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WOORD VOORAF

In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, onderzocht DLOStaring Centrum de effecten van de verbreding van Rijksweg 16 (MoerdijkBreda) en van de aanleg van Rijksweg 4 (Dinteloord-Bergen op Zoom) op de
cultuurhistorische waarden van het landschap.
Het cultuurhistorische onderzoek maakt deel uit van de Milieu-Effectrapportage,
die wordt samengesteld door de Landinrichtingsdienst te Utrecht.
Het onderzoek werd uitgevoerd in april 1993. Het bouwde voort op een eerder
historisch-geografisch onderzoek naar het cultuurlandschap in westelijk NoordBrabant (Renes, 1985). De gegevens van dat eerdere onderzoek zijn bijgewerkt
en aangevuld. Bijwerken was noodzakelijk door de veranderingen die sedert het
midden van dejaren '80 hadden plaatsgevonden. De belangrijkste aanvullingen
zijn een waardering en een bepaling van de kwetsbaarheid.
De aanleg van Rijksweg 4 neemt de belangrijkste plaats in dit rapport in. Naast
de mogelijke tracés die op kaart 1zijn aangegeven, kunnen nog nieuwe
alternatieven worden ontwikkeld. De kwetsbaarheid is uitgewerkt voor de
bestaande varianten. De gegevens en methode zijn echter zo gepresenteerd, dat
de kwetsbaarheid ook voor nieuwe varianten eenvoudig te bepalen is.

SAMENVATTING

Dit rapport maakt deel uit van de Milieu-Effectrapportage voor de verbreding
van Rijksweg 16 (Moerdijk-Breda) en de aanleg van Rijksweg 4 (DinteloordBergen op Zoom). In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant,
onderzocht DLO-Staring Centrum de effecten van de betreffende ingrepen op de
cultuurhistorische waarden van het landschap. Het onderzoek maakt deel uit van
de Milieu-Effectrapportage, die wordt samengesteld door de
Landinrichtingsdienst te Utrecht.
Het onderzoek werde uitgevoerd in april 1993, en bouwde voort op een eerder
historisch-geografisch onderzoek naar het cultuurlandschap in westelijk NoordBrabant (Renes, 1985). In het huidige onderzoek zijn de gegevens van het
oudere onderzoek bijgewerkt en aangevuld. Bijwerken was noodzakelijk door de
veranderingen die sedert het midden van de jaren '80 hadden plaatsgevonden.
De belangrijkste aanvullingen zijn een waardering en een bepaling van de
kwetsbaarheid.
Het huidige cultuurlandschap valt in twee delen uiteen: een zandgebied (met
enkele veengebieden) en een zeekleigebied. Deze tweedeling is pas in de
Middeleeuwen en daarna gevormd. In de vroege Middeleeuwen (5e eeuw-1000
n.C.) vormde het noorden en westen van West-Brabant een uitgestrekt
veengebied. Alleen de hoogste delen van het zandgebied staken boven het veen
uit. Hier liggen de oudste woonplaatsen. De randzone bij Bergen op Zoom is
zeker vanaf de vroege Middeleeuwen continu bewoond, en hetzelfde is mogelijk
voor de randzone bij Prinsenbeek. In het grootste deel van het gebied kwam de
ontginning pas in de 13eeeuw werkelijk op gang.
Buiten de hogere zandgebieden lagen uitgestrekte veengebieden. In de 12eeeuw
waren kleine delen van die veengebieden ingebruik als landbouwgebied. Het
grootste deel lag nog woest. Grootschalige turfwinning, die zich vanuit
Vlaanderen steeds verder uitbreidde, bereikte in de 12e eeuw West-Brabant. De
veengebieden werden ontsloten door vaarten, die soms tot op heden de basis
vormen van het ontsluitingspatroon.
Landbouw en turfwinning leidden beide tot een verlaging van het maaiveld in
veengebieden. Die maaivelddaling maakte dat de zee-invloed steeds verder het
land kon binnendringen. In het oprukken van de zee zijn enkele fasen te
onderscheiden. Bij een eerste overstroming nam veen zout op, en kon het
gebruikt worden voor zoutwinning. Hiervoor werd een dijk, een zogenaamde
moerdijk, om een veengebied gelegd. Daarbinnen werd het gebied uitgemoerd.
Na afloop van de afgraving werd het gebied verlaten, waarna het een
gemakkelijke prooi werd voor de zee.
In de loop van de tijd werd de zee-invloed steeds sterker. De verschillende
menselijke activiteiten in het veen werden meer en meer bedreigd. Door

dijkaanleg hebben de bewoners gepoogd hun landerijen te beschermen, maar de
meeste van deze veenpolders zijn vroeg of laat door de zee weggevaagd. Slechts
enkele delen van de middeleeuwse veenontginningen zijn blijven bestaan.
In de overstroomde gebieden slibde het land langzaam weer op. Zodra de gorzen
zo hoog lagen dat ze nog maar af en toe overstroomden, werden ze bedijkt.
Sommige van de oudste kleipolders grenzen aan de hogere gronden, andere
vormden aanvankelijk (schier)eilanden. De laatste, zogenaamde kernpolders,
hebben meestal een ovale vorm, een zeer regelmatig wegenpatroon en een
planmatig dorp. De Oude Prinslandse polder, met het dorp Dinteloord, is een
mooi voorbeeld van zo'n kernpolder.
Dejongere polders zijn als schillen om die oudste polders heengelegd. Deze
polders hebben meestal een langwerpige vorm en een veel eenvoudiger
inrichting. Een enkele weg in de lengterichting was meestal voldoende om de
hele polder te ontsluiten.
De waardering is gebaseerd op ouderdom, samenhang en gaafheid. De
waardering van ouderdom geeft tot gevolg dat de schaarse elementen van vóór
de overstromingen een extra hoge waarde krijgen. De waardering van
samenhangen leidt tot een hoge waarde voor de kernpolders met hun planmatige
wegenpatroon. Bij de verdedigingslinie ten noordoosten van Bergen op Zoom is
op dezelfde wijze tot uiting gebracht, dat het geheel meer is dan de som van de
delen. De gaafheid duidt op de mate waarin het oude patroon nog herkenbaar is.
De aanleg van Rijksweg 4 neemt de belangrijkste plaats in dit rapport in. Naast
de mogelijke tracés die op kaart 1 zijn aangegeven, kunnen nog nieuwe
alternatieven worden ontwikkeld. De kwetsbaarheid is uitgewerkt voor de
bestaande varianten. De gegevens en methode zijn echter zo gepresenteerd, dat
de kwetsbaarheid ook voor nieuwe varianten eenvoudig te bepalen is.
De verbreding van Rijksweg 16 heeft weinig gevolgen voor de
cultuurhistorische waarde van het landschap.
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1 INLEIDING

