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Samenvatting

In opdracht van Arjan Eland architecten en ingenieurs heeft Afdeling Ruimte van de 
gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitge-
voerd op de locatie Mgr. van Genkstraat 6-8. Het terrein is in gebruik als woonhuis met 
bijgebouwen en erf. Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van de huidige bebouwing 
en de realisatie van nieuwbouw in het plangebied.

Tijdens het veldonderzoek zijn er drie antropogene sporen aangetroffen. Alle paalkuilen 
kunnen vermoedelijk gedateerd worden in de nieuwe tijd (1500 - heden). De functie van 
deze palen blijft onbekend.
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 1 

INLEIDING

In opdracht van Arjan Eland architecten en ingenieurs heeft Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda op 19 juni 2012 een Inventariserend Veldonderzoek door middel 

van proefsleuven uitgevoerd op de locatie Mgr. van Genkstraat 6-8 te Breda. Het 

terrein is in gebruik als woonhuis met bijgebouwen en erf. Aanleiding voor het 

onderzoek is de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van nieuwbouw 

in het plangebied waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. 

De grondwerkzaamheden zullen eventuele aanwezige archeologische resten 

beschadigen of vernietigen.2

Het doel van het Inventariserende Veldonderzoek door middel van proefsleuven 

is op een snelle en betrouwbare wijze inzicht te verschaffen in de aanwezigheid 

van archeologische resten in het plangebied. Daarbij dient voldoende inzicht te 

worden gegeven in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de mogelijk aanwezige 

bewoningssporen op de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, 

conservering) teneinde tot een waardestelling te kunnen komen. Belangrijk is dat 

op basis van het inventariserend veldonderzoek een beslissing kan worden geno-

men of verder (voor)onderzoek in het gebied noodzakelijk en verantwoord is.

Adminstratieve gegevens
Provincie Noord-Brabant

Gemeente Breda

Plaats Breda

Toponiem Mgr. van Genkstraat 6-8

Objectcode BR-328-12

Noord-coördinaten 110.009 / 399.218,  110.065 / 399.218

Zuid-coördinaten 100.009 / 399.167,  110.061 / 399.152

Kaartblad 50A

Onderzoeksmeldingsnummer 52252

Opdrachtgever Arjan Eland architecten en ingenieurs 

Bevoegd gezag Gemeente Breda, drs. Erik Peters

Uitvoerder Gemeente Breda, afdeling ruimte

Sr. Archeoloog drs. Tom Hos

Veldarcheoloog Lina de Jonge MA

Veldtechnicus John Harmanus



12BREDA MGR. VAN GENKSTRAAT 6-8     INLEIDING



13BREDA MGR. VAN GENKSTRAAT 6-8     LIGGING EN AARD VAN HET TERREIN

Afb. 1.   
Plangebied Mgr. van 
Genkstraat op topografi -
sche ondergrond

 2 

LIGGING EN AARD VAN HET TERREIN

Het plangebied, Mgr. Van Genkstraat 6-8, ligt op een perceel aan de noordkant 

van de oude kern Princenhage, dat tegenwoordig deel uitmaakt van Breda. Het 

perceel heeft een oppervlakte van 3110 m2, waarvan op 400 m2 bodemversto-

rende werkzaamheden plaatsvinden. Op het perceel is een woonhuis met bijge-

bouw en erf aanwezig.
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Afb. 2.  
Landschappelijke situatie 
in de omgeving van het 
plangebied volgens Leen-
ders (2006) 

 3 

LANDSCHAPPELIJKE GEGEVENS EN 
HISTORISCHE CONTEXT

Het plangebied ligt op een lage dekzandrug tussen de Kerkloop in het oosten en 

de Bijloop in het westen. Ten zuiden ligt een hoge dekzandrug waar het centrum 

van Princenhage op ligt. De ondergrond kan gekarakteriseerd worden als een hoge 

zwarte Enkeerdgrond. Enkeerdgronden zijn zandgronden met een humusrijke 

ondergrond die is opgebracht onder invloed van de mens. In de volksmond worden 

ze vaak esdek genoemd. 
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De noordelijke grens van kamp Hage ligt net ten zuiden van het plangebied. Dit 

kamp is in gebruik geweest tijdens beleg van Breda in 1637. Er worden dan ook 

sporen uit deze tijd verwacht in het plangebied. 

