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Samenvatting 

In opdracht van Dhr. M.C. de Roon heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd aan de Emmalaan, ten westen van nr. 10 te ‘s Gravenmoer (Gemeente Dongen). 

Aanleiding van het onderzoek vormt de nieuwbouw van een woning waarbij de kans bestaat 

dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. De archeologische beleidskaart van 

de Gemeente Dongen stelt dat de locatie ligt in een gebied met een middelhoge 

archeologische verwachting en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter 

dan 100 m2 en dieper dan 50 cm-mv. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op en terras afzettingsvlakte. Na 

het afgraven van het veen is de dekzandvlakte weer aan de oppervlakte komen te liggen. Als 

gevolg van de Sint Elizabeth’s vloed kan aan het maaiveld een dun klei- of zaveldek liggen op 

een moerige laag op mogelijk een podzolbodem. Van oorsprong lijkt het plangebied te liggen 

in een laaggelegen gebied, ongeschikt als kampement voor jagers- en verzamelaars en voor 

nederzettingen van landbouwers. Ook lijkt het dat de Emmalaan geen bebouwingslint, maar 

van oorsprong een kade is geweest om de huizen en tuinen langs de Molenweg te beschermen 

tegen hoog water. De huidige bouwlocatie ligt ten zuiden van deze kade en was derhalve niet 

beschermd tegen overstromingen. 

Het plangebied krijgt een lage archeologische verwachting voor alle archeologische perioden. 

Er wordt geen archeologisch vervolgonderzoek nodig geacht. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Dongen.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Dhr. M.C. de Roon heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd aan de Emmalaan, ten westen van nr. 10 te ‘s Gravenmoer (Gemeente Dongen). 

Aanleiding van het onderzoek vormt de nieuwbouw van een woning waarbij de kans bestaat 

dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. De archeologische beleidskaart van 

de Gemeente Dongen stelt dat de locatie ligt in een gebied met een middelhoge 

archeologische verwachting en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter 

dan 100 m2 en dieper dan 50 cm-mv. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijke? Zo ja, welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2.1  

1.3 Administratieve data 

Adres: Emmalaan, ten westen van nr. 10  
Toponiem: Emmalaan  
Kadastrale nrs.  ’s Gravenmoer B 3309 
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Dongen 
Opdrachtgever: Dhr. M.C. de Roon 
Bevoegd gezag: Gemeente Dongen 
Coördinaten: 124200/407756 124221/407759 124223/407741 124202/407737 
Oppervlakte: Circa 400 m

2
 

Kaartblad: 44G 
Onderzoekmeldingsnummer: 58847 
Onderzoeknr. 47675 

 

 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied, Emmalaan, ten westen van nr. 10, ligt direct ten oosten van het centrum van 

’s Gravenmoer. Het plangebied is in gebruik als grasland met hierop enkele fruitboompjes. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 400 m2. Uit gegevens van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt op een hoogte van 

circa 1,1 m+ NAP.2 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Op de locatie is de nieuwbouw van een woning voorzien met een oppervlakte van 140 m2. Er 

komen geen kelders of kruipruimten onder de woning. De bodemverstoring bestaat uit het 

afgraven van de grond ter plaatse van de woning tot circa 42 cm onder peil. Het peil ligt op 

circa 5 cm boven het huidige maaiveld, dus het gaat om een ontgraving tot circa 35 cm onder 

het huidige maaiveld. Daarnaast bestaat de bodemverstoring uit graven van sleuven in 

verband met het aanbrengen van een fundering op staal. De sleuven worden gegraven ter 

plaatse van de buitenmuren en mogelijke onder enkele dragende binnenmuren. Deze sleuven 

worden 60 à 70 cm breed en 110 cm diep. De totale omtrek van de woning is circa 50 meter. 

Daarbij komt dan mogelijk nog circa 10 meter aan dragende tussenmuren. De 

bodemverstoring bedraagt dan maximaal 60 m (lengte van de sleuven) x 0,7 m (breedte) = 42 

m2 (zie afbeeldingen 2 en 3).  

                                                           
2
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 

3
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. Locatie van de voorziene woning aan de Emmalaan, ten westen van nr. 10. 

Afbeelding 3. Detailtekening van de woning met de maatvoering voor de buitenmuren. 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het landschap is gevormd in dekzandafzettingen behorende tot het Laagpakket van Wierden 

(Formatie van Boxtel) en hieronder gelegen eolische- en fluviatiele afzettingen van de 

Formatie van Stamproy.4 Deze afzettingen zijn gevormd in de laatste ijstijd, het Weichselien. 