Voor de opstelling van een Milieu-Effectrapport voor de aanleg van Rijksweg 4
(Dinteloord-Bergen op Zoom) en de verbreding van Rijksweg 16 (MoerdijkBreda) bestond behoefte aan cultuurhistorische informatie. Een deel van die
informatie was al beschikbaar in een historisch-geografische overzichtskartering
van het streekplangebied West-Brabant uit de eerste helft van de jaren '80
(Renes, 1985). Voor de beoordeling van de rijkswegtracés waren de volgende
aanvullende gegevens nodig:
een bijgewerkt overzicht van de historisch-geografische elementen en
structuren;
een overzicht van de bouwkundige monumenten;
een waardering;
- een bepaling van de kwetsbaarheid.
Voor RW4 staat het tracé nog niet geheel vast. Wel is al een aantal mogelijke
tracés gesuggereerd, maar hiervan kan nog worden afgeweken. Bij de bepaling
van waarde en kwetsbaarheid is daarom een wat groter gebied bekeken. Wel zijn
de voorgestelde tracés bij wijze van voorbeeld uitgewerkt.
De bepaling van de kwetsbaarheid hebben we gebaseerd op een combinatie van
waarde en gevoeligheid. Gevoeligheid geeft aan in hoeverre een ingreep te
verenigen is met behoud van een kenmerk of element. Door dit te combineren
met de waarde wordt aangegeven hoe ernstig de gevolgen van de ingreep zijn.
In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de onderzoeksmethode en op de gebruikte
gegevens. In hoofdstuk 3 geven we een korte schets van de historische
ontwikkeling van het landschap van westelijk Noord-Brabant. Deze schets wordt
in de hoofdstukken 4 en 6 uitgewerkt voor de gebieden waar respectievelijk
RW4 en RW16 doorheen gaan. In de hoofdstukken 5 en 7 volgen we de tracés
van respectievelijk RW4 en RW16 van noord naar zuid, waarbij we aangeven
welke cultuurhistorische waarden bedreigd worden. Omdat het bij RW4 gaat om
een keuze tussen verschillende tracés, zijn de gegevens voor deze weg
uitgewerkt in een tabel van waardering, gevoeligheid en kwetsbaarheid.
Hoofdstuk 8 bevat conclusies.
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2 ONDERZOEKSMETHODE EN GEBRUIKTE GEGEVENS

De beschrijving van de historische ontwikkeling van het landschap is in grote
lijnen gebaseerd op Renes (1985). Daarnaast is een hoeveelheid meer recente
literatuur bestudeerd, met als belangrijkste werken Van Ham (1985) en Leenders
(1989). Om inzicht te krijgen in de veranderingen sinds 1985 zijn de meest
recente topografische kaarten (uit 1988/'89) en luchtfoto's uit 1989 (Foto-atlas
Noord-Brabant, z.j.) bekeken.
Daarnaast is enig aanvullend veldwerk gedaan. De oude bebouwing is in het
veld geïnventariseerd. De beschikbare gegevens over gebouwde monumenten
zijn grotendeels op straatnaam en huisnummer opgeslagen, en zijn daardoor
moeilijk op kaart te zetten.
Om een keuze uit de verschillende mogelijkheden voor de tracering van RW4 te
kunnen maken, is voor het gebied waar deze weg doorheen komt te lopen een
aanduiding gegeven van waarden, gevoeligheden en kwetsbaarheden.
De waardering van gebieden en elementen is eenvoudig en inzichtelijk
gehouden. De elementen zijn verdeeld in vlakken, lijnen en punten. De
gebruikte criteria ouderdom, gaafheid en zeldzaamheid komen overeen met de
meeste waarderingssystemen (Renes, 1992). Samenhang ontbreekt in de
waardering, maar speelt een belangrijke rol in de bepaling van de gevoeligheid.
Bij de bepaling van de kwetsbaarheid is gebruik gemaakt van eerder onderzoek
voor het streekplan Zuid-Limburg (Renes, 1991). Een verdere verfijning werd
bereikt door, in navolging van lopend onderzoek van de Provincie Zuid-Holland,
onderscheid te maken tussen gevoeligheid en kwetsbaarheid. De gebruikte
criteria zijn voor dit rapport ontwikkeld. Wel bestaan al verschillende methoden
om kwetsbaarheden te bepalen, maar die betreffen vooral archeologische
waarden, en zijn bovendien niet gericht op de specifieke problematiek die in dit
rapport aan de orde komt (Dijkstra, 1992, pp. 181-210).
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HOOFDLIJNEN VAN DE LANDSCHAPSGESCHIEDENIS VAN
WESTELIJK NOORD-BRABANT

Het huidige cultuurlandschap valt in twee delen uiteen: een zandgebied (met
enkele veengebieden) en een zeekleigebied. Deze tweedeling is pas in de
Middeleeuwen en daarna gevormd.
In de vroege Middeleeuwen (5e eeuw-1000 n.C.) vormde het noorden en westen
van West-Brabant een uitgestrekt veengebied (Renes, 1985). Alleen de hoogste
delen van het zandgebied staken boven het veen uit, en waren bewoonbaar.
Voor dit onderzoek zijn van belang de hoge westrand van het zandgebied, van
Halsteren tot Bergen op Zoom, en het gebied van Breda/Prinsenbeek.
Buiten de hogere zandgebieden lagen uitgestrekte veengebieden. In de 12c eeuw
waren kleine delen van die veengebieden in gebruik als landbouwgebied. Het
grootste deel lag nog woest. Grootschalige turfwinning, die begon in
Vlaanderen, bereikte in de 12e eeuw West-Brabant. De veengebieden werden
ontsloten door vaarten, die soms tot op heden de basis vormen van het
ontsluitingspatroon.
Landbouw en turfwinning leidden beide tot een verlaging van het maaiveld in
veengebieden. Die maaivelddaling maakte dat de zee-invloed steeds verder het
land kon binnendringen. In het oprukken van de zee zijn enkele fasen te
onderscheiden. Bij een eerste overstroming nam veen zout op, en kon het
gebruikt worden voor zoutwinning. Hiervoor werd een dijk, een zogenaamde
moerdijk, om een veengebied gelegd. Daarbinnen werd het gebied uitgemoerd.
Na afloop van de afgraving werd het gebied verlaten, waarna het een
gemakkelijke prooi werd voor de zee.
In de loop van de tijd werd de zee-invloed steeds sterker. De verschillende
menselijke activiteiten in het veen werden meer en meer bedreigd. Door
dijkaanleg hebben de bewoners gepoogd hun landerijen te beschermen, maar de
meeste van deze veenpolders zijn vroeg of laat door de zee weggevaagd. Slechts
enkele delen van de middeleeuwse veenontginningen zijn blijven bestaan.
In de overstroomde gebieden slibde het land langzaam weer op. Zodra de gorzen
zo hoog lagen dat ze nog maar af en toe overstroomden, werden ze bedijkt.
Sommige van de oudste kleipolders grenzen aan de hogere gronden, andere
vormden aanvankelijk (schier)eilanden. De laatste, zogenaamde kernpolders,
hebben meestal een ovale vorm, een zeer regelmatig wegenpatroon en een
planmatig dorp. Een van de mooiste voorbeelden is de Oude Prinslandse polder,
met het dorp Dinteloord.
Dejongere polders zijn als schillen om die oudste polders heengelegd. Deze
polders hebben meestal een langwerpige vorm en hebben een veel eenvoudiger
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inrichting. Een enkele weg in de lengterichting was meestal voldoende om de
hele polder te ontsluiten.
In de volgende hoofdstukken werken we de hoofdlijn van de
landschapsgeschiedenis uit voor de tracés van RW4 (hoofdstukken 4 en 5) en
RW16 (hoofdstukken 6 en 7).
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TRACE RW4: GESCHIEDENIS VAN HET CULTUURLANDSCHAP
(KAART IA)

De elementen en structuren die in deze paragraaf aan de orde komen, zijn
weergegeven op kaart IA. De kaart is zoveel mogelijk compleet voor de directe
omgeving van de snelwegtracés. Op grotere afstand van de wegtracés zijn alleen
de belangrijkste elementen opgenomen. Verdwenen elementen (bijvoorbeeld
dijken die intussen zijn afgegraven) zijn in enkele gevallen op de kaart gezet,
waar dat voor een beter begrip nodig was.