De eerste historische vermeldingen van bewoning in het plangebied dateren uit  

1624. Het betreft een vermelding over het Huis Raevensteyn, dat echter al in 

dezelfde eeuw wordt gesloopt. Hierna wordt er minimaal twee keer een nieuw 

huis gebouwd, waarvan de bouw van het laatste huis omstreeks 1822 - 1826 

plaatsvindt. Dit huis wordt meerdere keren grondig verbouwd, waarbij in 1894 de 

hoofdingang van de westzijde naar de oostzijde verlegd wordt en de begane grond 

wordt onderverdeeld in een voor- en achterhuis. Deze en andere verbouwingen 

hebben er toe geleid dat bij een bouwhistorische onderzoek in 2012 geadviseerd is 

om het pand niet als gemeentelijk monument aan te wijzen.2

Afb. 3.   
Plangebied Mgr. van 
Genkstraat 6-8 op de 
themakaart bestuurlijk en 
militair (Leenders 2006)
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0 500 m
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Afb. 4.   
Onderzoeksmeldingen 
en waarnemingen in 
de omgeving van het 
plangebied (52252) zoals 
vermeld in Archis2.
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ARCHEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN

In het plangebied zelf zijn geen vondstmeldingen of waarnemingen bekend. Wel 

zijn enkele onderzoeken gedaan in de directe omgeving van het plangebied 

(afbeelding 4). Onderzoek aan de Ettensebaan / Heilaarstraat heeft sporen opgele-

verd uit de ijzertijd, middeleeuwen en Spaanse tijd (onderzoeksmelding 9989, 

BR-097-05; en onderzoeksmelding 2194). 

Ten noorden van de het plangebied aan de Ettensebaan is in 2003/2004 

onderzoek gedaan waar, naast sporen uit de Spaanse tijd, een boerenerf uit de 

12de eeuw is aangetroffen (onderzoeksmelding 5575, BR-062-03).

Ongeveer 500 meter ten zuiden van het plangebied is een vondstmelding 

(waarneming 414197, BR-173-07) gedaan waarbij een kuil met aardewerk uit de 

ijzertijd en een omgreppeling van een akker uit de middeleeuwen is aangetroffen. 

Verder zijn een bronzen munt uit de midden Romeinse tijd (waarneming 33288) 

en greppelstructuren uit de nieuwe tijd (waarneming 50609) waargenomen ten 

zuidoosten van het plangebied. Onderzoek op de kerkakker van Princenhage 

hebben bewoningssporen, waaronder huisplattegronden, opgeleverd die duiden 

op bewoning vanaf de vroege middeleeuwen (vondstmelding 404107).3 
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 5 

DOELSTELLING

Archeologisch onderzoek in West-Brabant is tot voor kort vrijwel uitsluitend gericht 

geweest op de ontwikkeling van de laatmiddeleeuwse stadskernen. 

Onderzoek naar de plattelandsbewoning uit het verleden is pas sinds 1995 van 

de grond gekomen. Ten westen van Breda is sinds 1998 archeologisch onderzoek 

uitgevoerd waarbij de bewoning in relatie tot het landschap centraal staat. Er 

wordt gekeken naar nederzettingsdynamiek en het ontstaan van het 

cultuurlandschap. 

In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden 

aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden 

niet op grote schaal aangetroffen.

Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het 

dekzandlandschap van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) vrij 

intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een nieuw beeld ontstaan van de 

bewoning in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd 

(begin van de jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 

na Chr.). Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk 

onderzoeken van enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk 

beeld gevormd kan worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van 

de bewoning in de regio en het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze 

landschappelijke eenheden.

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en 

de archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast 

de sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit 

de late middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden 

aan de Nassaus en de sporen uit de Spaanse tijd van groot belang.

Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is 

op diverse wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het 

gebruik daarvan geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en 

denkpatroon van de bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. 

De vraagstellingen bij dit thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot 

begravingen. Het doel is een beeld te creëren van het leven in de regio Breda. De 

aandacht bij het onderzoek naar het natuurlijke landschap is met name gericht op 

de niet door de mens beïnvloede omgeving c.q. die aspecten van de natuur die 

uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. Bij dit onderzoeksthema 

staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk naast de



20BREDA MGR. VAN GENKSTRAAT 6-8    DOELSTELLING

landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden 

van de ruimere regio. 

