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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

In de periode juni 2009 tot en met augustus 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud 
B.V. in opdracht van de gemeente Roosendaal een cultuurhistorische inventarisatie (CHI) 
uitgevoerd en een archeologische (verwachtings)waardenkaart vervaardigd. Beide 
kaarten hebben betrekking op de gehele gemeente Roosendaal, en zijn gebaseerd op alle 
reeds bekende en beschikbare aardkundige-, historische- en archeologische gegevens. 1 
In de eerste maanden van 2011 is in opdracht van de gemeente Roosendaal aanvullend  
op de CHI een waardering voor de cultuurhistorische waarden opgenomen. De resultaten 
hiervan zijn in deze rapportage, alsook op de bijgevoegde DVD opgenomen. 
 
De opdracht van de gemeente Roosendaal hangt samen met de hernieuwde landelijke 
interesse voor de kansen die cultuurhistorie en archeologie in brede zin momenteel 
bieden. Onderdelen als historische geografie, monumentaal groen en landschaps-
ontwikkeling worden met de eerder genoemde steeds vaker als "Erfgoed"kans betiteld. 
Daarbij gaat het er allereerst  om te inventariseren wat men heeft, om daarna te kunnen 
komen tot een waardering van hetgeen er (nog) is, om daar vervolgens passend beleid op 
te kunnen formuleren binnen de betreffende overheidslaag.  
 
Met de voorliggende inventarisatie en waarderingsslag zet de gemeente Roosendaal de 
logische eerste stap om te komen tot een beeld van hetgeen de gemeente met de daarin 
aanwezige bewoningskernen rijk is. Daarbij is een inventarisatie van zowel de 
archeologische waarden als de historisch-geografische elementen en de gebouwde 
monumenten opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het hier gaat om een 
eerste inventarisatie voor beide vakgebieden en dat het in de lijn der verwachting ligt dat 
de gemeente Roosendaal deze inventarisatie in de toekomst verder zal gaan uitbouwen. 
Daarom is in deze studie ook voorzien in een zogenaamde leemtenlijst, als inspiratiebron 
bij de toekomstige nadere verdieping. 
 
Deze rapportage is de verslaglegging van het uitgevoerde onderzoek en de 
totstandkoming van de bijbehorende kaarten. Omwille van de leesbaarheid en een zoveel 
mogelijk integrale benaderingswijze zijn de losse onderdelen die traditioneel besloten 
liggen in een dergelijke studie waar mogelijk met elkaar verweven, daar waar dit een 
logische stap was. Dit komt tegelijkertijd ook de leesbaarheid van het rapport ten goede 
zodat dit rapport voor zowel beleidsmakers als inhoudelijk geïnteresseerden, maar ook 
voor de geïnteresseerde leek een eerste ontsluiting van het eigen erfgoed kan betekenen. 
 

                                                             
1 Bij het opstellen van de CHI en de archeologische Waardenkaart is uitgegaan van de definitie van beide zoals 
deze zijn geformuleerd in de provinciale beleidsregel "Stimulering gemeentelijke Archeologie- c.q. 
Erfgoedkaarten 2009-2011, provincie Noord-Brabant. 
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1.2 Waardering en beleid 

1.2.1 Waardering 

Na de inventarisatie is een waardering gemaakt van de aanwezige cultuurhistorische 
waarden. Voor de cultuurhistorische waarden is deze waardering gemaakt aan de hand 
van de waarderingscriteria die ook door de provincie zijn gebruikt bij de totstandkoming 
van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart.  
Dit zijn:  
– de (bijzondere) waarde als illustratie van de historische ruimtelijke ontwikkeling van 

verschillende regio's in de provincie,  
– de landschappelijke samenhang binnen en tussen verschillende gebieden en  
– de gaafheid. 
 
Het Spuitendonkse bos, die op de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie is 
aangegeven, komt op de historisch-geografische kaart van Roosendaal niet terug. Deze is 
wel opgenomen op de kaart met de historische groenstructuren. Dit kleine relict is 
zodanig slecht herkenbaar, dat een waardering op zowel de kaart met historische 
groenstructuren als de kaart met historisch-geografische waarden teveel waarde aan het 
terrein toekent. De A58 heeft bovendien een deel van het bos verwijderd en het 
afgesneden van een deel van het gebied waarmee het ruimtelijk samenhing. 
 

1.2.2 Beleid 

Op basis van de gegevens van de cultuurhistorische inventarisatie en waardering zal de 
gemeente Roosendaal beleid maken. De gemeente beschikte reeds over een vastgestelde 
(eigen) lijst met bomen, waarvoor ook beleid is geformuleerd. Dit beleid wordt voortgezet. 
De bomen die op de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart staan, zijn hier bij 
opgenomen.  
 
De gemeente Roosendaal beschikt over een erfgoedverordening (2009), waarin 
verschillende zaken ten aanzien van cultureel erfgoed in de gemeente geregeld zijn, zoals 
de bescherming en aanwijzing van gemeentelijke monumenten en de bescherming van 
archeologische terreinen. Ook zijn hierin de ondergrenzen voor de noodzaak voor 
archeologisch onderzoek door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze 
erfgoedverordening wordt, mede door de adviseur Archeologie de heer M. Vermunt van de 
gemeente Bergen op Zoom, de archeologie in nieuwe bestemmingsplannen geborgen.  
 
Voor het beleid ten aanzien van andere cultuurhistorische waarden wordt aangesloten bij 
het nog definitief vorm te geven rijksbeleid. Er ligt een wetsvoorstel voor de wijziging van 
een aantal wetten, die bekend staat onder de naam Modernisering Monumentenzorg 
(MoMo).De gemeente Roosendaal wacht de wetwijzigingen af, zodat het beleid van de 
gemeente straks naadloos kan aansluiten op het rijksbeleid en de wetgeving.  
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1.2.3 Leeswijzer 

De opbouw van deze rapportage is als volgt: 
Allereerst wordt ingegaan op de landschappelijke wordingsgeschiedenis en situatie van 
de ondergrond van de gemeente Roosendaal. Daarna wordt aandacht besteed aan de 
reconstructie van het landschap in verschillende perioden van de ontwikkelings-
geschiedenis. Hieronder vallen onder andere de bewoningsplaatsen die door middel van 
archeologisch onderzoek zijn aangetoond, maar evenzeer de historische kernen en 
andere elementen die samenhangen met de aanwezigheid van de mens in het gebied. 
Ook wordt ingegaan op de bestuurlijke situatie binnen de gemeente Roosendaal waarbij 
het begin in de late middeleeuwen ligt. 
 
Daarna is er aandacht voor de zogenaamde relicten die van historisch kaartmateriaal, 
historische bronnen of op andere wijze momenteel nog steeds bekend zijn. Daarbij gaat 
het om die relicten die nog altijd in het gebied aanwezig zijn, zowel ondergronds als 
bovengronds. Er is voor gekozen om hierbij een thematische aanpak te kiezen waarbij de 
verschillende onderdelen afzonderlijk besproken worden. 
 
Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een algemene inleiding, waarna (indien 
mogelijk) een korte bespreking per item of object volgt. Voor informatie per object wordt 
verwezen naar de bijbehorende bijlage 3 en 4. 
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2 De vorming en gebruik van het landschap 

De mens was in het verleden voor zijn mogelijkheden in het landschap afhankelijk van 
vele factoren waar hij slechts in een aantal gevallen invloed op kon uitoefenen. Vanuit de 
prehistorie zien we dan ook dat men verschillende delen van het landschap benut om 
verschillende redenen en met verschillende doelen. Lagere en nattere delen worden 
gebruikt als jachtgebied en foerageergebied, terwijl de hogere en droge delen van het 
landschap als verblijfplaats worden uitgekozen, al dan niet voor langere tijd. Per periode 
lijkt het gebruik van dezelfde delen van het landschap te verschillen: zo werden in de 
Bronstijd overwegend de hogere dekzandruggen benut als woonplaats. Gedurende de 
IJzertijd veranderde dit en werden vooral de lagere delen van de flanken van dezelfde 
dekzandruggen als woonplaats benut. Naast bewoning gebruikte men het landschap ook 
voor de landbouwgronden en de inrichting van een "ritueel" landschap. Onder deze 
laatste noemer kunnen zowel de begraafplaatsen, locaties van votiefoffers, als ook de 
grenzen van het territorium worden verstaan. Dit patroon zet zich door tot in de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waarbij deze grenzen zullen verschillen van het ritueel 
landschap uit voorgaande perioden. Anders dan in de prehistorie tot en met de Vroege 
Middeleeuwen speelden gedurende de Late Middeleeuwen en de periode erna ook 
bezitsverhoudingen een nadrukkelijke rol in de keuze van het gebruik van het landschap. 
In dezelfde periode weet de mens het landschap ook steeds ingrijpender naar de eigen 
hand te zetten en vorm te geven voor een zo opportuun mogelijk gebruik (van dit 
landschap). Hieronder moeten onder andere de diverse dijken en turfvaarten worden 
gerekend. 
 
