
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gemeenten Cranendonck en Weert Auteur: 

Plangebied Havenweg 3a te Budel-Dorplein  P.P.J. Kimenai 

  

Archeologisch bureauonderzoek  

 Status: 

 concept 

BAAC Rapport V-17.0309 januari 2018  

 

 

 

 

 

 

 

  



 Archeologisch bureauonderzoek 2 

 

  



3  Gemeenten Cranendonck en Weert. Plangebied Budel-Dorplein, Havenweg 3a  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  
  

ISSN: 1873-9350 

Auteur(s): Dhr. P.P.J. Kimenai MA 

Cartografie: Dhr. P.P.J. Kimenai MA 

Redactie: Mw. E.A.M. de Boer, MSc, MA 

Copyright: BAAC bv te ‘s-Hertogenbosch 

 

Accordering senior prospector: E.A.M. de Boer 

 

10-1-2018 

 

© BAAC, ’s-Hertogenbosch (2018) 

BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing  van de adviezen of het 

gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 

 

 
BAAC bv 

Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 

Cultuurhistorie 

 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS ‘s-Hertogenbosch  

Tel.: (073) 61 36 219 

Fax: (073) 61 49 877  

E-mail: denbosch@baac.nl 

Postbus 2015 

7420 AA Deventer 

Tel.: (0570) 67 00 55 

Fax: (0570) 61 84 30  

E-mail: deventer@baac.nl 



 Archeologisch bureauonderzoek 4 

  



5  Gemeenten Cranendonck en Weert. Plangebied Budel-Dorplein, Havenweg 3a  

Inhoud 
 

 

  

Samenvatting 7 

1 Inleiding 9 
1.1 Onderzoekskader 9 
1.2 Ligging van het gebied 10 
1.3 Administratieve gegevens 11 

2 Bureauonderzoek 13 
2.1 Werkwijze 13 
2.2 Landschappelijke ontwikkeling 13 
2.3 Bewoningsgeschiedenis 17 
2.3.1 Inleiding 18 
2.3.2 Historie 19 
2.3.3 Archeologie 20 

3 Archeologische verwachting 29 

4 Conclusie en aanbevelingen 31 

5 Geraadpleegde bronnen 33 

Bijlagen 37 

 

Bijlage 1 Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken  

  



 Archeologisch bureauonderzoek 6 

  



7  Gemeenten Cranendonck en Weert. Plangebied Budel-Dorplein, Havenweg 3a  

 

 

Samenvatting 
 

 

 

In opdracht van Vogels Bouwmanagement BV heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 

het plangebied Havenweg 3a, deels gelegen in de gemeente Cranendonck 

en deels in de gemeente Weert. Aanleiding voor het onderzoek is het plan 

de bestaande multimodale terminal uit te breiden met zowel bebouwing 

als gefundeerde terreinverharding. Tevens worden rioolsleuven aangelegd.  

 

Het plangebied bevindt zich in een relatief nat heidegebied met vennen. Een deel 

van deze vennen zullen een deel van het jaar droog hebben gestaan, maar het 

ven dat direct ten noorden van het plangebied ligt, het Ringselven, is 

vermoedelijk altijd waterhoudend geweest. In de directe omgeving van het 

plangebied zijn enkele vuursteenvondsten uit het laat-paleolithicum bekend. 

Grotere complexen (vondstconcentraties, nederzettingen, grafvelden, etc.) zijn 

niet bekend.  

 

Vanaf de bronstijd werd het gebied door bodemdegradatie en zandverstuivingen 

een onaantrekkelijk vestigingsgebied en is het verlaten. Voor zover bekend is het 

gebied waar het plangebied deel van uitmaakt sinds de bronstijd altijd een 

heidegebied met vennen en in het noordelijke deel zandverstuivingen geweest.  

 

Vanaf het einde van de negentiende eeuw is het gebied langzamerhand 

ontgonnen of in gebruik genomen als fabrieksterrein of nederzetting van Budel-

Dorplein (beide gelegen ten noorden van het plangebied). In dezelfde periode is 

het plangebied in gebruik genomen, waarbij infrastructuur in de vorm van een 

smalspoorweg en een wegennet is aangelegd. Aan het eind van de jaren ’90 van 

de vorige eeuw is het terrein gesaneerd. In hoeverre deze sanering het 

archeologisch niveau heeft aangetast is onduidelijk. Verder is parallel aan de 

Havenweg een riool aangelegd op een diepte van circa 300-350 cm beneden 

maaiveld.  

 

Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek kan voor het volledige 

plangebied een middelhoge verwachting worden toegekend voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum. 

Voor latere periodes geldt door de ongunstige ligging een lage verwachting.  