Vanaf circa 11.500 B.P. (Before Present) werd door een warmer en een vochtiger klimaat de 

ondergrond vastgelegd door vegetatie en kwam bodemvorming op gang. Op goed ontwaterde 

zandruggen ontstonden podzolbodems en in de lagere natte gebieden beekeerd- en 

veengronden. In de loop van het Holoceen zette de vernatting door en ontstonden uitgebreide 

veengebieden. Ook ter plaatse van het plangebied kwam veen voor. Een grootschalige 

paleografische kaart geeft een indruk van het voorkomen van veen in de Romeinse tijd (zie 

afbeelding 4).5  

Afbeelding 4. Het voorkomen van veen (bruin) in de omgeving van ’s Gravenmoer in de 
Romeinse tijd.6 

De veengroei is sterk afhankelijk van lokale factoren en wanneer gebieden bedekt zijn geraakt 

is lastig te bepalen. Naar verwachting zijn goed ontwaterde plekken met name direct langs 

                                                           
4
 De Mulder 2003 

5
 Bazelmans e.a. 2012, kaart vervaardigd door dhr. P. Vos 

6
 Bazelmans e.a. 2012, kaart vervaardigd door dhr. P. Vos 
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waterlopen vrij gebleven van veengroei. Vanaf de late middeleeuwen is het veen als gevolg 

van: grootschalige afgraving ten behoeve van de turfwinning, overstromingen en oxidatie weer 

grotendeels uit het landschap verdwenen. De landschapsvormen van vóór de veenbedekking 

vormen nu het reliëf in het landschap. Uit de geomorfologische kaart blijkt dat ter plaatse van 

het plangebied en ten zuiden daarvan het gaat om een terras afzettingsvlakte bedekt met 

dekzand (zie afbeelding 5).7 Ten westen van de Donge komen in het dekzand welvingen voor. 

In het noorden is sprake van een ontgonnen veenvlakte met ten oosten- en westen daarvan 

ten dele verspoelde dekzanden, die vervlakt zijn door veen- en of overstromingsmateriaal. Dan 

gaat het deels om afzettingen behorende bij de Sint Elizabeth’s vloed. 

 

Afbeelding 5. Geomorfologische kaart van het plangebied. 

Uit de bodemkaart blijkt dat ter plaatse van het plangebied moerige podzolgronden 

voorkomen in dekzand, die zijn afgedekt met een zavel- of kleidek. Ten zuidwesten van het 

plangebied komen lage enkeerdgronden voor. In het zuiden en verder naar het westen liggen 

gooreerdgronden, dat zijn gronden bestaande uit een roestige humeuze bovengrond dikker 

dan 35 cm, die direct ligt op een C-horizont.8 Ten noorden van ’s Gravenmoer langs de Donge 

komen waardveengronden voor op zand ondieper dan 120 cm (zie afbeelding 6) .9 

 

                                                           
7
 Alterra 2003 

8
 Boerma 1992 

9
 Alterra 1960-1995 
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Afbeelding 6. Bodemkaart van de omgeving van het plangebied. 

3.3 Historische situatie 

De naam ’s Gravenmoer komt al voor in 1326 en betekent ‘veen, wingebied van turf’ van de 

graaf. In 1293 gaf graaf Floris V aan Steven van Waalwijk “vyftien hoeven wildeten in den 

Groten Ham”, hetgeen later (1326) heet “vijftien hoeven venes legghende in Sgraven moer 

boven Ramesdonc bi den Hamme”. 10 De systematische ontginningen van het veen in 

Noordwest Brabant zijn waarschijnlijk rond 1200 aangevangen. In 1293 gaf de graaf van 

Holland het zuidelijke deel van het latere ’s Gravenmoer uit. Zowel in Zevenbergen als in ’s 

Gravenmoer als in de Zwaluwe had men vooral agrarische ontginning op het oog en de 

moerexploitatie was daartoe een middel. Het kon echter ook voorkomen dat de grond na de 

veenwinning nog eeuwen bleef liggen als bos of heide.11 Het verkavelingspatroon, bestaande 

uit langde smalle kavels rondom ’s Gravenmoer duidt op een dergelijke systematische 

ontginning vanuit de Donge en later de hoofdstraat. Reeds in 1356 is sprake van een 

gemeenschap die over een kapelaan beschikte. De kapel is niet lang nadien tot parochiekerk 

verheven.12 De handel in turf vormde de voornaamste bron van inkomsten. Ten behoeve van 

het transport per schip werden diverse vaarten gegraven. De in 1950 gedempte haven van de 

oude vaart ligt ten oosten van de Emmalaan en de Molendijk.13 Het dorp heeft veel te lijden 

gehad onder oorlogen met inundaties, plunderingen etc. vanaf het begin van de tachtigjarige 

oorlog in 1568 tot rond 1800. Bij oorlogshandelingen zijn vaak huizen verloren gegaan en later 

weer nieuwe opgebouwd. 