4.1 Het oude cultuurlandschap op de zandgronden

De steilrand enomgeving
De westelijke rand van het zandgebied was één van de weinige bewoonbare
plekken van westelijk Noord-Brabant in de vroege Middeleeuwen. Het
bewoonde gebied bleef beperkt tot een smalle zone van Halsteren via
Noordgeest en Bergen op Zoom naar Ossendrecht.
Over de vroegmiddeleeuwse bewoning zijn nauwelijks historische of
archeologische gegevens voorhanden. Alleen bij Halsteren en (ten zuiden van
het onderzoeksgebied) bij Woensdrecht is bewoning in de Merovingisch/
Karolingische tijd aangetroffen (vondstenkaart in Van Es et al., 1988, p. 95).
De historische gegevens zijn nog schaarser en berusten voor een deel op
interpretaties van veel latere bronnen. Zo probeerde de abdij van Nijvel in de
13e eeuw een aantal goederen terug te krijgen die in de loop van de tijd door
lokale machthebbers waren ingenomen. De abdij pretendeerde daarbij een
herkomst van haar bezit uit het erfgoed van de 7e-eeuwse abdis Sint Gertrudis
(Van Ham, 1985,p. 135). Het bezit omvatte een aantal gebieden aan de
oostoever van de (Ooster)Schelde en in Zuid-Beveland, die beheerd werden
vanuit een hof in Bergen op Zoom (Van Ham, 1985,p. 132). De opzet van de
abdij slaagde: in 1241 wordt zij weer als eigenaar van de villa (hof) Bergen
genoemd.
Uit een archiefstuk uit het eind van de 10e of het begin van de II e eeuw valt af
te leiden dat een villa Bergen (Bergon)in 966 bestond (Künzel et al., 1988).
Een vroegmiddeleeuwse hof in Bergen behoort dus tot de mogelijkheden. De
eerstvolgende vermelding stamt pas uit 1219. Er blijkt dan een parochiekerk te
staan (Van Ham, 1985, p. 136).
De oudste kern zal Bergen zijn, maar in 1253 wordt ook Halsteren genoemd
(Delahaye, 1980, p. 22) en in 1289 Noordgeest (1309 Argheesi) (Van Ham,
17

1985, p. 160). De namen Noordgeest en Zuidgeest wijzen op secundaire kernen
ten opzichte van Bergen op Zoom.
Bij Bergen op Zoom lagen dorpsakkers, die intussen geheel onder de stedelijke
bebouwing verdwenen zijn. De oudste dorpsakker is waarschijnlijk de Bergse
akker (1309 Bergesacker) aan de noordzijde van de Markt van Bergen op Zoom.
De andere akkergebieden om de stad (in 1359 worden de Zuid-, Oost- en
Noordakker genoemd) stammen waarschijnlijk pas uit de 13eeeuw (Van Ham,
1985, p. 160-162). Een akker van Noordgeest wordt nergens in de bronnen
genoemd (Van Ham, 1985,p. 162); misschien is die er ook nooit geweest en
moeten we hier denken aan een ontginning in individuele 'kampen'.
Al snel werd het cultuurland verder uitgebreid. Voor het midden van de 14e
eeuw was ook de omgeving van de Meeren en de Melanen ontgonnen.

Moerstraten
Aan de oostzijde van het Halsters Laag ligt Moerstraten, dat een
overgangsgebied vormde tussen de veengebieden in het noorden en de
bouwlandgebieden van Wouw in het zuiden. Het landschap werd hier bepaald
door een afwisseling van bewoonbare, relatief droge gebieden en kleine
veengebieden. Moerstraten is vanaf het tweede kwart van de 14eeeuw
ontgonnen; de oudste vermelding stamt uit 1359. Het oudste cultuurland ligt
waarschijnlijk in de omgeving van het dorp (Van Ham, 1977,pp. 58-63, 79). De
ontginning vond plaats in individuele kampboerderijen, met een sterk verspreid
bewoningspatroon als gevolg. Een groot aantal namen op -heining (Van Ham,
1977, p. 69), de lokale aanduiding voor een kampontginning, wijst ook op de
individuele ontginningswijze. Opvallend is de tamelijk regelmatige verkaveling,
die doet denken aan die in het Oudland (zie hieronder, par. 3.2.2). Aanwijzingen
voor grootschalige turfwinning ontbreken echter in Moerstraten (Leenders, 1989,
p. 99).