 

Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek adviseert BAAC om in het 

plangebied een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) in de vorm van 

een verkennend booronderzoek uit te voeren. Dit is er in de eerste plaats op 

gericht om inzicht te krijgen in de diepte waarop het archeologisch niveau (de 

top van de natuurlijke ondergrond) zich bevindt en de mate waarin dit niveau bij 

de sanering is aangetast. Voor een gedeelte van het Noord-Brabantse deel van 

het plangebied geldt dat het is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Dit 

gedeelte heeft een omvang van ongeveer 1 ha, waardoor het booronderzoek een 

terrein van circa 5,1 ha zou beslaan.  
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Vogels Bouwmanagement BV heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 

het plangebied Havenweg 3a, deels gelegen in de gemeente Cranendonck 

(provincie Noord-Brabant) en deels in de gemeente Weert (provincie 

Limburg). Aanleiding voor het onderzoek is het plan de bestaande 

multimodale terminal uit te breiden met zowel bebouwing als gefundeerde 

terreinverharding.
1
 Tevens worden rioolsleuven aangelegd. Omdat bij de 

werkzaamheden een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoord of vernietigd worden is archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Het bureauonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen 

van een bouwvergunning voor het Noord-Brabantse deel van het 

plangebied.
2
 Dit deel van het perceel heeft in het bestemmingsplan 

gedeeltelijk een dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 4’.
3
 De rest van 

het Noord-Brabantse deel heeft een Waarde-Archeologie 7.
4
 Voor het 

Limburgse deel dient middels het onderzoek informatie te worden 

verkregen ten behoeve van het wijzigen van het bestemmingsplan. Voor dit 

deel van het plangebied geldt een lage verwachting, maar omdat de 

ontwikkelingen vallen onder de Wet Milieubeheer is onderzoek wel 

noodzakelijk. Overigens zijn in het Limburgse deel van het plangebied geen 

bodemverstorende activiteiten gepland. 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven 

gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven 

informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. 

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het 

onderzoeksvoorstel
5
 te worden beantwoord: 

 

▪ Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo 

ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering 

hiervan? 

                                                      
1
 Schriftelijke mededeling M. Verstraten, 12 december 2017. 

2
 Schriftelijke mededeling M. Verstraten, 12 december 2017. 

3
 Gemeente Cranendonck 2013. 

4
 Voor een nadere toelichting van de archeologische verwachting, zie paragraaf 2.3.3. 

5
 Merlidis 2017.  



 Archeologisch bureauonderzoek 10 

▪ Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens 

bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het 

plangebied? 

▪ Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

▪ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie versie 4.0
6
 en het onderzoeksvoorstel. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de dorpskern van Budel-Dorplein, op de 

grens tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het plangebied is 

driehoekig van vorm en wordt aan de noord- en de oostkant begrensd door de 

Havenweg, aan de zuidkant door de Kempenweg en aan de westkant door een 

braakliggend terrein. De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 6,1 

ha, onder te verdelen in een Noord-Brabants deel (3,4 ha) en een Limburgs deel 

(2,7 ha). In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied. 

                                                      
6
 SIKB 2016. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Brabant / Limburg 

Gemeente: Cranendonck / Weert 

Plaats: Budel-Dorplein / Weert 

Toponiem: Havenweg 3a 

Kadastrale gegevens: Noord-Brabants deel:  

gemeente Cranendonck, sectie G nr. 1470 

Limburgs deel:  

gemeente Weert, sectie Q, nrs. 22537, 156, 

116 (deels), 127 (deels). 
Datum opdracht: 22 december 2017 

Datum rapportage: 10 januari 2018  

BAAC-projectnummer: V-17.0309 

Coördinaten: 170.600 / 360.050 

 170.725 / 359.785 

 171.030 / 359.925 

Kaartblad: 57H 

Oppervlakte: 6,1 ha (Cranendonck: 3,4 ha; Weert: 2,7 ha) 

Complextype: onbekend  

Datering: onbekend  

ARHIC-zaakidentificatienr.: 4581728100  

AMK-terrein: N.v.t.  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek  

Opdrachtgever: Vogels Bouwmanagement BV 

Contactpersoon: dhr. M. Verstraten 

Bevoegde overheid: Cranendonck: 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Contactpersoon: Mw. R. Berkvens 

 

Weert: 

Gemeente Weert 

Beheer documentatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(ARCHISIII), DANS Easy en archief BAAC bv 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6136219 

Projectleider: P.P.J. Kimenai 
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2 Bureauonderzoek  

 

 

 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 

archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie 

van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (via ARCHIS III) en de gemeentelijke 

archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Weert en Cranendonck. 

Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische 

bronnen geraadpleegd. Er is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland en oude topografische kaarten. Literatuur over de geologie, 

geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is eveneens 

bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen over de 

kans op aanwezigheid van archeologische resten.  

 

In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek 

beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van 

een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de 

geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de 

literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling
7
 

Het plangebied ligt in het centrale dekzandlandschap in de Roerdalslenk.
8
 De 

Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebied 

dat door breuken, de Feldbiss / Breuk van Vessem en de Peelrandbreuk, wordt 

begrensd. Ten zuidwesten en noordoosten liggen de tektonische 

opheffingsgebieden (horsten) van respectievelijk het Kempisch Hoog en de 

Peelhorst.  

 

In het Vroeg-Pleistoceen en het begin van het Midden-Pleistoceen raakte de 

Roerdalslenk gevuld met overwegend grove zanden en grind (Formatie van 

Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. Door de tektonische opheffing en 

kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren in het Cromerien 

gedwongen hun loop naar het oosten te verplaatsen en kwam een einde aan de 

fluviatiele sedimentatie in de slenk. 