De volgende gebiedsspecifi eke onderzoeksvragen zijn geformuleerd, die aan de 

hand van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek beantwoord zouden 

moeten kunnen worden:

• Kan de geschiedens van Huys Ravensteyn verduidelijkt worden? (in   

bijzonder de eerste fase van het gebouw en de 17e eeuwse herbouw)

•  Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel   

van boringen in kaart te brengen)? 

•  Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig?

•  Zijn er sporen uit (het neolithicum,) de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd  

aanwezig?

•  Zijn er sporen van ontginning aanwezig?

•  Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering   

hiervan? 

•  Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?

•  Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?

•  Is er bebouwing aanwezig? 

•  Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Spaanse tijd? Zijn er sporen   

van een legerkamp, of omwalling?

•  Zijn er nog andere (bewonings)sporen?

•  Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context,   

gaafheid, kwaliteit van de aangetroffen sporen?

•  Wat is de waarde van de aangetroffen sporen? 

Naast deze gebiedsspecifi eke onderzoeksvragen dient aandacht te worden 

besteed aan onderstaande onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit het 

totale archeologisch onderzoek in Breda-West zijn vertaald.

Het onderzoek betreft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) ter plaatse van de 

voorgenomen zone met bodemingrepen. Bij het onderzoek zijn de volgende 

onderzoeksvragen richtinggevend: 

Landschap 

•  Hoe zag de paleogeografi e er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van 

het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied?

•  Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 

periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens?

Flora/fauna 

•  Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode 

late prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op 

de leefwijze van de mens?  
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• Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de   

nederzetting en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het   

water en welke invloed hadden deze op de leefwijze van de mens?

•  Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de neder  

zetting en in de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het   

water en welke invloed hadden deze op de leefwijze van de mens? 

•  Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van   

de vegetatie in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-  

gebruikte ruimte; de agrarische economie; de voedseleconomie; het   

gebruik van ruimte in huizen en op erven.

Bodem 

•  Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 

centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop 

van de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap 

heeft aangepast door middel van ophogingen.  Enerzijds lijkt het landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste nederzet-

tingskern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw en het 

begin van de 14e  eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark 

teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middel-

eeuwse kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en 

landschap een belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte  

wisselwerking tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting 

ligt op veel plaatsen in het bodemarchief opgeslagen.

•  Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 

verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te 

verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 

de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart 

te brengen.

•  De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 

mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en  esdekken is een 

belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 

ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de 

functie en betekenis van het landschap voor de mens. 

•  In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aange-

duid als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettin-

gen voor, het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden), 

dalletjes, dijken, beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een ken-

merkend onderdeel van het Lage en werden als grasland werden in het verle-

den extensief gebruikt als hooilanden en voor het weiden van vee. De functie 

van en de relatie tussen het Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht.
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Bewoning / Nederzetting

•  Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben 

zij? Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting.

•  Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewo-

ning? Is het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te 

onderzoeken?

•  Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap? 

•  Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in 

het landschap (bv nederzettingssporen en begravingen  uit uiteenlopende 

perioden)?

•  Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gege-

vens en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

Verkaveling 

• Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 

van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)?

•  Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, 

zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting? 

•  Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten?

•  Waarvoor zijn de kavels gebruikt?

Infrastructuur

•  Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?

•  Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 

stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 

onderzoeksgebied?

•  Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur?

•  Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gege-

vens over paden en wegen?

Vestingbouw

• Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) 

aanwezig?

•  Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig?

•  Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten   

(uitgave gemeente Breda 2008)? 
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Complextype/Ensemble

•  Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporenty-

pen en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de 

meest enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 

(representatieve of juist uitzonderlijke)  ensembles hebben de functie van 

bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype.

•  Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in 

de regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte. 

•  Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; 

inzicht krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen  bewoningsspo-

ren uit verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuï-

teit in bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van 

zones in het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, 

nederzetting en grafvelden, dekzandrug en beekdal.

Op basis van het inventariserend veldonderzoek dient uitspraak te worden 

gedaan over de eventuele aanwezigheid van archeologische relicten in het plange-

bied. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke en 

fysieke kwaliteit van de mogelijk aanwezige bewoningssporen op de betreffende 

locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot een 

waardestelling te kunnen komen, op basis waarvan vervolgens een selectieadvies 

opgesteld wordt. In dit advies kunnen maatregelen voor vervolgonderzoek en 

eventueel behoud worden opgenomen. Het defi nitieve selectiebesluit is voorbe-

houden aan het bevoegd gezag, de afdeling Ruimte van de gemeente Breda.
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Afb. 5.   
De locatie van de werk-
putten op de huidige to-
pografi sche ondergrond.