4.2 De oude veenontginningen
Delen van het veenlandschap zijn in de Middeleeuwen bewoond geweest. De
veengebieden werden gebruikt voor landbouw, zoutwinning en turfwinning.
Over het landbouwkundige gebruik is weinig bekend. Plaatselijk zal enige
landbouw op veen hebben plaatsgevonden. Delen van de veen- en klei-opveengebieden ten westen van de zandrand zijn al in de Middeleeuwen bedijkt
geweest. Schakerlo, de oudste kern van het latere eiland Tholen, is in de 12e
eeuw bedijkt. Ook de Heer Boudenspolder, ter plaatse van de huidige
Auvergnepolder, is al vroeg bedijkt (Van Ham, 1985,p. 155). De Heer
Boudenspolder wordt al in 1233 als 'Polre' genoemd (Delahaye, 1980, p. 95). In
de polder lag, op een zandrug, het wegdorp Polre.
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Zoutwinning uit veen was mogelijk nadat een veengebied door de zee was
overstroomd, In het begin van de 13eeeuw was de zee-invloed via de Schelde al
tot de hoge rand doorgedrongen. De Beijmoerpolders blijken in 1319 al
afgegraven voor zoutwinning. Daarna werd een kleilaag op het resterende veen
afgezet. In genoemd jaar werd de polder bedijkt. In 1416 was de polder al enige
tijd overstroomd en volgde een nieuwe bedijking, die de naam Nieuw Beijmoer
kreeg (Delahaye, 1980, p. 106). Mogelijk betrof dit alleen het noordelijke deel
van de polder, die ook nu nog Nieuw Beijmoer heet.
In het grootste deel van de veengebieden was turfwinning de eerste activiteit.
Het Westland en Kruisland komen in de bronnen aanvankelijk voor als
moergebieden. De turfwinning begon in deze streek in de tweede helft van de
13e eeuw. Een van de oudste vermeldingen is de schenking van 17 bunders
moergrond in Halsteren in 1253 (Delahaye, 1980, p. 22). Ook de naam
Beijmoerpolder wijst op moernering (Van Ham, 1985,p. 151).
Ook het Oudland van Steenbergen is een oud turfwinningsgebied. Het gebied
werd door twee vaarten ontsloten, waarvan de ene recht naar de sluis ter plaatse
van de huidige Markt van Steenbergen liep, terwijl de tweede langs de
Oudlandse Straat liep en vlak voor de stad met een bocht in de eerste vaart
uitkwam. De sluis vormde waarschijnlijk de aanzet tot de ontwikkeling van de
nederzetting Steenbergen.
Tussen Halsteren en Steenbergen/Moerstraten liep een veengebied ter plaatse
van het Halsters Laag ver naar het zuiden door. Dit veengebied werd in 1367
door de heer en vrouwe van Bergen op Zoom uitgegeven aan bewoners van
Steenbergen. De laatsten legden een vaart aan voor de afvoer van de turf
(Leenders, 1983). De vaart wordt in 1404 Poortersvaart genoemd. Later is
sprake van de Steenbergse Vaart, Vletvaart en Rechte Vletvaart, waarmee
mogelijk steeds dezelfde vaart werd bedoeld. De vaart ging in de 17eeeuw
dienen als afwatering van de linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen en
heet sindsdien 'De Ligne' (Van Ham, 1977, p. 81). De randen van het Laag zijn
na de turfwinning omgezet in landbouwgrond. Later verslechterden de
omstandigheden weer, toen de waterstand werd verhoogd voor de aanleg van de
bovengenoemde linie. In het grootste deel van het Laag bleef deze ontwikkeling
achterwege. Hier bleef het land grotendeels woest liggen en kon zich blijkbaar
zelfs het veenpakket herstellen. Aan het eind van de 19eeeuw is dit gebied
opnieuw uitgeveend (Leenders, 1989, p. 242).
Het enige gebied waar nog aanzienlijke sporen van de middeleeuwse
turfwinning over zijn, is het Oudland van Steenbergen. De plaats Steenbergen
ontstond als haven voor de afvoer van turf. Ten zuiden van Steenbergen is in de
13e en 14e eeuw intensief verveend.
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4.3 De zeekleipolders
Overstromingen
In de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw drong de zee steeds verder het land
in. Na de eerste overstroming nam het veen zout op en werd grondstof voor
'zelnering' (zoutwinning uit veen). Door het afgraven van veen kwam het
gebied steeds lager te liggen, waardoor het overstromingsgevaar nog verder
toenam. Uiteindelijk moest een groot deel van het gebied door de mens worden
opgegeven.
Slechts enkele gebieden bleven gespaard. In het Oudland, ten zuiden van
Steenbergen, bleef het verveningslandschap uit de 13een 14eeeuw bestaan. Het
gebied werd beschermd doordat de wegen van Steenbergen naar Bergen op
Zoom en naar Wouw tussen 1328 en 1338 werden opgehoogd (Van Ham, 1977,
p. 57). Nadat het meeste veen is afgegraven en geoxideerd bestaat de bodem nu
meest uit zandgrond. Plaatselijk is het reliëf van een verveningslandschap, met
putten en hogere veenrestanten, nog herkenbaar. Het Oudland ligt lager dan de
zeekleipolders eromheen.
Van de turfvaarten die de oudste infrastructuur van het gebied vormen, is het
tracé nog herkenbaar. De verkaveling is grotendeels blokvormig, op basis van de
turfvaarten en de oorspronkelijke zijsloten. Het bewoningspatroon wordt bepaald
door met enkele, verspreid staand, omgrachte huizen.
Aan de noordzijde van Steenbergen is het oude verveningslandschap door de
overstromingen opgeruimd. Wel hield Steenbergen een verbinding met het
buitenwater (de Steenbergsche Vliet), maar de rechte middeleeuwse haven kreeg
door de zee-invloed een bochtige loop.
Aan de zuidoostzijde van Steenbergen bleef een pleistocene zandrug, de
Welberg, boven het water uitsteken. Daarachter bleef Oud Cromwiel gespaard;
dit gebied is waarschijnlijk kort na 1421 van een afzonderlijke dijk voorzien.
Deze polder is wel overstroomd en met een kleilaag bedekt, maar de oude
inrichting bleef bestaan. Oud Cromwiel wijkt door haar kleinschaliger
verkaveling en begroeide karakter af van dejongere bedijkingen. De bodem van
de polder Oud Cromwiel bestaat uit kleigronden, maar de verkaveling dateert
van voor de overstromingen. Het gebied is door de zee overstroomd geweest,
maar achter de beschermende zandrug (de Welberg) werd het oude landschap
niet aangetast. Ook door de vele heggen, die in de 19e eeuw nog aanwezig
waren, sloot het gebied meer aan bij het Oudland van Steenbergen dan bij de
jongere zeekleipolders. Het gebied vormt een overgangsgebied tussen het
veenontginnings- en het zeekleilandschap.
Tegen de hoge zandgronden ten westen van Bergen op Zoom bleef de
Beijmoerpolder gespaard. De polder is verschillende malen overstroomd, maar
de oude inrichting is blijven bestaan (fig. 1).
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De rest van het polderlandschap heeft een tijdlang onder water gestaan en is
nadien geleidelijk weer bedijkt. Deze nieuwe polders zijn geheel opnieuw
ingericht, waarbij maar in enkele gevallen gebruik werd gemaakt van oude
elementen. Zo zijn in de polder Kruisland enkele oude huisterpen, daterend van
voor de overstromingen, opnieuw gebruikt om boerderijen op te bouwen (De
Bont & Renes, 1988, proefblad 6). In de polders die voor dit onderzoek van
belang zijn, hebben we dergelijke huisterpen niet aangetroffen. Bij
werkzaamheden in de zeekleipolders bestaat altijd de mogelijkheid dat oude
nederzettingssporen (uit de periode van voor de overstromingen) worden
aangesneden. Dergelijke archeologische terreinen zijn echter met de huidige
stand van de kennis niet aan te geven.

Nieuwe bedijkingen rond Steenbergen
De eerste nieuwe bedijking bij Steenbergen was Nieuw Kromwiel (1444). De
polder grenst aan het Oudland.
Kruisland, aanvankelijk bekend als het 'Nieuwe Land' is bedijkt in 1487. Vooral
in het oosten en zuiden zijn oude elementen herkenbaar gebleven: boerderijen
op middeleeuwse pollen, rechte hoeken in kreken (doordat overstromingswater
via bestaande wegen en sloten binnendrong). In het noordwestelijke deel van de
polder Kruisland, tegen Steenbergen aan, zijn vrijwel geen oude elementen
overgebleven en is de inrichting na 1487 nieuw opgezet.
Volgende bedijkingen waren de Oude Heipolder (1515) en de Graaf
Hendrikpolder (1538). De plannen voor laatstgenoemde leidden tot de afsluiting
van de haven van Steenbergen, die op dat moment vooral belangrijk was voor
de afwatering van het Oudland. Dit leverde protesten op, en na enige tijd werd
de haven weer geopend. De polder werd hierdoor gescheiden in een westelijk en
een oostelijk deel.

De noordelijke polders
De Oude Prinslandse polder is bedijkt in 1605. Zeer systematisch ingericht, met
een rechthoekig wegenstelsel en een daarop aansluitende regelmatige
strokenverkaveling. Boerderijen werden gebouwd tegen de dijk, op de
oeverwallen van de kreken en aan de polderwegen. In de noordelijke punt werd,
bij de uitmonding van een kreek, het dorp Dinteloord gesticht.
Om deze polder werden nadien nieuwe polders aangelegd, als schillen om de
Oude Prinslandse polder. De oude zeedijken werden daardoor binnendijken. Op
de buitenzijde van die dijken werden huizen gebouwd.
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Fig. 1. De polders ten westen van Bergen op Zoom.
a. Polders bedijkt of bewoond vóór 1583.
b. Polders bedijkt of herdijkt 1583-1682.
c. Polders bedijkt of herdijkt 1683-1942.
Vit: Van Ham, 1975.
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' | buitendijks land

De westelijke polders
Ten westen van Halsteren is vrijwel het hele poldergebied in de 16eeeuw
verloren gegaan. Nadat oostelijk Zuid-Beveland in 1530 verloren was gegaan,
lagen de polders ten oosten hiervan ineens aan een grote watervlakte. Bij een
volgende stormvloed in 1570 verdwenen de meeste onder water. Herstel ging
langzaam, mede door de oorlogsomstandigheden. Slechts een deel van de
polders was hersteld toen Antwerpen in 1583 werd bedreigd door Spaanse
troepen. Uit voorzorg besloot men het poldergebied te inunderen.
Pas tijdens het twaalfjarig bestand werden enkele polders herdijkt. De dijk van
Oud en Nieuw Beijmoer werd hersteld volgens het oude tracé. Hier waren de
oude eigendomsverhoudingen blijkbaar bewaard gebleven en werd het
middeleeuwse kavelpatroon hersteld.
Ook Nieuw Vossemeer werd in 1609 herdijkt. In de periode nadien werden nog
enkele gebieden bedijkt, sommige nog tijdens de tachtigjarige oorlog, de meeste
na de Vrede van Munster. De resultaten werden weer teniet gedaan door een
nieuwe stormvloed in 1682. Alleen Nieuw Vossemeer en de Beijmoerpolder
bleven gespaard.
Direct na de overstroming van 1682 begon een nieuwe reeks inpolderingen, die
wel zijn blijven bestaan. Aan de westzijde van de Beijmoerpolder werd in 1693
de Auvergnepolder bedijkt, aan de zuidzijde in 1786 de Theodoruspolder.