 

Gedurende de ijstijden (glacialen) van het Midden- en Laat-Pleistoceen (Elsterien, 

Saalien en Weichselien) werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met 

                                                      
7
 Paragraaf gebaseerd op De Boer 2015, aangevuld met specifiek voor het plangebied 

geldende gegevens. 
8
 Buitenhuis et al. 1991. 
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afzettingen van meer lokale oorsprong (Formatie van Boxtel
9
). Deze afzettingen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in Brabants leem, fluvioperiglaciale 

afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). Al 

deze afzettingen hebben in de Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 meter.  

 

Brabants leem is in perioden met permafrost ontstaan uit door de wind 

aangevoerd materiaal waaruit door dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes 

werden uitgewassen, die vervolgens werden afgezet in ondiepe vochtige 

depressies (dooimeren). 

 

Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, 

ontstonden wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk 

in de zomermaanden, veel smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door 

een systeem van verwilderde geulen en beken, waarbij materiaal van het hoger 

gelegen Kempisch Hoog en Peelhorst naar de lager gelegen Centrale Slenk werd 

verplaatst. De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of meer 

gelaagde zanden, met eventueel leemlagen en/of planten- en houtresten.  

 

Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door 

de wind sediment verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal (Midden-

Weichselien) werd zo het Oudere dekzand als een deken over het vrijwel 

vegetatieloze landschap afgezet. Het Oudere dekzand is vaak horizontaal 

gelaagd met lemige banden. Door de aanwezigheid van een grindrijk niveau, de 

zogenaamde Laag van Beuningen, dat is ontstaan door uitblazing van fijnere 

delen
10

, kan onderscheid worden gemaakt in het Ouder dekzand I en II. 

 

In het Laat-Glaciaal (Laat-Weichselien) was de begroeiing weer wat dichter 

waardoor de verstuiving een meer lokaal karakter had en het zogenaamde 

Jonger dekzand werd afgezet in de vorm van langgerekte, voornamelijk 

zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen. Het Jonger dekzand is meestal niet 

gelaagd. Gedurende de interstadialen
11

 zijn plaatselijk leemlagen, veenlaagjes of 

bodems gevormd. Zo vond gedurende het Allerød-interstadiaal (d.w.z. 

laatpaleolithicum B) op de hogere terreindelen bodemvorming plaats, die nu nog 

te herkennen is als een grijswitte laag met houtskoolresten. Deze zogenaamde 

Laag van Usselo bevindt zich tussen het Jonger dekzand I
12

 en het Jonger dekzand 

II
13

. In de omgeving van het plangebied is tot op heden geen Usselo bodem 

aangetroffen.
14

  

 

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen (d.w.z. de overgang van 

het paleolithicum naar het mesolithicum) werd het klimaat een stuk milder. Het 

systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in 

meanderende beken, die zich aanvankelijk in het landschap insneden. In de 

beekdalen werden zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats 

(Boxtel Formatie; Singraven Laagpakket
15

). Door de toenemende vegetatie kwam 

een eind aan de natuurlijke zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen 

gefixeerd. Door het toedoen van de mens, door kappen, branden en ontginnen, 

konden plaatselijk opnieuw verstuivingen optreden (Boxtel Formatie; Kootwijk 

                                                      
9
 Voorheen Formaties van Eindhoven en van Twente. 

10
 Een zogenaamde desert pavement. 

11
 Relatief warme periode binnen een glaciaal. 

12
 Afgezet in het Oude Dryas-stadiaal. 

13
 Afgezet in het Jonge Dryas-stadiaal. 

14
 Kalisvaart 2012.  

15
 Voorheen Formatie van Singraven. 
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Laagpakket
16

). Vaak vond de verstuiving in meerdere fases plaats, die werden 

afgewisseld met perioden waarin bodemvorming kon plaatsvinden.  

 

Ook de bodemvorming, die door het mildere klimaat op grote schaal plaatsvond, 

is grotendeels antropogeen beïnvloed door bijvoorbeeld, verploeging, egalisatie, 

ophoging e.d. 

 

Volgens de geologische kaart van Nederland ligt het plangebied in een zone 

waarin de Formatie van Boxtel met een dek van het laagpakket van Wierden 

voorkomt. Het betreft fluvioperiglaciale afzettingen van leem en zand met een 

zanddek. 

 

 

 
Afbeelding 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de geomorfologische kaart 

van Nederland (ARCHISIII 2018). 

 

Op de geomorfologische kaart (zie afbeelding 2.1) is het plangebied vanwege de 

ligging in bebouwd gebied niet gekarteerd. Uit interpolatie van omliggende 

gebieden wordt echter duidelijk dat het plangebied grotendeels op een 

dekzandrug, al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5) gelegen is. Mogelijk is 

in het noorden sprake van een overgang richting een lage landduin met 

bijbehorende vlakte/laagte (3L8). De direct ten zuiden van het plangebied 

                                                      
16

 Voorheen Formatie van Kootwijk. 
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gelegen Kempenweg is gekarteerd als een lage en middelhoge dijk (D1/D2). De 

Havenweg is weergegeven als een middelhoge dijk.
17

  

 

 
Afbeelding 2.2 Het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de AHN. 

