen als vestingstad vanaf 1375 tot 1814 (Sneep, 1996). Het plangebied is
globaal aangegeven met het rode kader.
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Bijlage 1: boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)
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boring: STELO-1

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.610, Y: 399.954, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Witgrijs gevlekt, stuk bot op 45 -Mv, baksteenpuin

50 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Grijs gevlekt, ´vettige laag`, baksteenpuin

85 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Stukje pijpesteel op 105-Mv, baskteenpuin

120 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Zeer nat

145 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Zeer nat

Einde boring op 160 cm -Mv / 0,05 m +NAP

boring: STELO-2

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.613, Y: 399.963, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar puin

Einde boring op 31 cm -Mv / 1,34 m +NAP

boring: STELO-3

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.617, Y: 399.962, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen en kalkmortel

85 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen en kalkmortel

130 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zeer nat

Einde boring op 160 cm -Mv / 0,05 m +NAP

boring: STELO-4

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.619, Y: 399.976, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rode basteen, kalkmortel en recent puin (industrieel wit, ijzerdraad, recent glas, cokes

100 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rode baksteen; overgang met bovenliggende laag zeer geleidelijk; natter, donkerder en vettig naar onderen toe

150 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zeer nat

Einde boring op 170 cm -Mv / 0,05 m -NAP

boring: STELO-5

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.606, Y: 399.975, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, zwart, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin vooral cokes, ook verbrande baksteen, grind, kalkmortel

90 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwart gevlekt

110 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen en kalkmortel

125 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Zeer nat, scherfje rood geglazuurd op 190 -Mv, het ovrige puin is baksteen en kalkmortel; grachtvulling?

210 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Zeer nat, loopt uit de boor

Einde boring op 215 cm -Mv / 0,50 m -NAP

boring: STELO-6

beschrijver: JV, datum: 5-6-2014, X: 80.600, Y: 399.982, hoogte: 1,65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Steenbergen, opdrachtgever: Dhr. P. Verbogt, uitvoerder: RAAP
Zuid

0 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: enkele bruine vlekken, schone zandlaag opgebracht voor egaliseren?

55 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenpuin

140 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vettige laag, zeer nat, wat baksteenpuin

160 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Zeer nat

Einde boring op 180 cm -Mv / 0,15 m -NAP