Dichter bij het heden werden de impact en de invloed van de mens op het landschap dus 
groter. Voorheen natte gebieden werden door middel van drainage ontwaterd en 
voormalige natte veengebieden werden ontsloten door uitgebreide turfvaarten en 
afgegraven. De relicten zoals afgebeeld op historische kaarten en samengebracht o.a. in 
de studie van Renes, geven daarbij restanten weer met mogelijk een oorsprong in de Late 
Middeleeuwen, of jonger. 2 Op andere plaatsen kunnen in het landschap oudere relicten 
aanwezig zijn uit de voorgaande perioden. Deze zullen niet op het huidige kaartbeeld van 
de CHI Roosendaal zijn weergegeven.  Bij bodemingrepen en archeologisch onderzoek in 
de toekomst kunnen deze wel worden aangetroffen, en dienen daarna te worden 
begrensd en te worden gewaardeerd. Uiteindelijk dienen deze toegevoegde relicten dan 
te worden opgenomen in de CHI-kaarten van de gemeente. 
 
Om te begrijpen waarom de relicten liggen waar ze liggen en om te kunnen voorspellen 
waar archeologische waarden te verwachten zijn is het van belang om aan de basis te 
beginnen: de vorming en oorsprong van de ondergrond. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Rennes 1985. 



 

 projectnr.196824 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78 
 28 februari 2011,  revisie 00 Een Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal 
 

   
 
 

 

arch2.1 Oranjewoud, Cultuurhistorie en Archeologie  blad 10 van 68 

 

2.1 De ondergrond 

De gemeente Roosendaal ligt in fysisch-geografisch opzicht grotendeels in het West-
Brabantse zandlandschap. Alleen het  uiterst noordelijke gedeelte, ten noorden van de 
stad Roosendaal, ligt in het zogenaamde landaanwinningslandschap van zuidwest-
Nederland. In het onderscheid dat Leenders voor West-Brabant heeft gemaakt behoort het 
grootste gedeelte van de gemeente Roosendaal tot het zogenaamde Hoge, het in omvang 
kleinere landaanwinningslandschap behoort tot het Lage. 3 
 
Het West-Brabantse zandlandschap bestaat uit een dun, golvend zandpakket met 
daaronder grofzandige en grindige rivierafzettingen die af en toe aan de oppervlakte 
komen. Dit landschap wordt doorsneden door brede, ondiepe meanderende beekdalen 
die noord-zuid georiënteerd zijn. In de gemeente Roosendaal lopen van west naar oost de 
beekdalen van het Bergsche Water, De Running, de Smalle Beek, Haiink Beekje-
Spuitendonksche Beek, Zeepe/Spillebeek/Bieskensloop-Rissebeek en de 
Watermolenbeek (zie 196824-GEO). Buiten deze beekdalen liggen op diverse plaatsen 
oude bouwlandgronden met een door mensenhand opgebracht plaggendek.  
 
Het landaanwinningslandschap van Zuidwest-Nederland bestaat uit vrij jonge kleidekken 
en opgeslibde gronden, afgezet door de zee. De voormalige inbraakgeulen zijn nog 
herkenbaar als langgerekte laagten. De zeekleigronden bedekken de oudere dekzanden 
en (ex-)veengebieden, die door de overstromingen deels zijn geërodeerd. 
 

2.1.1 Het West-Brabantse zandlandschap 

Het West-Brabantse zandlandschap is gevormd in het Pleistoceen en het Holoceen 
(respectievelijk 2,5 miljoen tot 10.000 jaar voor heden en vanaf 10.000 jaar voor heden). 
In het begin van het Pleistoceen (2.600.000 jaar tot  8.000 voor Chr.) zijn hier estuariene 
en fluviatiele afzettingen van de Formaties van Waalre en Stramproy afgezet4. De bovenste 
afzettingen van de Formatie van Waalre bestaan overwegend uit kleilagen die tot de 
Laagpakketten van Hoogerheide en Woensdrecht worden gerekend. Voor zover de 
Formatie van Stramproy aanwezig is, bestaat de top van deze Formatie uit klei- of 
leemlagen. Deze afzettingen kunnen in West-Brabant op een relatief geringe diepte direct 
onder de Afzettingen van Boxtel liggen. 5I n de vrij vlakke, in noordwestelijke richting 
afhellende kleilagen werd in later tijd door grotere en kleinere riviertjes een aantal diepe 
geulen uitgeschuurd. 
 
Het huidige zandlandschap is grotendeels in de laatste fasen van het Pleistoceen 
(Weichselien) gevormd. In deze periode heerste er in Nederland een toendraklimaat. De 
winters waren lang en sneeuwrijk, terwijl de zomers kort en vochtig waren. Door de wind 
en waterstromen werden grote pakketten zand verplaatst. Gedurende de natte zomers 
werd ook veen gevormd. Hierdoor werd een bodemlaag gevormd die plaatselijk sterk kan 
verschillen qua samenstelling tussen zand en veen. De door wind en smeltwaterstromen 
afgezette sedimenten uit het Weichselien worden gerekend tot de Formatie van Boxtel. 
Aan het einde van het Pleistoceen veranderde het klimaat en de toendra ging over in een 
arctische steppe zonder begroeiing. Het zand dat nu niet langer door plantenwortels werd 

                                                             
3 Leenders 1996, 2006. 
4 estuariene afzettingen: lagen afgezet in een estuarium (een delta van een rivier) 
fluviatiele afzettingen: lagen afgezet door een rivier. 
5 De Mulder 2003 
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vastgehouden verstoof gedeeltelijk. Wanneer het zand van een plaats werd weggestoven 
bleef alleen een dun grindlaagje over. Het stuifzand werd verderop weer afgezet en in het 
landschap werden hiermee de aanwezige depressies van riviergeulen opgevuld. Er trad 
dus een nivellering van het landschap op.  Dit zogenaamde dekzand wordt gerekend tot 
het Laagpakket van Wierden.  
Het landschap aan het einde van het Weichselien kenmerkte zich door een in 
noordwestelijke richting afhellend overwegend vlak gebied met dekzandruggen en 
koppen van geringe hoogte. Het werd doorsneden door een aantal kleine riviertjes. Deze 
riviertjes kenden vele zijbeken.  
 
Aan het einde van het Weichselien steeg de gemiddelde jaartemperatuur geleidelijk. Deze 
klimaatsverandering markeert het begin van het Holoceen (vanaf 10.000 jaar voor heden). 
Als gevolg van de stijging van temperatuur smolten de ijskappen -die in de ijstijden tot 
enorme omvang waren gegroeid- af. De zeespiegel steeg, en het Noordzeebekken liep 
geleidelijk vol. Op het land was deze zeespiegelstijging te merken in het stijgen van de 
grondwaterspiegel. Ook nam de vegetatie toe door de opwarming van het klimaat. In de 
loop van het Holoceen werd in de lager gelegen delen van het landschap veen gevormd. 
Ook in het relatief laaggelegen en vlakke dekzandgebied van de huidige gemeente 
Roosendaal vormde zich in een dik pakket veen. 
In de beekdalen is enige sedimentatie doorgegaan gedurende het Holoceen. Naast leem 
en klei dat in de beekdalen werd afgezet, raakten ook afgesneden meanderbochten met 
zware klei en veen opgevuld (Laagpakket van Singraven). Op grotere schaal ontstonden er 
in de beekdalen ook hoogveenkussens die tot de Formatie van Nieuwkoop worden 
gerekend.  
 
In de loop van het Holoceen begon ook de mens een steeds actievere rol te spelen in de 
vorming van het zandlandschap. Met name als gevolg van agrarische activiteit werd de 
begroeiing verwijderd. In eerste instantie gebruikte de mens voornamelijk het landschap 
dat werd aangeboden, maar in de loop der eeuwen zette hij het landschap steeds meer 
naar zijn hand. Vanaf de Middeleeuwen namen de schaal en het tempo van de ontbossing 
toe. Door het verdwijnen van de bossen kon ook in de Middeleeuwen nog verstuiving 
plaatsvinden en transporteerden beekjes en rivieren zand van de hoger gelegen delen 
naar de lager gelegen delen.  
 