 

Uit de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het 

maaiveld binnen het plangebied ligt tussen circa 34,90 m en 36,00 m NAP 

(afbeelding 2.2).
18

 Het terrein ligt wat hoger dan de omliggende percelen. Uit het 

kaartbeeld blijkt dat het oorspronkelijke reliëf binnen het plangebied volledig is 

verdwenen, en dat het terrein is opgehoogd. Waarschijnlijk is het terrein gebruikt 

om afvalstoffen op te slaan die vrijkwamen bij de productie van zink in de ten 

noorden van het plangebied gelegen fabriek (zie paragraaf 2.3). Direct ten 

noorden en ten oosten van het plangebied loopt het reliëf iets af, in de richting 

van de laagte waarin onder andere het Ringselven is ontstaan. Het maaiveld ligt 

hier op ongeveer 33,00 tot 34,00 m NAP. Het maaiveld op de terreinen ten westen 

van het plangebied ligt op een hoogte van circa 34,50 tot 35,00 m NAP. Het 

plangebied ligt in de overgangszone tussen het hoger gelegen gebied in het 

zuiden/westen en het lagergelegen gebied in het noorden/oosten. Het 

oorspronkelijke maaiveld heeft waarschijnlijk op een hoogte van circa 33,50 tot 

34,50 m hebben gelegen.  

                                                      
17

 Archis 2018. 
18

 AHN2 2018. 
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Afbeelding 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de bodemkaart van 

Nederland  (Stiboka kaartblad 57O; 1972). 

 

Op de bodemkaart is te zien dat in het plangebied veldpodzolgronden (code 

Hn21, afbeelding 2.3) voorkomen, die zijn ontstaan in leemarm en zwak lemig 

fijn zand met grondwatertrap III
19

. Veldpodzolgronden worden voornamelijk 

aangetroffen in (voormalige) heidegebieden, die pas door de opkomst van de 

kunstmest vanaf het eind van de 19
e
 eeuw konden worden ontgonnen. Voorheen 

was de uitbreiding van het bouwland afhankelijk van de hoeveelheid winbare 

mest. De gronden zijn onder natte omstandigheden ontstaan, maar hebben 

tegenwoordig voor een deel een diepe ontwatering. In een natuurlijke situatie 

hebben deze gronden meestal een humushoudende bovengrond van circa 10 cm 

dik. Door verploeging in gebieden die in gebruik zijn als akker of weide, is de E-

horizont en/of een deel van de B-horizont opgenomen in de humeuze A-horizont, 

waardoor na verloop van de tijd een homogene, circa 30 cm dikke bouwvoor is 

ontstaan. In gebieden die in gebruik zijn als bos, is meestal maar een keer 

geploegd, waardoor de bovengrond heterogeen is gebleven. Onder de A-

horizont bevindt zich bij grondwatertrap VI of hoger over het algemeen een 

grijze E-horizont (uitspoelingshorizont). Hieronder komt een vrij compacte, scherp 

begrensde, donker(rood)bruine Bh-horizont voor met vrij veel organische stof. Als 

                                                      
19

 Gemiddeld laagste grondwaterstand <40 cm –mv, gemiddeld hoogste grondwaterstand 

80-120 cm –mv. 
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de grondwaterstand hoger is (en de grondwatertrap dus lager), dan is de E-

horizont over het algemeen dunner of ontbreekt. De B-horizont is in deze situatie 

dikker en gaat geleidelijk via een geelbruine BC-horizont over in de C-horizont.
20

 

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

Het plangebied maakt deel uit van het Zuid-Nederlandse dekzandgebied, dat 

bestond uit een afwisseling van dekzandruggen, beekdalen en vennetjes. Dit 

gebied kent al een lange bewoningsgeschiedenis, waarvan de eerste sporen ter 

hoogte van het plangebied teruggaan tot de laatste ijstijd (laatpaleolithicum B). 

Het laatpaleolithicum werd evenals het daaropvolgende mesolithicum 

gekenmerkt door rondtrekkende jagers-verzamelaars, die gebruik maakten van 

stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in tijdelijke kampen, die zich 

over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. Door de 

bestaansbasis (jagen en verzamelen) en de grote mobiliteit was de invloed van 

deze mensen op het landschap gering. 

 

Dit veranderde toen men vanaf 4900 v.C. (neolithicum) geleidelijk het jagen en 

verzamelen verruilde voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en 

veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een 

bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk 

produceren en gebruiken. Zodra de bodem op een bepaalde plek uitgeput was, 

kapte men een nieuw stukje bos en verplaatste men de akkers en eventueel de 

boerderij. Als gevolg van de ontbossing ging de natuurlijke vruchtbaarheid van 

de armere bodems snel achteruit. Het bos regenereerde daardoor plaatselijk 

vanaf het laatneolithicum na verlating van de akkers niet meer en er ontstonden 

heidevelden. Plaatselijk kon als gevolg van het kappen en afbranden van het bos 

zandverstuivingen ontstaan. In de omgeving van het plangebied zijn 

stuifzandpakketten uit de periode van 3000 tot circa 1550 jaar geleden (d.w.z. 

bronstijd tot Romeinse tijd) bekend. 