 6 

WERKWIJZE

Het veldwerk is uitgevoerd door medewerkers van de Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda op dinsdag 19 juni 2012. Er zijn twee proefsleuven aangelegd; 

proefsleuf 1 is oost-west georienteerd, meet 12 x 3 meter en lag ten zuiden van 

het woonhuis. Put 2 is noord-zuid georiënteerd meet 14 x 3 meter en is gelegen 

tussen het woonhuis en het bijgebouw (afbeelding 5).

De proefsleuven zijn gegraven door een kraanmachinist met ruime ervaring op 

de zandgronden. Met een gladde bak is verdiept tot net in de C-horizont, het vlak 

waarop archeologische sporen zichtbaar zijn. Er hoefde nergens een tweede vlak 

aangelegd te worden. Het archeologische vlak is vervolgens gefotografeerd en 

digitaal ingemeten. Om de vijf meter is een hoogtemaat genomen op het vlak en 

op het maaiveld en om de tien meter is een profi elkolom afgestoken en gedocu-

menteerd teneinde de bodemopbouw in kaart te brengen. Alle aangetroffen 

sporen zijn na te zijn ingemeten, gecoupeerd en gedocumenteerd. Het vlak en de 

stort zijn afgezocht met een metaaldetector. Tijdens het onderzoek is gewerkt 

conform het Programma van Eisen en de KNA 3.2.



26BREDA MGR. VAN GENKSTRAAT 6-8   WERKWIJZE

Afb. 6.  
De werkputten op de 
luchtfoto uit 2011
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RESULTATEN

7.1 Ondergrond en stratigrafi e

De ondergond in het plangebied is fl ink verstoord bij recente bodemingrepen. 

Slechts op een enkele plek kon een intact bodemprofi el waargenomen worden. In 

put 1 bleek er boven het dekzand (60 centimeter onder maaiveld) een 20 centime-

ter dik restant van een B-horizont aanwezig te zijn. Hierbovenop was de bouwvoor 

aanwezig (afbeelding 7). In put 2 kon nergens een intact bodemprofi el worden 

waargenomen.

7.2 Sporen en structuren

Er zijn tijdens het inventariserend veldonderzoek acht spoornummers uitgedeeld, 

hiervan bleken er slechts drie antropogeen te zijn. Het betreft drie paalkuilen (S 

001, 006 en 008). Er zijn geen vondsten gedaan in de vullingen van de paalkuilen, 

zodat ze niet gedateerd kunnen worden. De vulling en scherpte van de sporen 

doet echter een datering in de nieuwe tijd (1500 - heden) vermoeden. 

7.3 Vondsten
Er zijn geen vondsten aangetroffen bij het aanleggen van de proefsleuven.

Afb. 7.     
Profi el 1 in werkput 1.
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CONCLUSIE

Tijdens het veldonderzoek zijn er drie antropogene sporen aangetroffen, die 

vermoedelijk gedateerd kunnen worden in de nieuwe tijd (1500 - heden). De 

functie van deze palen blijft onbekend.

8.1 beantwoording onderzoeksvragen

In deze paragraaf zullen de gebiedsspecifi eke onderzoeksvragen uit het PvE 

worden beantwoord. Het bleek niet mogelijk om de algemene onderzoeksvragen 

te beantwoorden.

Kan de geschiedens van Huys Ravensteyn verduidelijkt worden? (in   

bijzonder de eerste fase van het gebouw en de 17e eeuwse herbouw).

Er zijn geen sporen aangetroffen die kunnen behoren tot Huys Ravensteyn.

Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel van borin-

gen in kaart te brengen)?

In het plangebied is de bodemopbouw fl ink verstoord door recente bo-

demingrepen. Slechts op een enkele plaats was de bodemopbouw nog intact. Hier 

lag het dekzand op een diepte van circa 60 centimeter onder maaiveld. Op het 

dekzand was een circa 20 centimeter dikke B-Horizont aanwezig. daarbovenop lag 

de bouwvoor. Er is geen esdek waargenomen. Mocht deze wel aanwezig zijn 

geweest, dan is deze opgenomen in de bouwvoor. 

Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig?

Er zijn geen sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aangetroffen.

Zijn er sporen uit (het neolithicum,) de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aanwezig?

Er zijn geen sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aangetroffen

Zijn er sporen van ontginning aanwezig?