In de Middeleeuwen leefden groepen mensen in nederzettingen bijeen, veelal bij een 
akkercomplex waarop de gezinnen in de nederzetting allemaal een deel van de grond 
bewerkten. Op de arme zandgronden werd de grond verbeterd door middel van het 
opbrengen van mestplaggen, waardoor de akkercomplexen in de loop der tijd werden 
opgehoogd en hun kenmerkende bolle/verhoogde ligging kregen. In de natte gebieden 
waar veen gegroeid was, werd het veen gewonnen als brandstof. In de Middeleeuwen 
gebeurde dat nog op kleine schaal. Aan het einde van de Middeleeuwen (15e eeuw) werd 
de turf meer systematisch gewonnen en verkocht als brandstof voor de inmiddels 
ontstane steden.6 Zie ook hoofdstuk 2.3.1. 

2.1.2 Het landaanwinningslandschap van zuid-West-Nederland 

Door de voortdurende zeespiegelstijging in de loop van het Holoceen kwam de 
noordelijke rand van het west-Brabantse zandlandschap herhaaldelijk onder invloed van 
de zee te liggen. De lager gelegen delen van het landschap -oudere Pleistocene 

                                                             
6 Berendsen, 2004; De Mulder et al, 2003 
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dalsystemen- raakten overstroomd en veranderden in grote mariene getijdenbekkens7. 
Het Rijn-Maasgebied ontwikkelde zich uiteindelijk tot rivierdelta, bestaande uit een 
complex systeem van hoge oeverwallen en lage kommen.  
Rond 3500 voor Chr. nam de mate van de zeespiegelstijging af en ontstond een gesloten 
kustlijn. Afgesloten van de eroderende werking van de zee ontstond aan de noordzijde 
van het grondgebied van de huidige gemeente Roosendaal een groot veengebied, 
doorsneden door kleine afwateringsstroompjes. Deze situatie bleef ongeveer tot het jaar 
1000 na Chr. bestaan. Aan het eind van de Vroege Middeleeuwen nam de invloed van de 
zee in dit gebied weer toe, waarbij via getijdengeulen opnieuw mariene afzettingen 
werden gevormd. Langs deze geulen werden hogere oeverwallen gevormd, bestaande uit 
zandig materiaal. Het kleiige materiaal bezonk verder landinwaarts en vormde de 
zogenaamde getijdenvlakten8. De toegenomen invloed van de zee was ondermeer 
mogelijk door het moeren (winnen van turf) dat vanaf circa 1250 in het gebied plaatsvond. 
De bepalende factor in het uiterlijk van het huidige landschap zijn de overstromingen in 
de 13e en 14e eeuw geweest, waarbij een groot gebied overstroomde en land werd 
weggeslagen. Aan het begin van de 15e eeuw begonnen op grote schaal bedijkingen, 
waarna het land weer in gebruik kon worden genomen. 9 
 

2.1.3 Hoog en Laag 

Leenders heeft in meerdere publicaties het belang aangetoond van het onderscheiden 
binnen het landschap in West- Brabant van "het hoge" en "het lage". Beide gaan terug op 
de landschappelijke ligging en beide gebieden kennen ook een eigen ontwikkelings-
dynamiek. Wanneer we soortgelijke delen van het landschap in verschillende 
hedendaagse gemeenten met elkaar zouden vergelijken zullen daar meerdere 
overeenkomsten in kunnen worden aangetroffen. Voor de Roosendaalse situatie geldt dat 
het grootste deel van de gemeente Roosendaal moet worden aangemerkt als "het hoge" 
en maar een zeer beperkt deel kan worden aangemerkt als "het lage". Toch is het van 
belang om aandacht te besteden aan het omvangrijke reliëfverschil dat binnen de 
grenzen van de gemeente aanwezig is, omdat dit reliëf mede het natuurlijke en het door 
de mens ingerichte landschap, bepaald heeft. 10 Op de hoogtekaart (zie afbeelding 2) zijn 
duidelijk de uitlopers van de zuidelijke zandrand in het lager gelegen noordelijk gedeelte 
te zien. Daarnaast illustreert het hoogtekaartbeeld ook op een duidelijke wijze het 
dynamische landschap van hogere delen en de tussenliggende beekdalen. Daarbij is 
duidelijk zichtbaar dat de huidige bebouwde kom van de stedelijke kern van Roosendaal 
juist op de rand van een uitloper van een dekzandrug ontstaan is. In de huidige omvang 
omvat de bebouwde kom overigens een veel groter gebied dan alleen een uitloper van een 
dekzandrug. 
 

                                                             
7 Berendsen, 2004. Een marien getijdenbekken is een gebied dat onder invloed staat van de 
eb en vloed bewegingen van de zee.  
8 De Mulder et al, 2003 
9Stiboka, 1967 
10 Voor Wouw is hier specifiek aandacht aan besteed: Van Oosten 1975, fig 4. 



 

 projectnr.196824 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78 
 28 februari 2011,  revisie 00 Een Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal 
 

   
 
 

 

arch2.1 Oranjewoud, Cultuurhistorie en Archeologie  blad 13 van 68 

 

 
Afbeelding 2: de gemeente Roosendaal op het AHN-kaartbeeld. (www.ahn.nl) 

2.1.4 Het bodemdek 

Binnen de gemeentegrenzen komen op de hoger gelegen gedeelten van het landschap 
(dekzandglooiingen) overwegend podzolgronden voor (code: cHn21/cHn23). Dit zijn 
respectievelijk veld- en laarpodzolgronden. Veldpodzolgronden ontstaan in relatief 
vlakke, lage gedeelten van het landschap. Laarpodzolgronden liggen wat hoger en 
hebben vaak een humusrijke bovengrond die soms is opgehoogd met plaggen: het zijn 
oude ontginningen.  
 
Op de podzolgronden ligt soms een dik plaggendek (>50 cm): dit zijn hoge zwarte 
enkeerdgronden. Deze enkeerdgronden grenzen direct aan de oude dorpskernen. Zo zijn 
er direct ten zuiden en oosten van de huidige bebouwde kom van Roosendaal grote 
complexen te zien. In de bebouwde kom is de bodem niet gekarteerd, maar waarschijnlijk 
lopen deze complexen door tot aan de middeleeuwse kern van de stad. Ook ten zuiden en 
oosten van Wouw, ter hoogte van Heerle en ter hoogte van Vroenhout zijn escomplexen te 
zien. Verder ligt ten zuiden van Roosendaal -rondom Nispen- een groot escomplex dat 
doorloopt tot aan de Belgische grens. Dit escomplex ligt direct ten noorden van het 
Belgische Essen. In de lager gelegen gedeelten van het landschap - de beekdalen - komen 
beekeerdgronden voor (code: pZg23-V). Ter hoogte van het Spuitendonkse Bos, ten 
noordwesten van Haiink, ligt een complex met oude rivierkleigronden (code: KT-V). 
Mogelijk betreft het een oude opgevulde meander.  
Op de overgang van hoge- naar lage gedeelten komen sporadisch moerige podzolgronden 
voor (code: zWp-V*). In de laagste gedeelten komen sporadisch veengronden (code: hVc-
III) voor (zie kaart 196824-BODEM). Enkele terreinen zijn opgehoogd. 

http://www.ahn.nl)
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Ten noorden van de stad Roosendaal liggen tenslotte nog zeekleigronden: het betreft 
overwegend kalkarme poldervaaggronden en kalkarme drechtvaaggronden in zavel en 
lichte klei (code respectievelijk Mn85C-III en Mv61C-III), afgewisseld met kalkarme leek- 
en woudeerdgronden in zavel (code: pMn52C-III) en liedeerdgronden in zavel (code: 
pMv51-111). Verder komen ook kalkhoudende vlakvaaggronden in lemig fijn zand voor 
(code: Sn13A-VI). Deze bodemtypen zijn typerend voor de mariene afzettingen ten 
noorden van Roosendaal. 