4.4 De jonge ontginningen
Het Halsters Laag
Tussen de oude cultuurlanden van Halsteren en Steenbergen/Moerstraten ligt het
Halsters Laag, dat na de vervening van de 14715eeeuw als extensief weiland in
gebruik genomen was. Nadat het gebied in het eind van de 19eeeuw opnieuw
werd uitgeveend (Leenders, 1989,p. 242), is het gebied drooggelegd en als
cultuurland in gebruik genomen.

Jonge bossen
De heide- en stuifzandgronden ten oosten van de Zoom zijn vanaf de 18e eeuw
bebost. Uit de tweede helft van de 18eeeuw stammen enkele produktiebossen.
In de 19een de eerste helft van de 20e eeuw werd vrijwel alle stuifzand en heide
omgezet in bos.
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4.5 Het militaire landschap
In westelijk Noord-Brabant zijn in de 16e-18e eeuw linies aangelegd om Zeeland
aan de oostzijde af te schermen (fig. 2). De meest westelijke linie lag aan de
Eendracht, de grens tussen Brabant en Zeeland. De linie werd gevormd door een
reeks versterkingen aan de oostoever van de Eendracht. De polders tussen de
hogere zandgronden en de Eendracht konden worden geïnundeerd, zoals
bijvoorbeeld gebeurde in 1583/'84. De reeks forten raakte in verval nadat verder
oostelijk een nieuwe linie was aangelegd.
Die aanleg begon met de uitbouw van de vesting Steenbergen in 1627. De
stadswallen werden versterkt en aan de havenmonding werd het nieuwe fort
Henricus gebouwd. Het volgende jaar werd begonnen met de aanleg van een
complete linie van Steenbergen naar Bergen op Zoom. De nieuwe linie bestond
uit een reeks inundaties met forten op de meest kwetsbare plaatsen.
Het inundatiegebied bestond uit delen van de Aanwaspolder en het Westland en
zette zich in het zuiden voort in het Halsters Laag. De inundatiegebieden in de
beide kleipolders werden in 1628 door een kade afgescheiden van de rest van
die polders. De delen van de polders die binnen het inundatiegebied vielen,
heten nadien Verdronken Aanwaspolder en Verdronken Westland. Via een
nieuwe inundatiesluis bij Steenbergen kon zout water worden ingelaten. Ten
zuidwesten van het Halsters Laag moest de inundatie plaatsvinden met zoet
water uit meren en vennen, zoals de Melanen, die door kanalen met elkaar
werden verbonden.
Het inundatiegebied ten zuiden van het Halsters Laag werd onderbroken door
drie hogere ruggen, die door forten moesten worden afgesloten. Tussen het
Halsters Laag en de Grote Melanen werd het fort De Roovere (de Groote
Schans) aangelegd, tussen de Grote en Kleine Melanen het fort Pinssen (de
Schans bij Melanen) en tussen de Kleine Melanen en de Meeren het fort
Moermont (de Schans aan de Zandstraat). Een eeuw later, in 1729, werd dit deel
van de linie nog eens extra versterkt door een wal met 'redans' (driehoekige
uitsteeksels) van Bergen op Zoom via Moermont en Pinssen naar De Roovere.
De wal is in 1758/'59 en in 1784 verbeterd.
In het zuiden sloot de linie aan op de vesting Bergen op Zoom. Om het terrein
in de omgeving van deze stad te kunnen inunderen werd de oude Moervaart, een
water dat tegenwoordig de Zoom heet, uitgegraven.
Van de verdedigingswerken zijn nog aanzienlijke delen over. De vestingwerken
van Steenbergen en het Fort Hendrik bestaan uit aarden bastions. De
vestingterreinen zijn grotendeels in landbouwkundig gebruik, en zijn in de loop
van de tijd gedeeltelijk geëgaliseerd. Toch zijn de vormen in het terrein nog
goed in de aanwezige hoogteverschillen te herkennen. De contouren worden
door wegen en sloten gemarkeerd.
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De forten Pinssen en De Roovere zijn veel beter bewaard gebleven. Zowel de
aarden forten als de droge grachten eromheen zijn nog zeer fraai herkenbaar. De
wal tussen beide forten is afgegraven, maar het tracé en de driehoekige
versterkingen aan de oostzijde zijn nog goed in het terrein terug te vinden.
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M. Fort Mauritius (Nassau)
Mm. Fort Moermont (Schans aan de Zandstraat)
N. Fort Nassau (tevoren redoute Roert den Duvel)
NS. Noordschans
O. Fort Orange
P. Fort Pinssen (Schans bij Melanen)
R. Fort de Roovere (Groote Schans)
S. Hoornwerk Slikkenburg
Z. Fort Zeelandia
ZS. Zuidschans (later Waterschans)
H. Fort Henricus

1. Schans Grootendorst
2. Schans Driesluizen
3. Schans (redoute) Mollegat
4. Schans Geuzegat
5. Borgerschans
6. Redoute Papemuts
7. Redoute Botshooft
8. Redoute Karnemelkspot
9. Redoute Kallekenskint
10. Redoute Mosselhoek
1 1 . Redoute Nieuwveer

Fig. 2. Forten en linies bijBergen op Zoom (situatie1629).Uit:VanHam, 1982, p. 110.
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5 TRACÉ RW4: LANDSCHAPSKENMERKEN, WAARDEN,
GEVOELIGHEID EN KWETSBAARHEID (KAART IB)

In dit hoofdstuk volgen we een aantal voorbeeldtracés van Rijksweg 4 van
noord naar zuid. Bij dit hoofdstuk hoort kaart IB. Op deze kaart zijn de
verschillende wegtracés aangegeven. Tevens zijn de waardevolle elementen
aangegeven die door de wegtracés worden beïnvloed. De legenda komt overeen
met die van kaart IA.

5.1 Beschrijving van de wegtracés
Oude Prinslandse Polder (Al, A2)
De Oude Prinslandse polder is één van de meest gave polders. Alle
kenmerkende bestanddelen (dijk, wegenpatroon, kreken, verkaveling, dorp,
verspreide boerderijen en dijkbebouwing) zijn nog in het terrein terug te vinden.
Tracé Al voegt zich in het bestaande wegenstelsel, dat hierdoor gehandhaafd
blijft, maar wel moeilijker herkenbaar wordt. Het tracé volgt eerst de Noord
Lange Weg. Aan de zuidzijde van deze weg ligt wat oude bebouwing: twee
boerderijen (losse woonhuizen 19e/begin 20eeeuw, de oostelijke met een schuur
van het Zeeuwe type) en een arbeiderswoning. Vervolgens volgt het tracé een
dwarsweg, die deel uitmaakt van de weg naar Steenbergen. Een kwetsbaar punt
is de omgeving van de dijk, waar eerste de Potmarkreek wordt gekruist,
vervolgens een 19e-eeuwse boerderij wordt geraakt en de dijk wordt doorsneden.
Op de dijk staan hier enkele karakteristieke arbeiderswoningen.
Tracé A2 vormt een nieuwe doorsnijding van wegenstelsel, verkavelingspatroon
en de Potmarkreek.