                                                           
10

 Berkel en Samplonius 
11

 Hendrikx 1999 
12

 Rehm 1976 
13

 Rehm 1976 
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Afbeelding 7. 's Gravenmoer op een kaart van Bleau uit 165714 (Toonneel des Aerdrycks, ofte 
Nieuwe Atlas' van Joan Blaeu uit 1657. (Bron: Regionaal Archief Leiden) 

’s Gravenmoer wordt weergegeven op de kaart van Bleau uit 1657 (zie afbeelding 7). Hierop is 

de kern van het dorp te zien, maar ok de molen en de Molenweg die toen al ten oosten van de 

dorpskern lagen. Op de minuutplan en jongere kaarten opgenomen in afbeelding 8 is te zien 

de bebouwing zich tot in ieder geval 1936 zich concentreert langs de Molenweg. De Emmalaan 

wordt pas op de kaarten na 1897 weergeven als half verharde weg, daarvoor was het 

waarschijnlijk niet veel meer dan een zandpad. Binnen het plangebied is er de aflopen 200 jaar 

maar weinig gebeurd. Wel is de bebouwing van uit het westen en oosten de locatie steeds 

dichter genaderd. 

 

                                                           
14

 Bleau 1957 
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Afbeelding 8: Kaarten uit de periode1811-1832 t/m 1988). 15 

 

                                                           
15

 Bureau Militaire Karteringen 1869 en 1897; Kadaster 1811-1832, 1936, 1959, 1981 en 1988. 
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3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).16 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen (zie afbeelding 8) 

Ruim 800 meter ten noordwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 4290. Het betreft een 

terrein van hoge archeologische waarde. Naar aanleiding van een prospectie door dhr. Voogd 

zij een zestal vindplaatsen gemeld. Onderhavig geval (waarneming 14326) wordt 

geïnterpreteerd als een huisplaats die verdween in de St. Elisabethvloed (1421).  

Waarneming 14238 op circa 550 m ten noorden van het plangebied betreft de vondst van 

twee klingen (vuurstenen artefact) uit de periode mesolithicum-neolithicum.   

Waarneming 37180 heeft betrekking op een kleine opgraving waarbij resten van een 

voorganger van de huidige kerk zijn opgegraven. De resten kunnen worden gekoppeld aan de 

ingebouwde toren uit de 14e eeuw. Waarneming 39853 betreft een schatvondst, gevonden in 

de 19e eeuw. Het betreft circa twintig munten uit de Romeinse tijd. De exacte vindplaats is 

onbekend, waarschijnlijk uit ’s Gravenmoer. 

Waarneming 423487 (onderzoeksmeldingsnr. 25006) betreft het resultaat van een verkennend 

booronderzoek waarbij in diverse boringen puinbrokjes, geglazuurd aardewerk en 

fosfaatvlekken zijn waargenomen. Mogelijk is sprake van een vindplaats uit de nieuwe tijd of 

gaat het om opgebracht materiaal.17 

Onderzoeksmeldingen en waarnemingen in Archis (zie afbeelding 9) 

Tabel 1: Overzicht van de waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 
500 meter van het plangebied. 

Ondezoeksmelding Toponym Soort onderzoek Resultaat Waarneming/vondsmelding 

25071 Kerkebosdreef 
‘s Gravenhovent 

bureauonderzoek Advies bij ingrepen 
dieper dan de bouwvoor 
wordt een verkennend 
booronderzoek 
aanbevolen 

- 

25006 Hoofdstraat 34a Bureauonderzoek en 
booronderzoek 

Er zijn wel indicatoren 
aangetroffen, maar deze 
worden toegeschreven 
aan opgebrachte grond. 

Een vervolgonderzoek werd 
niet nodig geacht. 
Waarneming  423487. 

28872 Ecologische 
verbindingszone 

bureauonderzoek Geadviseerd is om 
aanvullend onderzoek 
uit te voeren. 

- 

56057 Kerkhof 
Julianalaan 

Bureau- en 
booronderzoek 

De verwachting is  
bijgesteld naar laag 

-- 

18328 Cebeco-terrein bureauonderzoek Het plangebied heeft 
een lage archeologische 
verwachting. Een 
vervolgonderzoek werd 
niet noodzakelijk geacht. 

 

 

                                                           
16

 Archis 2012 
17

 Bergman 2007 
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Afbeelding 9. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in een straal van circa 1.000 meter van 
het plangebied ( paarse sterk). 