 

2.2 Invloed van de mens in het landschap 

2.2.1 Bewoningsgeschiedenis 

Hoewel de dorpen van Roosendaal pas in de Middeleeuwen voor het eerst in de 
historische bronnen voorkomen, kent het landschap van Roosendaal een veel langere 
bewoningsgeschiedenis. Het West-Brabantse zandlandschap, bestaande uit 
dekzandruggen doorsneden door talrijke beekdalen, vormde reeds vanaf het Laat 
Paleolithicum (33.000-8.800 v. Chr.) een geliefde woonplaats voor jager-verzamelaars. In 
deze periode was het landschap te vergelijken met de huidige open 
toendralandschappen, waarin grote kudden rendieren op en neer trokken tussen zomer- 
en winterweiden. De mens leefde destijds in kleine, mobiele groepen, aangepast aan de 
leefwijze van hun voornaamste prooidieren. Uit het zuiden van Nederland zijn 
verschillende vindplaatsen van deze 'rendierjagers' bekend, voornamelijk kampjes die 
slechts gedurende een korte periode zijn gebruikt. Voor Roosendaal geldt dat voor 
gebieden waar de Formatie van Tegelen (oude klei) dicht onder het oppervlak voorkomt, 
kansrijke zones voor het aantreffen van Paleolithische vondsten. 11 
 
Prehistorie en Romeinse tijd 
In het Mesolithicum (8000-4900 v. Chr), dat samenviel met de klimaatverandering die het 
begin van het Holoceen markeert, raakte het dekzandgebied snel dicht begroeid. Dit had 
grote invloed op het leefpatroon van de mens. Nieuwe methoden van voedselvoorziening 
werden ontwikkeld, zoals visvangst en jacht op kleiner wild en vogels. De mens leefde 
nog steeds in kleine, veelal seizoensgebonden kampjes. In het onderzoeksgebied zijn 
diverse waarnemingen uit deze periode aangetroffen. Het betreft uitsluitend losse 
fragmenten bewerkt vuursteen. Samenhangende vindplaatsen ontbreken12.  
Gedurende het Neolithicum (4900-2000 v. Chr.) schakelde men geleidelijk over naar 
landbouw. Dit was een langdurig proces, waarin diverse overgangs- en tussenvormen 
worden waargenomen. De eerste akkerbouw vond plaats op de hoger gelegen, goed 
ontwaterde dekzandruggen en rivierduinen. De laaggelegen delen van het landschap 
bleven echter van belang voor de jacht en de visvangst13. Ook hadden deze plaatsen vaak 
een bijzondere functie binnen de leefwereld van de mens met een religieuze / rituele 
functie als offerplaats14. 
 
Een gevolg van de aanleg van akkers was de toenemende ontbossing van de 
zandgronden. Reeds in de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) ontstonden de eerste heidevelden 
en verstuivingen. Deze ontwikkeling zette zich voort in de IJzertijd (800 - 12 v. Chr.) en de 

                                                             
11 Vriendelijke mededeling dr. K.A.H.W. Leenders 
12 Deeben & Arts, 2005 
13 Van Gij & Louwe Kooijmans, 2005 
14 Fontijn, 2004; Gerritsen & Rensink, 2004 
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Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 na Chr.). In de IJzertijd leidde dit uiteindelijk tot een 
akkerbouwsysteem waarbij voortdurend nieuwe akkers werden aangelegd met 
achterlating van de uitgeputte gronden. Er ontstond in deze periode een landschap met 
zogenaamde 'zwervende erven' rond een gemeenschappelijk grafveld, en met verspreid in 
het landschap liggende boerderijen15. In de loop van deze periode herstelden de 
uitgeputte gronden zich, waardoor ze opnieuw in gebruik konden worden genomen. Op de 
dekzandplateaus ontstonden grote aaneengesloten akkerbouwcomplexen.  
In de Romeinse tijd lagen de eerste dorpen en gehuchten aan de rand van de 
akkerbouwcomplexen. De Romeinse tijd wordt verder gekenmerkt door een vrij intensieve 
uitwisseling van goederen en ideeën tussen de Romeinen en de inheemse bevolking. Er 
was sprake van vrij grote productie, waarvan het surplus in de grotere nederzetting werd 
verhandeld. Hoewel het aannemelijk is dat het zandgebied ook in deze periode bewoond 
was, zijn er in de gemeente Roosendaal geen samenhangende vindplaatsen uit de 
periode Neolithicum - Romeinse tijd bekend.  
 
Middeleeuwen 
In de huidige modelvorming gaan we uit van een post-romeinse leegte. Dit betekent dat 
de bewoning gedurende de late Romeinse tijd afneemt en dat deze zich pas in de Vroege 
Middeleeuwen langzaam weer herstelt. In dit verband is het van belang om de 
archeologische vindplaats Nispen-Oostmoer te vermelden, waar de oudste 
archeologische resten terug gaan tot in de achtste eeuw. 16 Recent onderzoek onder 
andere in de gemeente Breda geven aanleiding om dit model te heroverwegen en hierbij 
de bewoningsgeschiedenis eerder te zien als een afname in de bevolkingsdichtheid, maar 
niet het compleet onbewoond raken van deze gebieden. Eerder zal moeten worden 
gedacht aan kleinere groepen die door de constructiewijze van de gebouwen 
archeologisch minder zichtbaar zijn. 
 
Gedurende de Late Middeleeuwen krijgen we meer grip op de situatie en zijn we niet 
langer afhankelijk van alleen archeologische bronnen. Aan het einde van de twaalfde 
eeuw verwierf de heer van Breda meerdere bevoegdheden in het huidige West-Brabant. 
Leenders stelt dat een aantal van deze bevoegdheden nagenoeg gelijk zijn aan de 
wereldlijk heer van de heer van Breda, de Hertog van Brabant. 17 Het land van Breda 
strekte zich toen uit van Breda tot voorbij Bergen op Zoom. In 1287 werd het toenmalige 
land van Breda gesplitst en verdeeld onder de nakomelingen van Godfried II van Breda. 
Een deel van de huidige gemeente werd leenroerig aan de Baronie van Breda, en een 
ander deel, waaronder Wouw, viel onder het Markiezaat van Bergen op Zoom. Het 
noordwestelijke "lage" gebied dat voornamelijk uit veen bestond interessant was voor 
zoutwinning en door beide partijen gewild was. Het werd daarom niet opgedeeld maar 
bleef als gemeenschappelijk land voortbestaan.  
 
Nederzettingen 
De gemeente Roosendaal bestaat uit verschillende dorpen en gehuchten, die in de 13e 
eeuw voor het eerst in bronnen vermeld zijn. De oudste historische vermelding van 
Roosendaal is 1268 en mogelijk zelf eerder. Er is namelijk een vermelding van Havexdunc 
uit het midden van de twaalfde eeuw. Daarbij wordt verondersteld dat het huidige 
Roosendaal tot in de twaalfde eeuw bekend stond onder de naam Havixsdonk, en dat 

                                                             
15 Schinkel, 2005 
16 Van Domburg en Vanden Borre, 2008. 
17 Leenders 2006, blz. 27 
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deze naam later wijzigde naar Roosendaal.18 In hoeverre deze veronderstelling nog steeds 
correct is, is niet bekend. 
De meeste dorpen zijn naar verwachting veel ouder. Lange tijd liep een belangrijke 
bestuurlijke grens door het gebied, die invloed gehad heeft op de ontwikkeling van het 
landschap, maar ook op de geschiedschrijving over het gebied. Het gaat hierbij over het 
onderscheid tussen Wouw en Roosendaal. Dit zijn niet alleen twee gescheiden gemeenten 
geweest tot 1997, maar deze gebieden behoorden vanaf de Middeleeuwen ook aan twee 
verschillende heren. Wouw behoorde aan de heer van Bergen op Zoom en Roosendaal aan 
de heer van Breda. 
 
Het grondgebied van de gemeente Roosendaal loopt van zuid naar noord af. In het 
zuidelijke deel ligt het maaiveld gemiddeld op een hoogte van 12 tot 13 meter boven NAP, 
terwijl het maaiveld aan de grens met de gemeente Steenbergen op ca. 0 tot -1 meter NAP 
gelegen is. 
 
De oudste nederzetting binnen de huidige grenzen van de gemeente Roosendaal in de 
historische bronnen is Nispen. In 1157 wordt deze plaats als centrum van een 
uitgestrekte gelijknamige parochie genoemd. De parochie Nispia omvatte onder andere 
Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige België en Nispen, 
Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland. Nispen ligt op een hoge dekzandrug nabij 
de Molenbeek. Bij de kerk van Nispen kruisen twee wegen: de ene loopt zowat evenwijdig 
aan de beek, de andere kruist die weg en steekt wat verderop de beek over. Vermoedelijk 
vond de eerste bewoning plaats rond deze kruising. Bij Nispen lag een groot 
akkercomplex (zie ook paragraaf 2.2.2.). Verder stroomafwaarts langs de beek lagen nog 
wat gehuchten: Borteldonk, Langdonk, Hulsdonk, Kalsdonk, Haviksdonk, Boedonk (nu 
Boeiink) en Haagdonk (nu Haiink). Een donk is een wat hogere, drogere plek in een 
moerassige omgeving. Moeras was er in het beekdal, maar ook in de venen ten oosten 
ervan en in De Wildert aan de westkant. De nederzettingen zijn ontstaan op de hogere 
drogere plekken in deze moerassige omgeving. 
 
Roosendaal wordt voor het eerst genoemd in 1268. In dat jaar werd er vanuit de parochie 
van Nispen een kapel gebouwd op de locatie van de huidige Sint-Janskerk. De naam 
Roosendaal is mogelijk afgeleid van 'Rissedal', hetgeen 'rietdal' betekent19. Deze naam 
verwijst naar de beekdalen die met riet waren begroeid. Roosendaal ontwikkelde zich in 
de loop van de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot de grootste nederzetting in de 
omgeving; groter dan de 'moedernederzetting' Nispen. Vanuit Roosendaal vond vanaf de 
13e  tot en met de 18e eeuw de turfhandel plaats. De directe verbinding van Roosendaal via 
de Vliet met de zee maakte dat het tot een levendige handelsplaats kon uitgroeien. 
Inmiddels zijn verschillende van de gehuchten die onder de parochie Nispen vielen 
opgenomen in de bebouwde kom van Roosendaal. Een aantal oude 
nederzettingsstructuren is hier niet meer te herkennen.  
 