Mariapolder (Al, A2)
De Mariapolder maakt deel uit van de schillen om de Prinslandse Polder. De
polder is groot genoeg voor een stelsel van kruisende wegen. Beide
snelwegtracés doorsnijden de zuidoostelijke uitloper van de polder. Tracé A2
raakt de aansluiting van de dijk van de Mariapolder aan die van de Prinslandse
Polder.
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Land langsde Steenbergsche Vliet (Al, A2)
De Steenbergsche Vliet en de direct aangrenzende gebieden worden door beide
tracés doorsneden ter plaatse van de huidige brug.
Triangelpolder (Al, A2, BI, B2)
De Triangelpolder (1609) is een driehoekige polder die aansluit op de oudere
Polder Kruisland en Graaf Hendrikpolder. Tracés Al en A2 doorsnijden de
noordelijke dijk van de Triangelpolder ter plaatse van de huidige weg
Dinteloord-Halsteren.
Tracé A2/B1 loopt over twee historische boerderijen. Tracé B2 raakt de
zuidwestelijke dijk van de Triangelpolder. Verder westelijk, op tracé BI, is die
dijk intussen verdwenen.

GraafHendrikpolder (BI, B2)
Tracé BI loopt dwars door de Graaf Hendrikpolder (zowel de oostelijke als de
westelijke polder). In de Oost-Graaf Hendrikpolder wordt een stelsel van
polderwegen doorsneden. Vervolgens doorsnijdt dit tracé de haven van
Steenbergen. Voorts legt het een barrière tussen de vestingwerken van
Steenbergen en het ten noorden daarvan gelegen Fort Hendrik. In de West-Graaf
Hendrikpolder raakt tracé BI het stelsel van polderwegen en gaat het vlak langs
een 19e-eeuwse boerderij.
Tracé B2 doorsnijdt alleen de oostelijke punt van de Oost-Graaf Hendrikpolder.
Op het tracé ligt een historische boerderij (schuur 1909, huis iets jonger).
Aanwaspolder (BI)
Tracé BI doorsnijdt de Aanwaspolder, een smalle polder tegen het Westland.
Westland (BI)
Tracé BI doorsnijdt de polder Westland. Dit is een polder met een stelsel van
polderwegen, dat wordt doorsneden. Voorts wordt een historische boerderij
geraakt. De noordelijke dijk van de polder is afgegraven, maar nog wel in het
wegtracé herkenbaar. De percelering is sterk veranderd door een ruilverkaveling,
maar de andere kenmerken (wegenpatroon, bebouwingspatroon) zijn nog
aanwezig.
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De zuidgrens van de polder wordt gevormd door de rand van de zandgronden.
Hoewel het hoogteverschil zo'n 2 meter bedraagt, is de overgang zo geleidelijk
dat zij in het landschap maar moeilijk terug te vinden is.

Polder Kruisland (B2)
Tracé B2 doorsnijdt de westelijke uitloper van de polder Kruisland, aan de
zuidoostzijde van Steenbergen. Het snelwegtracé volgt hier grotendeels de
bestaande weg. De vestingwerken van Steenbergen worden op korte afstand
gepasseerd.

Oudland van Steenbergen enHalsters Laag (B2)
In het Oudland en het Halsters Laag volgt tracé B2 de bestaande weg naar
Dinteloord-Halsteren. De structuren die door de weg worden doorsneden, zoals
de middeleeuwse turfvaarten en de dijken van het Oudland, zijn hier alleen nog
in het verloop van wegen terug te vinden. Het enige belangrijke historische
element dat geraakt wordt is de Ligne, een restant van een middeleeuwse
turfvaart die later sterk verbreed is om te dienen als inundatiekanaal.

OmgevingKlutsdorp (BI, B2)
Ten zuiden van 'Witte Ruiter' raakt het tracé het Zwarte Wiel, een restant van
een (begin 14e-eeuwse?) dijkdoorbraak.
Tracé C2 raakt het landgoed Dassenberg. Het landgoed bestaat uit een bosgebied
met een lanenstructuur. Van het huis loopt een zichtlaan naar de weg HalsterenSteenbergen. Huis en lanenstructuur bestonden in het midden van de 19e eeuw,
maar de bebouwing bij de grote weg (een portierswoning en een kapel) stamt uit
het eind van de 19eeeuw. De grote weg zelf heeft in deze omgeving
wegbeplanting. Aan de zuidzijde van het landgoed ligt een keistraat, een type
weg dat vroeger algemeen was, maar intussen uiterst zeldzaam is geworden.

Gebied tussenLepelstraat enHalsteren (Cl)
Ten noorden van Halsteren volgt tracé Cl de bestaande weg naar Tholen. Deze
weg leidt hier door een middeleeuws cultuurlandschap, dat wordt gekenmerkt
door een onregelmatige verkaveling en een verspreid bewoningspatroon.

De steilrand (Cl)
De steile westrand van het zandgebied is misschien wel de meest markante
landschappelijke grens van ons land. Plaatselijk bedraagt het hoogteverschil tien
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meter binnen een afstand van enkele honderden meters. De rand staat
tegenwoordig bekend als de Zoom, hoewel die naam oorspronkelijk
waarschijnlijk duidde op de moerasgebieden in de omgeving (Van Ham, 1985,
pp. 151-152).
Ten noordwesten van Halsteren snijdt tracé Cl door een vooruitstekende punt
van de hogere gronden. Het gaat hier om een gebied met in hoofdlijnen een
middeleeuwse inrichting. Kenmerken zijn verspreide bewoning en een
onregelmatig verkavelingspatroon. In archeologisch opzicht is dit een potentieel
belangrijk gebied. Prehistorische, laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse
vondsten zijn hier waarschijnlijk, vroegmiddeleeuwse vondsten zijn zeer goed
mogelijk.
Aan de westzijde van Halsteren heeft de steilrand sterk aan waarde verloren,
doordat een nieuwbouwwijk van Halsteren van het hoge zandgebied doorloopt in
het kleigebied. Met de steilrand is in dit plan op geen enkele wijze rekening
gehouden.
Ten zuidwesten van Halsteren loopt tracé Cl op korte afstand van de steilrand
door de Beijmoerpolder. De steilrand is hier plaatselijk, vooral op de
Spinolaberg, aangetast door bungalowbouw en door kleinschalige ontgrondingen.
In hoofdlijnen zijn het oude cultuurlandschap en de scherpe overgang nog
duidelijk aanwezig.
Aan de zuidzijde ligt een groot industrieterrein. Ook bij de aanleg van dit terrein
hebben de landschappelijke gegevenheden geen rol gespeeld. Het industrieterrein
haalt, volledig onnodig, een hap uit de steilrand. De tamelijk lompe afscheiding
van dit industrieterrein, een rechthoekig groenelement, draagt verder bij tot de
waardevermindering van dit deel van de rand.

Beijmoerpolder (Cl)
De Beijmoerpolder is verschillende malen overstroomd, maar vertoont in grote
lijnen nog het middeleeuwse (strookvormige) verkavelingspatroon. Tracé Cl
volgt de oude (tenminste 17e-eeuwse) hoofdontsluitingsweg. Het tracé vormt
daarmee geen nieuwe doorsnijding, maar maakt de polderweg wel onherkenbaar.