 

Als gevolg van de ontbossing en akkerbouw was vanaf de late ijzertijd de 

bodemvruchtbaarheid in grote gebieden dermate afgenomen dat deze niet meer 

als woon- en landbouwgebied werden gebruikt en men zich terugtrok in de 

gebieden met een van nature hoge bodemvruchtbaarheid. Het plangebied en de 

directe omgeving bestond in deze periode uit een heidegebied met plaatselijk 

stuifzanden. In de omgeving van het plangebied lijkt in de periode van 1200 tot 

700 jaar geleden weer een periode met actieve verstuivingen te hebben 

plaatsgevonden. 

 

Vanaf de vijftiende eeuw begon men in de landbouwgebieden de akkers te 

bemesten met plaggen afkomstig van de heidegebieden. Als gevolg van het 

afplaggen van de bodem vonden opnieuw grote verstuivingen plaats. Het 

plangebied ging hierdoor deel uitmaken van een groot stuifzandgebied dat tot 

op heden actief is gebleven.
21

 

                                                      
20

 De Bakker & Schelling 1989; Damoiseaux 1982. 
21

 Van den Ancker & Jungerius 2003; Van Mourik 1991; Barends et al. 2010; Spek 2004; 
Haartsen 2010. 
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2.3.2 Historie 

Het plangebied lag aan het einde van de 18
e
 en het begin van de 19

e
 eeuw in een 

groot, nat heidegebied, De Looser Heide, met diverse vennen en moerassige 

zones. Veel van deze vennen droogden in de zomer op om vervolgens in het 

najaar en de winter weer vol te stromen.
22

 Dit betekent dat de omvang, de locatie 

en zelfs het aantal vennen op de oude kaarten een momentopname is en sterk 

kan hebben gevarieerd. Het plangebied ligt direct ten zuiden van het Ringselven. 

Vermoedelijk bleef dit ven het gehele jaar waterhoudend. De heide werd 

doorsneden door een netwerk van wegen en paden, maar binnen het plangebied 

zijn deze niet gekarteerd. In het begin van de negentiende eeuw was het gebied 

tot in de wijde omtrek van het plangebied onbewoond.
23

 Pas aan het einde van 

de negentiende eeuw werden dorpen als Klein en Groot Schoot en Heikant 

gesticht. 

 

Vrijwel direct ten zuidoosten van het plangebied is tussen 1822 en 1826 de Zuid 

Willems Vaart gegraven (zie afbeelding 2.4). Vanaf 1864 is ten noorden van het 

plangebied de spoorlijn de IJzeren Rijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied 

aangelegd. Budel-Schoot kreeg in 1879 een station.
24

 In 1892 is op circa 850 m ten 

noorden van het plangebied door de gebroeders Dor een zinkfabriek gesticht. De 

locatie in de woeste gronden was gekozen vanwege de ligging tussen de 

spoorlijn en de Zuid Willems Vaart en het ontbreken van bebouwing in de 

overheersende windrichting (uitwaaigebied voor de vrijkomende gassen). De 

omringende vennen werden gebruikt voor de aanvoer van koelwater voor de 

fabriek.
25

 De fabriek bestond uit zes zinkovens, een hal en een kantoor.
26

  

 

Direct ten westen van het plangebied is aan het begin van de twintigste eeuw 

een losplaats aangelegd voor de aanvoer van goederen per schip over de Zuid 

Willems Vaart (zie afbeelding 2.4).
27

 Voor het vervoer van goederen over land 

werden tevens een smalspoor en een weg aangelegd. Beide liggen binnen het 

plangebied en zijn aangelegd op dijklichamen om het hoofd te bieden aan de 

natte terreinomstandigheden. Zowel het smalspoor als de weg liepen naar de 

zinkfabriek. Van daaruit liep het smalspoor in noordwestelijke richting en sloot 

aan op de spoorlijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied. De weg liep vanaf de 

fabriek verder in een noordelijke en een noordwestelijke tak.  

 

                                                      
22

 De Boer 2015, 19. 
23

 Kadasterkaart 1811-1832. 
24

 Wessel et al. 2011. 
25

 Le Projet de Dorplein 2015. 
26

 Wessel et al. 2011. 
27

 Topotijdreis 2018, kaart 1902. 
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Afbeelding 2.4 De situatie in en rond het plangebied rond 1900 (Bonneblad 1902). 
 

Aan het eind van de jaren twintig  van de twintigste eeuw werd het wegtracé, 

dat eerst in het westen van het plangebied liep, verlegd in oostelijke richting.
28

 

Het smalspoor blijft op dezelfde plek gehandhaafd. Ook ten behoeve van het 

nieuw aangelegde wegtracé werd een dijklichaam aangelegd. De dijk waarop de 

oorspronkelijke weg lag werd geëgaliseerd. De weg wordt aangeduid met de 

naam Décauville baan. De overige delen van het plangebied zijn gekarteerd als 

heide en moeras. 

 

 

                                                      
28

 Topotijdreis 2018, kaart 1929, 1943. 
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Afbeelding 2.5 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1929. 