Het dorp Wouw wordt voor het eerst in 1232 onder de naam Woide genoemd en vormt net 
als Nispen een oude parochie in dit gebied20. Wouw ligt op hoge gronden tussen twee 
beekdalen, een zeer vruchtbaar gebied dat zich al snel ontwikkelde tot één van de 
belangrijkste lenen van de Hertog van Brabant. Vanaf 1288 kreeg Wouw ook een eigen 
heer, Gerard van Wezemale. Deze bouwde het kasteel van Wouw (zie paragraaf 2.2.6).  

                                                             
18 Van Berkel en Samplonius, 2004. Blz. 384. 
19 Stolte geeft aan dat de naam mogelijk een religieus-hoofse betekenis heeft: Dal der rozen, als nieuwe naam 
voor een heerlijkheid. (1965a, p.4-5)  
20 Leenders, 1993, p.11 
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De huidige kerk van Wouw dateert uit de 15e eeuw.  
In Heerle of Harella kreeg de abdij van Sint Bernards in het jaar 1277 het recht om tienden 
- een soort belasting - te innen. Ruim dertig jaar later, in 1307, werd het dorp 
afgescheiden van de parochie Bergen op Zoom en tot een zelfstandige parochie verheven, 
wat als uiting van een zekere welvaart van het dorp mag worden beschouwd. Een 
zelfstandig wereldlijk bestuur heeft Heerle echter nooit gekend, het bleef altijd bij Wouw 
horen. Moerstraten werd in 1359 voor het eerst genoemd. In de periode daaraan 
voorafgaand -na 1290- werden waarschijnlijk al de gronden rondom het dorp ontgonnen. 
In 1361 kende het dorp al een eigen bestuur, de schepenbank. Een zelfstandige parochie 
werd Moerstraten nu weer juist niet, het viel deels onder Heerle en deels onder Wouw. 
 
Nieuwe tijd (1500 - begin 19e eeuw) 
In het begin van de 16e eeuw was Roosendaal een bloeiend turfcentrum. Het vervulde een 
marktfunctie voor de boeren en dorpen in de omgeving en had een rol in de turfhandel 
met een eigen turfhoofd. In de laatste helft van de 16e eeuw brak de Tachtigjarige oorlog 
uit, die in het grondgebied van Roosendaal veel schade aanbracht. De rapportages over 
verwoeste gebouwen, plunderingen en schermutselingen komen  veelvuldig voor in de 
annalen over deze periode. Rond Moerstraten werden zelfs alle landerijen geïnundeerd. 
De nederzettingen in het gebied raakten grote hoeveelheden bevolking kwijt, omdat 
mensen op de vlucht sloegen voor de plunderingen. Sommige dorpen raakten (vrijwel) 
geheel ontvolkt, zoals het dorp Moerstraten.  
Ook de daarop volgende periode (na 1648), waarin (Noord-)Brabant een wingewest was 
voor Holland heeft het gebied weinig goed gedaan. Het gebied werd in deze periode 
nauwelijks opgebouwd21. De bevolkingsomvang van veel plaatsen liep vanaf het begin 
van de 16e eeuw sterk terug en groeide in de loop van deze periode traag. 
 
Het dorpje Wouwse Plantage is genoemd naar het bos dat in 1504 door de markies van 
Bergen op Zoom werd aangelegd op de onontgonnen gronden van Wouw. Het landhuis 
dateert uit de 19e eeuw. In de 19e eeuw werd Wouwse Plantage als nieuwe nederzetting 
gesticht door de toenmalige eigenaar van het landgoed, Constatin Pierre baron de Caters. 
Hij wilde de arbeiders van de steenfabriek die hij in 1869 aan de rand van zijn landgoed 
realiseerde, zo dicht mogelijk bij de fabriek laten wonen22. Het gehucht De Vleet is 
mogelijk ook op deze wijze ontstaan. De historische kaart van 1836-1843 toont hierbij 
ook een Steenbakkerij. Resten van de steenbakkerij zijn niet meer in het landschap 
zichtbaar, maar woningen zijn nog altijd hier aanwezig. 

                                                             
21 Bronnen: Stolte, 1965 en "De Vierschaer", nr. 17 (2000) 
22 www.kich.nl, rapportage aandachtsgebied 44, Wouwse Plantage 

http://www.kich.nl
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Figuur 3: uitsnede uit de Historische Atlas Noord-Brabant 1836-1843 (Kaartblad 177A). 
 
Ten zuiden van Wouwse Plantage is Plantage-Centrum gelegen dat in de 18e eeuw 
ontstond rondom de buitenplaats als gevolg van de hernieuwde bedrijvigheid op het 
landgoed (zie ook paragraaf over recreatie). 
 
Nieuwste Tijd (vanaf begin 19e eeuw) 
In de loop van de 19e eeuw gaat de bevolkingsomvang van Roosendaal weer sterker 
toenemen. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de spoorwegen, waarin 
Roosendaal als grensstation in gebruik wordt genomen. In eerste instantie (1854) was er 
de spoorweg vanaf Antwerpen naar het noorden, maar al snel volgden de zijtakken naar 
Breda en Bergen op Zoom (1863). Bij het grensstation met het douanekantoor ontstonden 
ook expeditiebedrijven. Daarnaast trokken diverse industrieën naar de stad (zie paragraaf 
over nijverheid en industrie).  
In de loop van de 20e eeuw werd de kern Roosendaal uitgebreid met veel 
nieuwbouwwijken en industrieën, waardoor het landelijke gebied in de noordoosthoek 
van de gemeente vrijwel geheel verdween. Ook verschillende dorpen rond Roosendaal 
kregen nieuwe uitbreidingswijken, met name Wouw, Nispen en Heerle. 
 

2.2.2 Agrarisch systeem 

Na de val van het Romeinse Rijk nam het bevolkingsaantal af, zodanig dat het bos zich 
enigszins herstelde. Er was ook sprake van een economische neergang, waarbij men meer 
zelfvoorzienend werd. Nederzettingen uit de Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.) 
zijn over het algemeen zeldzaam en minder goed zichtbaar. Mogelijk hangt dit samen met 

Wouwse 
Plantage 

landsgrens 
Nederland-België 
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de moerassige omgeving. Hoewel vrij hooggelegen kwam namelijk veel veen voor in het 
gebied dat over het algemeen lastig in cultuur te brengen is. Toch zijn er in de gemeente 
Roosendaal enkele bewoningssporen uit deze periode bekend. Vanaf de 9e eeuw nam de 
bevolking weer in aantal toe en werd het landbouwareaal voortdurend uitgebreid. In deze 
periode ontstond een gemengd agrarisch bedrijf, waarbij de mest van het vee werd 
verzameld ten behoeve van het verrijken van de akkers. De nederzettingen en huizen 
verplaatsten zich naar de grens van de hoge gronden en de beekdalen23. 
 
Er ontwikkelde zich een systeem waarin verschillende delen van het landschap werden 
gebruikt als onderdelen van de agrarische bedrijfsvoering. Dit systeem was grotendeels 
zelfvoorzienend, waarbij nederzetting, akkercomplex, weidegronden, heide en bos 
betrokken waren. De akkercomplexen werden aangelegd op plaatsen met de gunstigste 
grondwaterstand. In eerste instantie werd de akkergrond gebruikt met tussenposen 
waarin delen braak bleven liggen. Naarmate de akkers intensiever gebruikt werden, lagen 
de akkers minder braak en was er meer behoefte aan mest24.  
Ten behoeve van weidegronden voor vee werden ook minder gunstige, tot dan toe woeste 
gronden in gebruik genomen. Ook de beekdalen kregen steeds meer een agrarische 
bestemming. Beekdalen werden gebruikt als hooi- en weiland (beemden) en heide en bos 
werd gebruikt als gebied om vee te laten grazen, plaggen te steken en hout te winnen. 
Vermoedelijk werden de moerassige gebieden met veen ook gebruikt, wellicht voor het 
laten grazen van het vee, maar ook voor het steken van turf.  
Aan de behoefte aan mest kon niet bij alle akkers voldoende worden tegemoet gekomen. 
Hierdoor ontstonden verschillen tussen dorpen met akkercomplexen: beemdendorpen en 
heidedorpen. De beemdendorpen hadden een ruime hoeveelheid gras- en hooiland in de 
beemden. De heidegebieden die bij deze nederzettingen/akkercomplexen behoorden 
waren in het begin van de 19e eeuw al bijna verdwenen. In de heidedorpen bleef de heide 
veel langer bestaan en was veel minder akkerland aanwezig, omdat onvoldoende in de 
mest kon worden voorzien25. In het zuiden van het gemeentelijk grondgebied waren in de 
eerste helft van de 19e eeuw nog volop heidegebieden te vinden. Deze gebieden zijn in de 
huidige tijd ook grotendeels verkaveld. De meer grootschalige, rationelere verkaveling ten 
opzichte van de kleinere, meer onregelmatige verkaveling aan de noordzijde van het 
gemeentelijk grondgebied ondersteunt het beeld van een oudere verkaveling aan de 
noordzijde en een jongere verkaveling in het zuidelijke deel van de gemeente.  
 