Verdedigingslinie enforten ten oosten vanBergen op Zoom (Cl, C2,C3)
Van de drie grote forten en de verbindende wallen is het meest zuidelijke deel
met het fort Moermont onder de bebouwing van Bergen op Zoom verdwenen.
De beide andere forten zijn nog gaaf aanwezig. Zowel de droge grachten als de
bastions zijn nog zeer goed herkenbaar. Ook een aantal vennen (de Melanen),
die deel uitmaakten van de oude inundaties, bestaan nog.
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Tracés Cl volgt de bestaande weg tussen de Kleine Melanen en het fort Pinssen.
Beide elementen worden op korte afstand gepasseerd. Tracé C2 gaat dwars door
de Grote Melanen, vervolgens door het fort Pinssen en sluit dan bij de Kleine
Melanen aan op de bestaande weg en tracé Cl. Tracé C3 raakt het fort De
Roovere.

Zandlandschap ten noord(oost)en vanBergen opZoom (Cl, C2,C3)
Buiten de bovengenoemde militaire werken en de randzone lijkt tracé Cl in het
zandgebied geen grote cultuurhistorische waarden te bedreigen. Het tracé volgt
door het zandgebied over het algemeen bestaande, brede wegen. Tracé C3 gaat
grotendeels door 19e/20e-eeuwse stuifzandbossen, die in cultuurhistorisch opzicht
niet bijzonder zijn.
Tracé C2 doorsnijdt ten zuidoosten van Oude Molen (gem. Halsteren) enig
middeleeuws cultuurland. Het gaat om een relatief gaaf gebied, met enkele
zandwegen en met vrij veel reliëf.

5.2 De samenvattende tabel
In tabel 1zijn de verschillende tracés getoetst. De tabel geeft een waardering,
een aanduiding van de gevoeligheid en, als conclusie, een aanduiding van de
kwetsbaarheid.
Waardering
De waardering is gebaseerd op ouderdom, samenhang en gaafheid. Bij de
ouderdom is de grens om historische redenen gelegd bij 1400. Deze datum geeft
ongeveer de grens aan tussen de oude (veen)landschappen van voor de
overstromingen en de jonge zeekleipolders.
Ouderdom
3 Middeleeuws (tot 1400);
2 1400-1800;
1 1800-1940.
Samenhang
1 Aantal elementen hangt met elkaar samen (polder met dijk en bebouwing);
2 Idem, maar er is bovendien sprake van een totaalopzet, waartoe tenminste een
systematisch wegen- of vaartenpatroon behoort;
2 Element maakt deel uit van de verdedigingslinies ten oosten van Bergen op
Zoom.
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Gaafheid
OVerdwenen (deze elementen zijn niet in de tabel opgenomen);
2 Tracé (lijn) of plek (punt) herkenbaar; hoofdlijnen inrichting herkenbaar
(landschap). Voorbeelden: polders waar de hoofdstructuur nog aanwezig is,
maar de verkaveling is veranderd; rechtgetrokken kreken, enz.;
4 (Vrijwel) compleet aanwezig.
De eindscore is bepaald door de cijfers voor ouderdom, samenhang en gaafheid
op te tellen.

Gevoeligheid
De gevoeligheid geeft aan in welke mate de cultuurhistorische waarde wordt
bedreigd door verbreding of doorsnijding. Doorsnijding geeft over het algemeen
een hogere gevoeligheid. Daarvoor zijn de volgende omschrijvingen gebruikt.
1 Vlak:
Lijn:
Punt:
2 Vlak:
Lijn:
Punt:
3 Vlak:
Lijn:
Punt:

Schaalverstoring;
Aansnijding; verbreding bestaande doorsnijding;
Aantasting omgeving element;
Aansnijding;
Sterke schaalvergroting;
Bedreiging;
Doorsnijding;
Doorsnijding;
Vernietiging.

De kwetsbaarheid is bepaald door de eindscore voor de waardering te
vermenigvuldigen met de gevoeligheid. We kunnen de uitkomsten als volgt
omschrijven:
<10 Weinig kwetsbaar;
11-20 Kwetsbaar;
>21 Zeer kwetsbaar.
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Tabel. Voorbeeldtracés Rijksweg 4: waardering, gevoeligheid en kwetsbaarheid
Tracé Element

Waarde
Oud. Sam.

Gaafh. Totaal

Gevoeligh.

Kwetsbaarh.

Al

Prinslandse Polder
Polderwegen
Potmarkreek
Dijk
Verkavelingspatroon
Hist, bebouwing
Mariapolder
Land langs de Vliet
Steenbergsche Vliet

2
2
2/3
2
2
1
2
1
2/3

2
2
2
2
2
2
1
1
1

4
4
4
4
4
2
2
2
2

8
8
8/9
8
8
5
5
4
5/6

1
2
1
1
1
2
1
1
1

8
16
8/9
8
8
10
5
4
5/6

A2

Prinslandse Polder
Polderwegen
Potmarkreek
Verkavelingspatroon
Dijk
Mariapolder
Land langs de Vliet
Steenbergsche Vliet

2
2
2/3
2
2
2
1
2/3

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
2
2

8
8
8/9
8
8
7
4
5/6

3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24/27
24
24
21
12
15/18

B1

Triangelpolder
Dijk
Hist, bebouwing
Oost Graaf Hendrikpolder
Haven Steenbergen
Dijken langs Haven
Vesting Steenbergen/Fort
Hendrik
West Graaf Hendrikpolder
Polderwegen
Hist, bebouwing
Aanwaspolder
Dijk (noordzijde)
Westland
Dijk (noordzijde)
Polderwegen
Hist, bebouwing

2
2
1
2
3
2

4
4
2
4
4
4

7
7
4
8
8
7

3
1
3
3
3
3

21
7
12
24
24
21

2
2
2
1
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
4
2
2
2
2
2
4
2

6
6
8
5
5
5
6
6
8
5

1
3
1
2
3
3
3
3
3
2

6
18
8
10
15
15
18
18
24
10

Triangelpolder
Dijk
Hist, bebouwing
Oost Graaf Hendrikpolder
Dijk (noordoostzijde)
Hist, bebouwing
Kruisland
Dijk (noordzijde)
Vestingwerken Steenbergen
Oudland
Dijk (oostzijde)
Turfvaart

2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
3
3

1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2

4
4
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2

7
7
4
8
6
5
5
5
6
9
7
7

1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1

7
7
4
24
6
15
5
5
6
9
7
7

B2

2
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Halsters Laag
De Ligne
Inundatiegebied
Zwarte Wiel
Landgoed Dassenberg
Wegenstelsel
Keistraat
Hist, bebouwing
Cl

C2

C3

Gebied ten zuiden van
Lepelstraat
Steilrand en omg. ten
noorden van Halsteren
Beijmoerpolder
Verkavelingspatroon
Hist, bebouwing
Polderweg
Steilrand en omg. ten
zuiden van Halsteren
Steilrand en omg. bij
industrieterrein

1/2
2/3
2
2/3
1
1
1
1

2
2
2
1
2
2
1
2

2
4
2
4
4
4
4
4

5/6
8/9
6
7/8
7
7
6
7

1
1
1
2
2
2
1
2

5/6
8/9
6
14/16
14
14
6
14

3
3
3
1
2/3

1
1
1
1
1

4
4
2
2
2

8
8
6
4
5/6

3
3/2
1
1
2

24
16/24
6
4
10/12

3

1

3

Gebied ten zuiden van
Oude Molen
Hist, bebouwing
Linie
FortPinssen
Inundatiegebied

3
1
2
2
2

Linie
Fort De Roovere
Inundatiegebied
Stuifzandbossen

2
2
2
1

2

6

1

6

1

2

6

3

18

1

2
2

6
4
8
8
6

3
1
3
3
3

18
4
24
24
18

8
8
6
4

2
2
1
3

16
16
6
12

1
2
2
2

4
4
2

2
2
2
1

4
4
2
2

Waarde van enkele gebieden en elementen die bij andere tracés mogelijk worden geraakt of doorsneden
Auvergnepolder
2
1 2
5
Kreek
2
1 4
7
Oudland
3
2
4
9
Verkavelingspatroon
3
2
4
9
Dijk (oostzijde)
3
2
2
7
Turfvaart ten zuiden van
Welberg
3
2
4
9
Linie
2
2
4
8
Liniedijk
2
2
4
8

vet: gebieden; normaal: losse elementen
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6 TRACE RW16: GESCHIEDENIS VAN HET CULTUURLANDSCHAP
(KAART 2A)

De elementen en structuren die in deze paragraaf aan de orde komen, zijn
weergegeven op kaart 2A.