Er is contact opgenomen met de Heemkundekring Des Graven Moer (mevrouw Tineke 

Nienhuis). Zij heeft de vraag: “of iets bekend was van deze locatie” neergelegd binnen de 

vereniging. Hieruit is gebleken dat voor zover bekend het een “maagdelijk terrein” betreft. 

Archeologische verwachtingskaart 

De archeologische beleidskaart van de Gemeente Dongen geeft voor het plangebied een 

middelhoge archeologische verwachting (zie afbeelding 10). Deze hangt samen met de 

aanwijzing van de Emmalaan als historische lintbebouwing binnen de dorpskern van ’s 

Gravenmoer.18 

                                                           
18

 Koopmanschap e.a. 2010 
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Afbeelding 10. Plangebied (blauwe stip) op de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Dongen.19 

 
Afbeelding 11. Plangebied op het AHN (=Actueel Hoogtebestand Nederland).20 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de 

geologische ondergrond stabiel is geworden. Dit is gebeurd vanaf het einde van de laatste 

ijstijd en aan het begin van het Holoceen. De locatie is in theorie bewoonbaar geweest tot 

deze bedekt is, of omsloten is geraakt met veen. Wanneer dit gebeurd is, is niet bekend. 

Echter het is niet uit te sluiten dat het gebied als gevolg van de aanwezigheid van veen 

gedurende een lange periode niet toegankelijk is geweest.  

                                                           
19

 Koopmanschap e.a. 2010, Archeologische beleidskaart 
20

 AHN 1997-2003 



ArGeoBoor rapportnr. 1260: Emmalaan, ten westen van nr. 10 te ‘s Gravenmoer 
Opdrachtgever: Dhr. M.C. de Roon. 15 

De archeologische verwachting voor resten uit de steentijd hangt sterk samen met 

dekzandkopjes en ruggen. Op basis van het AHN lijkt het plangebied eerder in een 

lagergelegen gebied te hebben gelegen zoals dat ten zuidwesten van het plangebied nog te 

zien is in afbeelding 11. Vanwege deze oorspronkelijk lage ligging krijgt het plangebied een 

lage archeologische verwachting voor alle periode tot aan de ontginning in de late 

middeleeuwen. 

Uit de historische kaarten blijkt dat de bebouwing zich de afgelopen 200 jaar bevonden heeft 

langs de Hoofdstraat en de Molenweg. De Emmalaan was tot 1936 niet meer dan een 

zandpad. Het plangebied niet direct aan een ontginningsas of bewoningslint dat lijkt terug te 

gaan tot na 1950. Het is niet uit te sluiten dat langs de Emmalaan bebouwing heeft gestaan 

tussen circa 1400 en 1800, maar de kans hierop wordt klein geacht.  

Wat is dan wel de Emmalaan voor lint of strook geweest? Uit de historie van het dorp blijkt dat 

er tussen het begin van de 80 jarige oorlog tot 1800 nogal eens inundaties en mmogelijk ook 

natuurlijke overstromingen voorkwamen. Misschien is de Emmalaan van oorsprong een kade 

(lage waterkering) met als doel het drooghouden van de huizen en groentetuinen die aan de 

Molenweg stonden. 

5 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? Het plangebied ligt op en terras afzettingsvlakte. Na het afgraven van 

het veen is de dekzandvlakte weer aan de oppervlakte komen te liggen. Als gevolg van 

de Sint Elizabeth’s vloed kan aan het maaiveld een dun klei- of zaveldek liggen op een 

moerige laag op mogelijk een podzolbodem. De Emmalaan zelf is geïnterpreteerd als 

oorspronkelijke kade. De huidige bouwlocatie ligt ten zuiden van deze kade en was 

derhalve niet beschermd tegen overstromingen. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en op welke diepte? 

De kans op archeologische resten wordt laag geacht. Van oorsprong lijkt het 

plangebied te liggen in een laaggelegen gebied, ongeschikt voor nederzettingen. Ook 

lijkt het dat de Emmalaan van oorsprong geen bebouwingslint is geweest, maar wordt 

in dit rapport gesuggereerd dat eerder sprake is van een kade om de huizen en tuinen 

langs de Molenweg te beschermen tegen hoog water. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Niet van Toepassing 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Niet van toepassing 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welk type? Een archeologische 

vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 



ArGeoBoor rapportnr. 1260: Emmalaan, ten westen van nr. 10 te ‘s Gravenmoer 
Opdrachtgever: Dhr. M.C. de Roon. 16 

6 Aanbeveling/Selectieadvies 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er in het plangebied geen archeologische resten 

verwacht worden. Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor het 

inrichten van het plangebied. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat tijdens 

graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop 

dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en 

grondsporen t e melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet 

uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de Gemeente Dongen.  
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