In het huidige landschap zijn de verschillen tussen de akkercomplexen en de beekdalen 
nog goed herkenbaar in het landschap. De akkercomplexen liggen als bolle percelen in 
het landschap, waaromheen veelal een weg ligt. De beekdalen -deze zijn dan gelegen aan 
de andere zijde van de weg- liggen juist als laagten in het landschap. De begroeiing 
ondersteunt dit beeld.  
 

                                                             
23 Huijbers, 2004 
24 Renes, 1985 
25 Renes, 1985 
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Afbeelding 4: Watermolenbeek. Deze beek ligt lager in het landschap en aan beide zijden loopt het maaiveld 
vanaf de beek op. De begroeiing in het beekdal bestaat naast grasland veelal uit knotwilgen en andere planten 
die een hoge grondwaterstand goed verdragen. (foto: M. Visser-Poldervaart).  

 
Vanaf de 13e eeuw werd het veen op grote schaal afgegraven ten behoeve van de 
turfwinning. In deze gebieden werden vele dorpen, kerken en parochies gesticht. De 
ontstaansgeschiedenis van de nederzettingen in de huidige gemeente Roosendaal is 
gerelateerd aan agrarische ontwikkelingen en aan de turfgraverij. Moerstraten is 
bijvoorbeeld ontstaan aan de rand van een gebied waar turf gegraven werd, maar Nispen 
ontstond als agrarisch dorp. Na het afgraven van het veen, werd het overgebleven land 
(veelal met een zandige ondergrond) in gebruik genomen als voor agrarische doeleinden 
(gras- en akkerland).  
 

2.2.3 Turfwinning  

Op diverse plaatsen in het huidige grondgebied van de gemeente Roosendaal groeide 
veen. De vraag naar turf uit de Vlaamse steden werd in deze periode zeer groot, omdat het 
brandhout steeds schaarser werd en er in deze steden een groeiende behoefte aan 
brandstof was. Het veen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen was toen al volledig 
afgegraven. Na toestemming van de grondbezitters (Hertog van Brabant, Heren van 
Bergen op Zoom en Heren van Breda) en de Abdij van Tongerlo, mochten Vlaamse steden, 
hospitalen, kloosters en rijken in de breedste zin van het woord gebieden ontwateren en 
turf steken. In West-Brabant waren de abdijen van Middelburg, Ter Doest, Sint-Bernaards 
aan de Schelde actief, net als het klooster Catharinadal (Vroenhout). Vaak werden deze 
ontginners ook eigenaar van de gronden. Tot de afzetgebieden hoorden in eerste instantie 
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de Vlaamse steden Brugge, Gent en Antwerpen. Later ging men ook de Hollandse steden 
bedienen. 
West-Brabant was hiermee één van de eerste gebieden in Noord-West Europa waar op 
grote schaal en met een bedrijfsmatige aanpak turf werd gewonnen. Men verdeelde het te 
ontginnen gebied in strookvormige percelen, legde sloten aan voor de afwatering, stak 
het veen af, droogde het en stapelde het in boten. Om de turf te vervoeren ontstond 
uiteindelijk een uitgebreid, wijdvertakt netwerk van turfvaarten. Na de neergang van de 
turfwinning slibden de meeste turfvaarten dicht of werden ze gedempt. In de gemeente 
Roosendaal zijn de restanten van deze waterwegen nog (deels) herkenbaar aanwezig als 
waterloop, greppel, weg of perceelsgrens26 (zie afbeelding 5). 
 

 
Afbeelding 5: Deze greppel is een overblijfsel van de Natte- of Eldertsche turfvaart. De erlangs gelegen weg heet 
nog altijd de Turfvaartsestraat. (foto: M. Visser-Poldervaart).  

 
Hoewel binnen de huidige gemeentegrenzen van Roosendaal relatief weinig turf werd 
gewonnen (dit gebeurde vrijwel alleen aan de randen van het gebied), was Roosendaal 
wel een belangrijk centrum van de turfhandel. Er was een turfhoofd, ten noorden van het 
station27, van waar de turf werd overgeladen om via de Roosendaalse Vliet naar het 
westen afgevoerd te worden.   

                                                             
26 Janssen Venneboer & Jacobs, 2005 
27 De Brugstraat ligt op de plaats van een oude turfvaart. Op de plaats van het oude turfhoofd staat nu de 
suikerfabriek. 



 

 projectnr.196824 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78 
 28 februari 2011,  revisie 00 Een Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal 
 

   
 
 

 

arch2.1 Oranjewoud, Cultuurhistorie en Archeologie  blad 22 van 68 

 

 
Afbeelding 6. Turfvaartrelicten in de omgeving van Roosendaal. In blauw gave turfvaartrelicten (water). In zwart 
turfvaartrelicten herkenbaar als greppel. In rood turfvaartrelicten herkenbaar als weg. In groen turfvaartrelict 
herkenbaar als perceelsgrens. In geel niet meer herkenbare turfvaartrelicten. De blauwgrijze zones geven de 
oude veengebieden weer (Bron: Jansen Venneboer & Jacobs, 2005). 

 
Door de economische activiteit in het kader van de turfwinning raakte het voorheen zeer 
dunbevolkte veengebied geleidelijk bewoond: op initiatief van de grondeigenaren werden 
kerken en parochies gesticht. Geleidelijk ontstonden ook dorpjes en buurtschappen waar 
men zich permanent vestigde. In de ontgonnen zones vond landbouw plaats. In 
Roosendaal is dit voornamelijk bij Moerstraten zichtbaar. In het zuidelijke en oostelijke 
deel van het gemeentelijk grondgebied is ook turf gewonnen, maar daar werden de 
gronden verdeeld onder de nederzettingen die zich al in het gebied bevonden.  
Na 1742 kwam er een einde aan de turfwinning in West-Brabant: het gebied werd 
overvleugeld door de Hollandse handel. De afgeturfde gronden werden later (deels) 
gebruikt voor landbouw. Daar waar deze gebieden door vormen van bodemerosie 
aanzienlijk lager waren komen te liggen, overheerste een bodemgebruik als gras- en 
hooiland. 
 

2.2.4 Infrastructuur 

De turfvaarten waren belangrijke natte infrastructuur in Roosendaal. Hiervan zijn de Natte 
of Elderse Vaart, de Doorlechtervaart  en de Zoom nog duidelijk herkenbaar als vaarten. 
Deze sloten aan op de Roosendaalse Vliet. In 1451 werd de Nieuwe Roosendaalse Vliet 
gegraven als verbetering van de bestaande Oude Vliet, die toen een sterk kronkelend 
verloop kende en verzandde. In de loop van de tijd verzandde ook de Nieuwe 
Roosendaalse Vliet steeds verder 28. 
 
Voor 'droge' infrastructuur kan onderscheid gemaakt worden in lokale en interlokale 
wegen. De lokale wegen waren meestal ontstaan als agrarische verbindingen en hadden 

                                                             
28 Van Gastel, 1995, p. 36 
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een plaats in het gemengde landbouwbedrijf met akkers, weide, heide en hooilanden. 
Veedriften waren hierin belangrijk. Deze sloten in de dorpen vaak aan op een 'plaatse' - 
een open plaats tussen de boerderijen, waarin het vee kon worden opgevangen ('s 
nachts). In de lage beemden werden deze veedriften vaak verhoogd aangelegd en kregen 
zij een 'dijk'-naam.  
Naar belangrijke gebouwen, zoals molens en kerken, bestonden ook vaak verbindingen. 
Zo is bij Nispen een Kerkpad aanwezig, dat over het voormalige akkercomplex liep.  
 