6.1 De oude ontginningen in het zandgebied
Oude bewoning komt voor in het gebied van Breda-Prinsenbeek. De oudste
gegegevens stammen pas uit de late Middeleeuwen, maar een naam als
Mertersem (de oude naam van Princenhage, dat nu is opgenomen in de
stedelijke bebouwing van Breda) wijst op vroegmiddeleeuwse bewoning.
De zandgronden waren omringd door goede weidegronden langs de Mark, en
zijn daarom grotendeels al vroeg in cultuur gebracht. Het laatste omvangrijke
heidegebied, het Groot Overveld, is in de 17eeeuw verdeeld en systematisch
ingericht. De basis van de inrichting van dit gebied, een stelsel van lanen die
elkaar loodrecht kruisen, is nog steeds duidelijk herkenbaar.

6.2 De middeleeuwse veenontginningen
Ten noorden van de Mark was de exploitatie van veen voor turf- en zoutwinning
de eerste activiteit. Vanuit Zevenbergen werd een turfvaart in oostelijke richting
gegraven.
Met de toename van de zee-invloed werd de turfwinning vervangen door
zoutwinning uit veen. Vervolgens ging een groot deel van het veengebied
verloren bij de overstromingen van het begin van de 15eeeuw. Slechts enkele
veenpolders bleven bestaan. Ook deze gebieden zijn door een kleilaag bedekt,
maar ze vertoonden nog tot in de 20e eeuw de oudere inrichting. Het gaat om de
volgende gebieden:
- De beemden tussen de hogere zandgronden en de rivier de Mark;
- Het oostelijke deel van de Zonzeelse polder;
- De stad Zevenbergen;
- De Moerdijk.
Daarbuiten zijn slechts enkele losse elementen blijven bestaan, waarvan de oude
hoofdvaart van Zevenbergen naar het oosten de belangrijkste was.
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6.3 De zeekleipolders
Met de bedijking van het Oudland van Zevenbergen (1535-1546) werd de stad
Zevenbergen, die de overstromingen als een eiland had overleefd, weer
verbonden met de eveneens gespaarde Grote Zonzeels polder. In het Oudland
was de oude turfvaart herkenbaar gebleven. Deze vaart werd nu de hoofdas van
de nieuwe inrichting. Naast de vaart lag de Langeweg. Intussen is de weg
zodanig verbreed, dat de vaart is verdwenen.
De buitendijkse landen tussen het Oudland en de Mark (aan de zuidzijde) en
tussen het Oudland en de Moerdijk (in het noorden) zijn grotendeels nog in de
16e eeuw bedijkt.
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7 LANDSCHAPSKENMERKEN, WAARDEN, GEVOELIGHEID EN
KWETSBAARHEID TRACÉ RW16 (KAART 2B)

In dit hoofdstuk volgen we Rijksweg 16 van noord naar zuid.

De Moerdijk
Restant van het oude veenlandschap. Moerdijk was in het onderzoek van 1985
nog als een zeer belangrijk restant van de moerneringsactiviteiten van vóór de
overstromingen aangegeven. Ondanks de doorsnijdingen waren toen de
hoofdlijnen van verkaveling en dijkenpatroon nog herkenbaar. Sindsdien is het
gebied door een ruilverkaveling sterk veranderd. Eén van de laatste herkenbare
elementen is de oude dijk.

Strepenland
Het Strepenland was het laatste open water tussen de middeleeuwse
Moerdijkpolder en de inpolderingen vanuit Zevenbergen. De kreek is afgedamd
aan het eind van de 16e eeuw. Het kreekrestant is intussen geëgaliseerd.

Bredase en Gelderse Polder
De Gelderse polder en de Bredase polder zijn aandijkingen aan het Oudland van
Zevenbergen.
Het Oudland vanZevenbergen
Het Oudland van Zevenbergen is bedijkt in dejaren 1535-'46. Het verbond twee
gebieden die de overstromingen hadden overleefd: de stad Zevenbergen en de
Zonzeelse polder. In het tussengebied waren de hoofdlijnen blijven bestaan: de
oude turfvaart van Zevenbergen, waarvan het tracé herkenbaar is in de huidige
Langeweg, en de daaraan parallel lopende Binnenvliet en Voogdeweg.

Noordpolder
Aan de zuidzijde van het Oudland ven Zevenbergen werden de landen tussen
deze polder en de rivier de Mark in het tweede kwart van de 16eeeuw bedijkt
als de Noordpolder.
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De beemden aan de zuidzijde van deMark
De lage gronden aan de zuidzijde van de Mark waren als hooilanden (beemden)
in gebruik bij de boeren van de hogere zandgronden. De beemden zijn in de
loop van de 13e-15e eeuw verdeeld en hebben het toen gevormde patroon van
smalle strookvormige kavels gehouden tot in de 20e eeuw. Aan de oostzijde van
de Al6 is het middeleeuwse verkavelingspatroon nog steeds bewaard, aan de
westzijde is het door een recente ruilverkaveling verdwenen.
Toen de groeiende zee-invloed dat nodig maakte, zijn de beemden van kaden
voorzien. Vand deze kade is in het betreffende gebied niets meer te zien.

De hogerezandgronden
Op de hogere zandgronden vinden we oud cultuurland met een onregelmatige
verkaveling en verspreide bewoning. Een groot deel van dit gebied was al in de
late Middeleeuwen in cultuur. Enkele heidegebieden zijn in de 17eeeuw
verdeeld. Het grootste, het Groot Overveld, kreeg een zeer systematisch
inrichting met een lanenstelsel. Dit lanenstelsel wordt nog net geraakt door de
snelweg.
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8 CONCLUSIES

8.1 Rijksweg 4: het noordelijke traject (A)
Tabel 1maakt duidelijk, dat tracé Al de voorkeur verdient. De bedreiging van
enige historische bebouwing kan worden afgewend door de Noord Lange weg
naar de noordzijde te verbreden. Tracé A2 vormt een ernstige doorsnijding van
een waardevolle polder.

8.2 Rijksweg 4: het centrale traject (B)
De verbreding van de bestaande weg (tracé B2) geniet hier de voorkeur. Wel
kunnen problemen ontstaan bij het landgoed De Dassenberg. Door de bestaande
weg hier in westelijke richting te verbreden, wordt het landgoed ontzien en blijft
ook het Zwarte Wiel (een doorbraakkolk iets ten noorden van het landgoed)
gespaard.
Tracé BI doorsnijdt een aantal relatief gave polders.

8.3 Rijksweg 4: het zuidelijke traject (C)
Hier levert het meest oostelijke tracé (C3) de minste problemen op.
Tracé C2 loopt over fort Pinssen en door het inundatiegebied (met een aantal
vennen).
Bij tracé Cl ligt het grootste probleem bij de doorsnijding van de steilrand ten
noorden van Halsteren. Ten zuiden van Halsteren wordt de Beijmoerpolder, een
restant van het middeleeuwse landschap, aangetast.

8.4 Rijksweg 16
Het tracé van RW 16 levert geen grote problemen op, vooral omdat het hier
slechts een verbreding van een bestaande snelweg betreft.
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