 

In 1939 is de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van het plangebied opgenomen in de 

Peel-Raamstelling, die liep van Grave aan de Maas via Bruggen, De Rips, 

Griendtsveen, Helenaveen, Meijel, Roggelschedijk, Nederweert tot aan de 

Belgische grens bij Budel-Dorplein. De stelling is gebouwd om in geval van een 

onverwachte inval vanuit het oosten er voor te zorgen dat er genoeg tijd was om 

het Nederlandse leger te mobiliseren en de belangrijkste stellingen in het westen 

op sterkte te brengen. De stelling bestond uit een aaneengesloten strook van 

inundaties en versperringen, waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande 

waterwegen, zoals de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van het plangebied. Direct 

achter de natte versperringen lag de kazemattenlinie, die echter ter hoogte van 

de inundatiegebieden, zoals bij Budel-Dorplein, minder zwaar was. Langs de Zuid- 

Willemsvaart zijn vrijwel alle kazematten in en na de Tweede Wereldoorlog 

gesloopt.
29

  

 

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw staat het plangebied deels onder water 

(zie afbeelding 2.6).
30

 Ook ten noorden van het plangebied is te zien dat het 

gebied een stuk natter is dan op eerdere kaarten. Waarschijnlijk heeft dit er mee 

te maken dat het gebied in een nat seizoen is gekarteerd. Een andere 

mogelijkheid is dat in de oorlog minder aandacht werd besteed aan ontwatering, 

en dat de situatie in het begin van de jaren vijftig nog niet volledig hersteld was. 

                                                      
29

 Forten en vestingen Noord-Brabant 2015. 
30

 Topotijdreis 2018, kaart 1953. 
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Afbeelding 2.6 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1953. 

 

Op de topografische kaart uit het begin van de jaren zestig van de 

twintigste eeuw is binnen het plangebied geen sprake meer van 

oppervlaktewater (afbeelding 2.7).
31

  In de zuidwesthoek van het 

plangebied wordt op een dijk een weg aangelegd welke de voorloper 

van de Havenweg verbindt met de huidige Kempenweg. Ten westen van 

dit wegdeel is het terrein opgehoogd, getuige het feit dat geen 

hoogteverschil meer bestaat tussen het smalspoor en het aangrenzende 

terrein. Het oostelijk deel van het plangebied lag nog altijd grotendeels 

braak. 

 

                                                      
31

 Topotijdreis 2018, kaart 1963. 
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Afbeelding 2.7 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1962. 

 

 

In het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn opnieuw delen van 

het terrein opgehoogd, waardoor het plangebied grotendeels op dezelfde 

hoogte als de Kempenweg komt te liggen (afbeelding 2.8).
32

 Alleen in het 

oostelijk deel bleef in een gedeelte van het terrein de natuurlijke situatie 

gehandhaafd. Verder is te zien dat het verloop van de Havenweg binnen het 

plangebied werd aangepast. De weg werd in noordoostelijke richting verlegd. 

Parallel aan dit wegtracé is een riool aangelegd op een diepte van circa 300-350 

cm.
33

 Het oorspronkelijke wegtracé bleef wel bestaan, maar sloot niet meer aan 

op de Kempenweg. Tussen het oude wegtrace en het smalspoor vinden enkele 

uitbreidingen van het wegennet plaats. Het smalspoor wordt verkort, maar blijft 

wel gehandhaafd.  

                                                      
32

 Topotijdreis 2018, kaart 1973. 
33

 Mondelinge mededeling M. Verstraten, 9 januari 2018. 
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Afbeelding 2.7 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1973. 

 

Aan het begin van de jaren ’90 was het terrein volledig opgehoogd.
34

 Het 

wegennet zoals dat in de jaren ’70 was aangelegd bleef in deze periode 

gehandhaafd. Aan het eind van de jaren negentig zijn de wegen binnen het 

plangebied verwijderd, waarna het vrijwel volledig braak kwam te liggen. Alleen 

het smalspoor in het uiterste westen bleef bestaan. In deze periode is het 

volledige terrein gesaneerd.
35

 Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het is 

afgegraven tot een diepte van circa 33,00 tot 34,00 m NAP. Vervolgens is het 

terrein weer aangevuld, waarna het maaiveld op het huidige niveau kwam te 

liggen. Op basis van de gegevens uit de AHN (zie paragraaf 2.2) is geconcludeerd 

dat het oorspronkelijke maaiveld waarschijnlijk op circa 33,50 tot 34,50 m NAP 

heeft gelegen. Hieruit volgt dat bij de sanering naast de opgebrachte grond 

waarschijnlijk ook een deel van de ondergrond is vergraven. In hoeverre hierbij 

het archeologisch niveau is aangetast is op basis van de beschikbare gegevens niet 

met zekerheid te zeggen, maar het kan niet worden uitgesloten dat dit nog 

(deels) intact aanwezig is. Sindsdien ligt het terrein braak (afbeelding 2.8).  

 

                                                      
34

 Topotijdreis 2018, kaart 1994. 
35

 Schriftelijke mededeling M. Verstraten 15 december 2017. 
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Afbeelding 2.8 Recente luchtfoto van het plangebied (bron: Google). 