Er zijn geen sporen van ontginningen aangetroffen.

Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan? 

Er is geen esdek aangetroffen, mocht deze wel aanwezig zijn geweest dan is 

deze opgenomen in de bouwvoor.
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Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning?

Er zijn geen sporen aangetroffen, die gedateerd kunnen worden in de 

middeleeuwen.

Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig?

Er zijn geen sporen van oudere infrastructuur aangetroffen.

Is er bebouwing aanwezig? 

Er is één woonhuis en een bijgebouw in het plangebied aanwezig. Aangezien 

op dezelfde plek op de kadastrale kaart van 1824 ook gebouwen staan is het 

mogelijk dat (een deel van) de funderingen uit het begin van de 19e eeuw stam-

men. Die zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek echter niet waargenomen.

Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Spaanse tijd? Zijn er sporen van een 

legerkamp, of omwalling?

Er zijn geen sporen uit de Spaanse tijd aangetroffen.

Zijn er nog andere (bewonings)sporen?

Er zijn drie antropogene sporen aangetroffen (vermoedelijk alle drie paalkuilen) 

die vermoedelijk gedateerd kunnen worden in de nieuwe tijd (1500 - heden). 

Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context,  gaafheid, 

kwaliteit van de aangetroffen sporen?

Er zijn drie (paal)sporen aangetroffen die vermoedelijk in de nieuwe tijd (1500 

- heden) gedateerd kunnen worden. 

Wat is de waarde van de aangetroffen sporen? 

Er zijn geen behoudenswaardige sporen aangetroffen tijdens het graven van de 

proefsleuven. De waardering van de sporen wordt nader toegelicht in hoofdstuk 9.
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WAARDERING EN AANBEVELING

De vindplaats wordt gewaardeerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeo-

logie 3.2 (KNA 3.2). Dit waarderingsproces vindt plaats in een aantal stappen:

1. Waardering op basis van belevingsaspecten, waardering op basis van ‘schoon-

heid’ en ‘herinneringswaarde’.

De criteria schoonheid en herinneringswaarde zijn alleen van toepassing op 

archeologische vindplaatsen die nog zichtbaar zijn in het landschap. Hier is dat niet 

het geval daarom is de belevingswaarde niet van toepassing op het onderzochte 

terrein.

2. Waardering op basis van fysieke criteria, waardering op basis van ‘gaafheid’ en 

‘conservering’.

De criteria ‘gaafheid’ en conservering krijgen een middelhoge score. Er zijn 

sporen aangetroffen die op zich goed geconserveerd en gaaf waren, maar deze 

waren van recente datum. 

3. Waardering op basis van inhoudelijke criteria, waardering op basis van zeld-

zaamheid, informatie waarde, ensemblewaarde en representativiteit.

De criteria zeldzaamheid en informatiewaarde krijgen een lage score. Er zijn 

voornamelijk recente sporen aangetroffen die weinig nieuwe informatie opleveren 

over de bewoningsgeschiedenis van het plangebied.

Het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plange-

bied Mgr. van Genkstraat 6-8 heeft geen behoudenswaardige archeologische 

sporen opgeleverd. Afdeling Ruimte adviseert het plangebied vrij te geven voor 

ontwikkeling.

waarden criteria scores

beleving schoonheid n.v.t.

herinneringswaarde n.v.t.

fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 2

inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid 1

informatie waarde 1

ensemblewaarde n.v.t.

representativitiet n.v.t.

Tabel 1
Scoretabel waardestelling 
uit de KNA 3.2 waarbij 1 
de laagste waarde en 3 
de hoogste waarde is.
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PUT SPOOR SPOORAARD BEGIN_DAT EIND_DAT NAP_ONDER NAP_BOVEN OPMERKING
1 1 PK 3,28 3,34 via RTS
1 2 NAT 3,33 via RTS
1 3 NAT 3,3 via RTS
1 4 NAT 3,31 via RTS
1 950 C via RTS
1 990 A
1 991 LG
2 5 NAT 3,09 via RTS
2 6 PK 2,66 3,1 via RTS
2 7 NAT 3,04 via RTS
2 8 PK 2,84 3,02 via RTS
2 950 C via RTS
2 991 LG
2 999 LG verrommeld
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Bijlage 1 Sporenlijst
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Bijlage 2 Allesporenkaart werkput 1
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Bijlage 3 Allesporenkaart werkput 2
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