Interlokale wegen dienden als verbinding tussen verschillende plaatsen en deze kunnen 
al in de prehistorie gefunctioneerd hebben. In de Middeleeuwen ontstonden steeds meer 
interlokale verbindingen. De loop van deze interlokale verbindingen werd grotendeels 
geleid door de natuurlijke omstandigheden en ze zijn in Roosendaal gelegen op de 
hogere gronden. De veengebieden werden bij de aanleg zoveel mogelijk ontweken. Veel 
van deze wegen lopen parallel aan de beken. De oversteek over deze beken vond in eerste 
instantie plaats bij een doorwaadbare plaats, die later vervangen werd door een brug.  
Roosendaal en Wouw lagen ook aan de doorgaande verbinding tussen Bergen op Zoom en 
Breda. Dit is een oude oost-westverbinding die door dit gebied liep. Van noord naar zuid 
liepen wegen met name via Nispen naar het noorden, waaronder de verbinding van 
Antwerpen naar Holland.  
 
In de 19e eeuw ontwikkelde zich het wegennet verder. In de Franse Tijd werden plannen 
gemaakt voor bovenlokale wegen en Koning Willem I zette deze plannen verder door. Zo 
werd in 1822 begonnen met de aanleg van een nieuwe - meer rechtgetrokken - 
doorgaande verbinding van Bergen op Zoom via Roosendaal naar Breda. In deze tijd werd 
ook een begin gemaakt met het verharden van bestaande wegen.  
In 1854 werd de spoorwegverbinding Antwerpen - Roosendaal - Moerdijk in gebruik 
genomen. Kort daarna werd ook de verbinding tussen Bergen op Zoom en Breda via 
Roosendaal tot stand gebracht29. De verbinding van Roosendaal met Etten-Leur kwam in 
1854 tot stand, een jaar later gevolgd door een verbinding tussen Etten-Leur en Breda. De 
verbinding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom volgde in 1863. Deze spoor-
verbindingen en de functie als grensstation voor Roosendaal hebben een belangrijke 
invloed gehad op de ontwikkeling van de nederzetting.  
 

2.2.5 Religieuze functie 

Parochies vormden een belangrijk onderdeel van de samenleving in de Middeleeuwen. De 
parochiegrenzen waren even belangrijk als de bestuurlijke grenzen.  Nispen vormde in de 
12e eeuw de parochie waar ook het gebied ten noorden ervan (het huidige Roosendaal) 
onder behoorde. Wouw was een eigen parochie, die rond het derde kwart van de 13e eeuw 
is ontstaan door stichting van een eigen kerk door de heer van Breda. Heerle behoorde in 
eerste instantie onder de parochie Wouw, maar vormde in 1601 een eigen parochie met 
een eigen kerk.   
Roosendaal kreeg in 1268 een eigen kapel, maar behoorde in die tijd nog wel tot de 
parochie van Nispen. Pas in 1510 werd Roosendaal een eigen parochie. De eerste kapel 
en de parochiekerken hebben gestaan op de plaats van de huidige St. Janskerk aan de 
Markt. 
 

                                                             
29 Van Gastel, 1995, p. 32 
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Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog (1648) kwamen alle katholieke kerken in 
protestantse handen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was dit ook al een periode het geval 
geweest. Veel van de oude kerken raakten in de loop der tijd hierdoor in verval. De kleine 
protestantse gemeenschappen konden de kerken namelijk niet voldoende onderhouden. 
Ondertussen namen de katholieken schuur- of schuilkerken in gebruik. In de Franse Tijd 
(1795-1813) gingen de oude kerken weer over in katholieke handen.  
 
Voor 1800 kende het grondgebied van Roosendaal slechts één klooster, namelijk St. 
Catharinedal dat van 1271-1295 gevestigd geweest moet zijn aan de noordzijde van het 
gemeentelijk grondgebied rond Vroenhout. Na 1295 is dit klooster verplaatst naar Breda, 
waarna het tot het begin van de 19e eeuw duurde voor er een nieuw klooster in 
Roosendaal werd gesticht. In deze tijd werd een Franciscanessen-klooster gevestigd aan 
de Molenstraat, in eerste instantie in een bestaand huis, dat later werd opgenomen in het 
kloostergebouw. Vanuit dit klooster werden veel onderwijsinstellingen en kloosters 
gesticht. In Roosendaal werden in de 19e eeuw nog het St. Jozefs-missiehuis en een 
klooster met scholen "Ste Marie" gesticht. 30   
 

2.2.6 Recreatie, landgoederen 

In 1504 liet de markies van Bergen op Zoom een buitenplaats aanleggen op het 
grondgebied van Wouw31. De Nieuwe Plantage, zoals de buitenplaats genoemd werd, 
werd aangevuld met een productiebos er rondom heen. In de 16e eeuw werd dit bos nog 
verder uitgebreid, maar daarna werd weinig aandacht aan het bos besteed. In de tweede 
helft van de 18e eeuw werd een herstelplan gemaakt voor de plantage, gericht op 
herbebossing en uitbreiding ten noorden van de Plantage met de Nieuwe Plantage. Door 
deze nieuwe ontwikkelingen ontstond tevens een kleine nederzetting rondom de 
buitenplaats, Plantage Centrum. Het stelsel van lanen dat het sterrebos creëerde, stamt 
ook uit deze tijd.32 
 
In de 17e  eeuw werd het landgoed Altena gerealiseerd. Dit was op de plaats van een 
kasteel, waarvan de oudste vermelding uit 1392 stamt. Dit kasteel was waarschijnlijk een 
eenvoudige versterkte hoeve. Enkele elementen van het 17e-eeuwse landgoed zijn nog 
herkenbaar. Tegenwoordig is het landgoed in gebruik als waterwinbedrijf33.  
Een derde landgoed bestond aan de oostzijde van de gemeente, namelijk landgoed 
Vischdonk, dat in de 18e en 19e eeuw zich ontwikkelde. Hiervan is (een deel van) het bos 
nog aanwezig en tegenwoordig in gebruik als wandel- en trimplaats. De oude en 
bijzondere verzameling bomen wijst op de ouderdom van het bos. In het bos is een laagte 
aanwezig, die eerder mogelijk als (vis)vijver dienst gedaan heeft. 
 

2.2.7 Militaire functie 

Hoewel op het grondgebied van Roosendaal in verschillende perioden de nodige militaire 
acties hebben plaatsgevonden -als gevolg van de ligging in het grensgebied-, zijn maar 
weinig resten van versterkingen in het gebied aanwezig. De Atlas van historische 

                                                             
30 Stolte, 1965, pp. 41-42 
31 De plantage lag niet alleen in het huidige Roosendaalse gemeentelijk grondgebied, maar ook in de gemeente 
Bergen op Zoom. 
32 www.kich.nl, beschrijving aandachtsgebied 44: Wouwse Plantage. 
33 http://brabant.esrinl.com/chw; Van Ham,  1979 

http://www.kich.nl
http://brabant.esrinl.com/chw;
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vestingwerken in Nederland geeft aan dat het Kasteel van Wouw gerekend wordt tot de 
"vesting Bergen op Zoom en bijbehorende werken". Als min of meer op zichzelf staand 
bestuurlijk centrum had Bergen op Zoom behoefte aan een stadsverdediging.  
 
Het kasteel van Wouw vormde een steunpunt in het gebied ten oosten van Bergen op 
Zoom. De oorspronkelijk ronde waterburcht werd hiertoe tussen 1492 en 1504 
opgenomen in een veel ruimere omwalling, die de vorm had van een vijfhoek met ronde 
hoektorens. Waarschijnlijk vormen de vestingwerken een eerste vorm van de nieuwere 
vestingbouw, waarbij een overgangsvorm tussen het middeleeuwse kasteel en het 
artilleriefort ontstond.  
 

 
Afbeelding 7: De belegering van kasteel Wouw in 1583. Herkenbaar is de versterking rondom het oudere kasteel 
met hoektorens en een gracht. (bron: www.gemeentearchiefroosendaal.nl). 

 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de vesting verschillende malen van bezetter gewisseld: 
in 1573 in Spaanse handen, in 1577 in Staatse handen, in 1581 in Spaanse handen, in 
1583 Staatse handen en in 1587 weer in Spaanse handen. In 1605 kwam het kasteel in 
handen van Prins Maurits, waarna het in 1606 als uitkomst van onderhandelingen werd 
ontmanteld.  

2.2.8 Nijverheid en industrie 

Het beeld van een overwegend agrarisch landschap met agrarische nederzettingen 
overheerste tot ver in de 19e eeuw. De opening van de spoorweg Antwerpen-Roosendaal-
Etten en het station van Roosendaal in 1854 betekende een belangrijk keerpunt in de 
geschiedenis van de gemeente. Als grensstation trok de stad diverse industrieën aan, te 
beginnen met de suikerindustrie. Vanaf 1935 nam de industrie in Roosendaal snel in 
omvang toe, maar deze stijging van het aantal arbeidsplaatsen werd al voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog weer getemperd. In deze jaren breidde het aantal soorten 

http://www.gemeentearchiefroosendaal.nl)
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industrieën in Roosendaal zich in korte tijd uit met een zwaartepunt in de voedings- en 
genotsmiddelen en de textiel. 34 In de jaren '50 van de 20e eeuw nam de industrialisatie 
van Roosendaal een nieuwe vlucht.  
 