2.3.3 Archeologie 

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten 

opgesteld. Omdat het plangebied is verdeeld in een Noord-Brabants deel en een 

Limburgs deel zijn twee beleidskaders van toepassing. Voor het Noord-Brabantse 

deel is het beleid gebaseerd op de gemeentelijke verwachtingskaart van de 

gemeente Cranendonck (zie afbeelding 2.8).
36

 Voor het Limburgse deel is de 

archeologische beleidskaart voor de gemeenten Weert en Nederweert van 

toepassing.
37

 

 

Voor het Noord-Brabantse deel van het plangebied is een onderverdeling te 

maken in een buitenste zone met een hoge archeologische verwachting 

(categorie 4, oranje in afbeelding 2.9) en het centrale deel zonder archeologische 

verwachting (categorie 7, wit). De hoge verwachting geldt voor de buitenste zone 

van het plangebied, het centrale deel van het plangebied heeft geen 

archeologische verwachting. Voor categorie 4 geldt dat archeologisch onderzoek 

vereist is bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten die groter zijn dan 

500 m
2
 en dieper gaan dan 0,3 m of 0,5 m onder maaiveld bij een esdek. Omdat 

binnen het plangebied geen sprake is van een esdek geldt 0,3 m als 

verstoringsdiepte. Voor categorie 7 gelden geen beperkingen ten aanzien van 

archeologie.
38

  

 

Het Limburgs deel van het plangebied behoort tot een gebied met een lage 

verwachtingswaarde (categorie 6, geel in afbeelding 2.8). Hiervoor geldt geen 

onderzoeksplicht, tenzij een MER verplicht is of  het project valt onder Wet 

Milieubeheer of de Tracéwet.
39

 De geplande ontwikkelingen vallen onder de Wet 

Milieubeheer, waardoor archeologisch onderzoek bij bodemverstorende 

activiteiten een vereiste is.
40

 

                                                      
36

 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013. 
37

 Kortlang 2010. 
38

 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013. 
39

 Kortlang 2010. 
40

 Mondelinge mededeling M. Verstraten, 9 januari 2018. 
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Afbeelding 2.9 Ligging van het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaarten van 

Cranendonck en Weert.  

 

Naast deze verwachte archeologische waarden zijn rond het plangebied in het 

verleden ook daadwerkelijk archeologische waarden aangetroffen. In de 

database van de RCE, Archis III, zijn rond het plangebied binnen een straal van 

circa 500 meter diverse archeologische vondsten bekend (zie afbeelding 2.10).
41

 

Bepaalde gebieden zijn vanwege hun archeologische waarde vermeld op de 

Archeologische Monumentenkaart. Binnen een straal van 500 meter zijn geen 

archeologische monumenten aangewezen. 

 

                                                      
41

 Archis, december 2017. 
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Afbeelding 2.10 Archismeldingen rondom het plangebied. 

 

Het Noord-Brabantse deel van het plangebied is onderdeel van de erfgoedkaart 

van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Voor het opstellen van deze kaart is in 

2010 een bureauonderzoek uit gevoerd door het Samenwerkingsverband Regio 

Eindhoven (SRE).
42

 Een vergelijkbaar onderzoek is in 2010 uitgevoerd door 

ArchAeO bv, ten behoeve van het opstellen van de archeologische beleidskaart 

voor de gemeente Weert.
43

 Het Limburgse deel van het plangebied valt binnen 

het gebied dat hiervoor onderzocht is.  

 

In 2015 is door BAAC bv een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied 

Budel-Dorplein, DIC.
44

 Dit plangebied bestaat uit verschillende delen, waarvan het 

meest zuidelijke direct ten noordoosten van het huidige plangebied ligt. Op basis 

van het bureauonderzoek is aan het plangebied geen tot een middelhoge 

verwachting toegekend voor archeologische vindplaatsen uit het laat-

paleolithicum tot neolithicum. Voor latere periodes is aan het plangebied geen 

tot een lage verwachting toegekend. 

 

Uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stamt een vondstmelding van een 

vuurstenen afslag, aangetroffen op circa 475 m ten noordoosten van het 

plangebied.
45

 Het betreft een fragment dat in het laat-paleolithicum B wordt 

gedateerd. Een tweede vuursteenfragment is aangetroffen in 2000 op circa 450 m 

                                                      
42

 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013, zaakidentificatienummer 2339834100. 
43

 Kortlang 2010, zaakidentificatienummer 2426009100. 
44

 De Boer 2015, zaakidentificatienummer 3974690100. 
45

 Zaakidentificatienummer 2912488100. 
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ten zuidwesten van het plangebied.
46

 In dit geval gaat het om een schrabber, 

eveneens gedateerd in het laat-paleolithicum B. 

  

                                                      
46

 Zaakidentificatienummer 3249659100. 
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3 Archeologische verwachting 

 

 

 

Het plangebied bevindt zich in een relatief nat heidegebied met vennen. Een deel 

van deze vennen zullen een deel van het jaar droog hebben gestaan, maar het 

ven dat direct ten noorden van het plangebied ligt, het Ringselven, is 

vermoedelijk altijd waterhoudend geweest. In de directe omgeving van het 

plangebied zijn enkele vuursteenvondsten uit het laat-paleolithicum bekend. 

Grotere complexen (vondstconcentraties, nederzettingen, grafvelden, etc.) zijn 

niet bekend.  

 

Vanaf de bronstijd werd het gebied door bodemdegradatie en zandverstuivingen 

een onaantrekkelijk vestigingsgebied en is het verlaten. Voor zover bekend is het 

gebied waar het plangebied deel van uitmaakt sinds de bronstijd altijd een 

heidegebied met vennen en in het noordelijke deel zandverstuivingen geweest. 

Vanaf het einde van de negentiende eeuw is het gebied langzamerhand 

ontgonnen of in gebruik genomen als fabrieksterrein of nederzetting van Budel-

Dorplein (beide gelegen ten noorden van het plangebied). 

 

Eveneens aan het einde van de negentiende eeuw is binnen het plangebied 

infrastructuur in de vorm van een spoorweg en een wegennet aangelegd. Aan 

het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw is het terrein gesaneerd. 

Hierbij is de bodem afgegraven. In hoeverre deze sanering het archeologisch 

niveau heeft aangetast is onduidelijk. Gebaseerd op het niveau van het maaiveld 

in de omgeving kan geconcludeerd worden dat het archeologisch niveau mogelijk 

nog (deels) intact aanwezig is. Verder is parallel aan de Havenweg een riool 

aangelegd op een diepte van circa 300-350 cm beneden maaiveld. Mogelijk heeft 

dit binnen het plangebied tot verstoring van de bodem geleid. 

 

Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek kan voor het volledige 

plangebied een middelhoge verwachting worden toegekend voor onverstoorde 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum. 

Voor latere periodes geldt door de ongunstige ligging een lage verwachting.  
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

onderzoeksvoorstel: 

 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, 

zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. In de directe 

omgeving zijn slechts enkele losse vondsten uit het laat-paleolithicum 

aangetroffen.  

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

Het plangebied maakt oorspronkelijk deel uit van een gebied waar van oorsprong 

veldpodzolen voorkomen. In de loop van de twintigste eeuw is het terrein 

afgedekt met ophoogpakket. Verder heeft binnen het plangebied in de jaren 

negentig van de vorige eeuw een sanering plaatsgevonden. Hierbij is het 

volledige terrein afgegraven tot een diepte van circa 33,00-34,00 m NAP. 

Aangezien het huidige maaiveld binnen het plangebied op ongeveer 34,90-36,00 

m NAP ligt, kan geconcludeerd worden dat het terrein na de sanering weer is 

opgehoogd. Mogelijk is de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied nog 

(deels) intact aanwezig.  

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?(indien mogelijk 

gespecificeerd naar aard, vindplaats(en) /periode(n)? 

Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek kan voor het volledige 

plangebied een middelhoge verwachting worden toegekend voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum. 

Voor latere periodes geldt door de ongunstige ligging een lage verwachting.  

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

Het is momenteel niet bekend hoe diep de graafwerkzaamheden ten behoeve 

van de civieltechnische ontwikkeling van het terrein zullen reiken. Met name voor 

de rioolsleuven geldt dat deze waarschijnlijk tot in het archeologisch niveau 

zullen worden uitgegraven.
47

  

Of de civieltechnische werkzaamheden  een bedreiging voor eventueel 

aanwezige archeologische resten vormt is, naast van de verstoringsdiepte, ook 

afhankelijk van de diepte waarop deze resten zich bevinden. Omdat het terrein 

voorafgaand aan de sanering was opgehoogd dient te worden nagegaan in 

hoeverre de sanering tot in het archeologisch niveau reikt. Mogelijk omvatte de 

sanering slechts de opgebrachte grond, en is de ondergrond (deels) intact 

gebleven. Een verkennend booronderzoek kan hierin meer duidelijkheid 

verschaffen.  

 

                                                      
47

 In het Limburgse deel van het plangebied zijn in principe geen graafwerkzaamheden 

gepland (mondelinge mededeling M. Verstraten, 9 januari 2018). 
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Op basis van de bevindingen uit het bureauonderzoek adviseert BAAC om in het 

plangebied een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) in de vorm van 

een verkennend booronderzoek uit te voeren (zie afbeelding 4.1). Dit is er in de 

eerste plaats op gericht om inzicht te krijgen in de diepte waarop het 

archeologisch niveau (de top van de natuurlijke ondergrond) zich bevindt en de 

mate waarin dit niveau bij de sanering is aangetast. Voor een gedeelte van het 

Noord-Brabantse deel van het plangebied geldt dat het is vrijgesteld van 

archeologisch onderzoek. Dit gedeelte heeft een omvang van ongeveer 1 ha, 

waardoor het booronderzoek een terrein van circa 5,1 ha zou beslaan.  

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en gemeente Weert) en leidt tot een 

selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds gestart kan worden met 

bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de minister 

(in de praktijk de RCE) conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016. 

 

 
Afbeelding 4.1 Advies vervolgonderzoek op basis van het bureauonderzoek. 
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