Naast de ontwikkeling van de industrie in de gemeente Roosendaal blijft landbouw een 
belangrijk huidig gebruik van een groot deel van het gemeentelijk grondgebied. De 
Wouwsche Plantage is nog altijd een bosgebied dat veel voor recreatie gebruikt wordt. 
Ten westen van Moerstraten is ook een gebied dat meer bebost is.  
 

2.3 Ontwikkelingen op historische kaarten 

De nederzetting Roosendaal staat reeds aangegeven op historische kaarten vanaf de 16e 
eeuw. Meer gedetailleerde kaarten dateren uit de 19e  eeuw. De oudste gedetailleerde 
kaarten zijn de cijnskaarten van de landmeterfamilie Adan en dateren uit de 18e eeuw. De 
eerste kadastrale minuutplans dateren uit de periode 1811-1830. Op militaire kaarten uit 
omstreeks 1900 (de zogenaamde Bonne-bladen) is het grondgebied van de huidige 
gemeente in detail te zien. In dit hoofdstuk worden enkele uitsneden uit deze kaart ter 
illustratie weergegeven. In de kaartenbijlage 196824-HIST is het gehele plangebied 
omstreeks 1900 weergegeven. 
 
De huidige gemeente Roosendaal is omstreeks 1900 een overwegend agrarische 
gemeente. De grootste kern is Roosendaal, waarvan het oppervlak zich in deze periode 
nog grotendeels tot de historische kern beperkt.  
In het westelijke gedeelte van het plangebied, rondom het dorp Moerstraten, overheerst 
een regelmatige verkaveling in blokken, waarin overwegend akkerbouw plaatsvindt. Het 
gebied ten westen van Moerstraten is omschreven als een laaggelegen en moerassig 
gebied ('Het Laag').  Zie afbeelding 8. De regelmatige blokverkaveling en de lage ligging 
wijzen terug naar de ontginningsgeschiedenis van dit gebied als turfwinningsgebied.  

 
Afbeelding 8. Moerstraten en omgeving omstreeks 1870 
 

In het centrale gedeelte van het plangebied, dat wil zeggen de zone tussen Heerle in het 
westen, Nispen in het zuiden en Roosendaal in het oosten, heeft een onregelmatige, 
blokvormige verkaveling, typerend voor oudere ontginningen. Rondom de dorpen vindt 
akkerbouwplaats op de akker. Langs de beken liggen uitsluitend hooiland (beemd), 
omdat deze te vochtig waren voor akkerbouw. De beken hebben een veel kronkeliger loop 
dan tegenwoordig (zie afbeeldingen 9 en 10). De dorpen Heerle, Wouw en Nispen zijn in 

                                                             
34 Theunisse, 1968, p.81 
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deze periode nog een stuk kleiner en beperken zich tot de tegenwoordig historische 
dorpskernen. 
 

 

 
Afbeelding 9. Heerle, Hazelaar en Wouw omstreeks 1870 

 

 
Afbeelding 10. Nispen en de Molenbeek omstreeks 1870 
 

Roosendaal is ook omstreeks 1900 al de grootste nederzetting in de omgeving. De 
bebouwing concentreert zich langs de turfvaarten. Ten oosten van Roosendaal heeft de 
verkaveling de vorm van regelmatige, kleine blokken. Akkerbouw overheerst, en de 
percelen worden omgeven door houtwallen of andere begroeiing. Op een aantal plaatsen 
is in het huidige landschap de begroeiing met houtwallen nog zichtbaar. Deze delen zijn 
als historische groenstructuren meegenomen in de cultuurhistorische inventarisatie. De 
regelmatige verkaveling wijst terug naar de ontginning van dit gebied die begon met de 
winning van turf.  
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Afbeelding 11. Roosendaal en de veenontginningen ten oosten ervan, omstreeks 1870 
 

Ten noorden van Roosendaal ligt een gebied waar klei aan het oppervlakte ligt, afgezet 
tijdens overstromingen in de middeleeuwen en later teruggewonnen door middel van 
bedijkingen. Deze overgang van 'oud land' naar 'nieuw land' is goed zichtbaar aan de 
Engebeek, die in het zeeklei gebied de 'Evertkreek' heet: waarschijnlijk drong de zee 
destijds binnen via het dal van de Engebeek, en vormde zo een inbraakgeul (kreek). Ten 
oosten van de Evertkreek is de kronkelige loop van de Vliet zichtbaar, via welke 
Roosendaal in het verleden een verbinding met de zee had. Het zeekleigebied is een 
laaggelegen gebied. Het is na de bedijking in de Nieuwe tijd in cultuur genomen, waarbij 
langgerekte kavels in licht noordoostelijke richting vanaf de Evertkreek overheersen. Er 
komen uitsluitend weidegronden voor. In het uiterste noorden is de verkaveling 
onregelmatiger en liggen er ook enkele percelen waar akkerbouw plaatsvindt.  
 

  
Afbeelding 12. Het vlakke zeekleigebied ten noorden van Roosendaal omstreeks 1900. De rode lijn geeft de 
huidige noordelijke gemeentegrens aan. 
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Het kaartbeeld van enkele kernen in een grotendeels agrarische omgeving blijft vrij lang 
bestaan. Pas in de periode na 1950 beleven de kernen Roosendaal en Wouw hun grootste 
groei. Ook worden in de periode na 1930 de kronkelige beken steeds meer 
rechtgetrokken. 
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3 Archeologische dataset 

3.1.1 Eerder onderzoek 

In de gemeente Roosendaal heeft eerder archeologisch onderzoek van diverse aard 
plaatsgevonden. Zowel het soortonderzoek, de resultaten en de omvang hiervan wijken 
hierbij vaak van elkaar af. Voor de oudere onderzoeken geldt dat deze alleen in Archis 2 
zijn geregistreerd als het onderzoek ook vondstmateriaal heeft opgeleverd. In dat geval 
zijn deze op het kaartbeeld terug te vinden door een waarnemingsnummer.  Een 
belangrijke informatiebron is het landelijke Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 
dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit systeem 
worden alle vondst- en onderzoeksmeldingen verzameld en via internet voor bevoegden 
ter beschikking gesteld. In tabel 1 staan de in ARCHIS aangemelde onderzoeken 
weergegeven.  
 
Tabel 1. Onderzoeksmeldingen in de gemeente Roosendaal.  

OM-nummer Beschrijving en publicatie 
3118 Booronderzoek naar aanleiding van hermeandering Molenbeek. In de 

beekafzettingen zijn 2 fragmenten aardewerk uit de periode Bronstijd-
Romeinse tijd aangetroffen. Mogelijk ligt er een oversteekplaats (voorde) 
nabij het kasteelterrein van Moerendaal. Selectieadvies: archeologische 
begeleiding van de graafwerkzaamheden. (Vestigia-Rapport V31) 

17977 Archeologische begeleiding Molenbeek. Geen nadere informatie. RAAP, 
publicatie onbekend 

5932 Booronderzoek  op het Mervo-terrein in Roosendaal. De bodem in het 
plangebied bleek volledig verstoord. Selectieadvies: vrijgave. BILAN-
Rapport, nummer onbekend 

9662 Bureauonderzoek op de Nieuwe Markt te Roosendaal. In het uiterste 
noorden van het plangebied kkunnen resten uit de Late Middeleeuwen en 
de Nieuwe tijd worden aangetroffen. Selectieadvies: 
proefsleuvenonderzoek. Grontmij Archeologische Rapporten 124 

6104 Booronderzoek op de Nieuwe Markt in Roosendaal, naar aanleiding van 
aanleg parkeerkelder. Geen nadere informatie bekend. Selectieadvies: 
vrijgave. SOB-Rapport, nummer onbekend 

9357 Bureauonderzoek op terrein Leysdream te Roosendaal. Het gebied kent 
een lage verwachting en er is sprake van een verstoord profiel. 
Selectieadvies: vrijgave. Grontmij Archeologische Rapporten 37 

7245 Booronderzoek op de locatie Bedrijventerrein Borchwerf II ten noorden van 
Roosendaal. Er worden vindplaatsen uit diverse perioden verwacht. 
Selectieadvies: proefsleuvenonderzoek. BAAC-rapport 03.106 

3387 Bureauonderzoek locatie Damastberg. Ter plaatse van het voetbalveld zijn 
intacte archeologische waarden te verwachten. Selectieadvies: nader 
onderzoek door middel van proefsleuven.  

6309 (zie meldingsnummer (3387). Proefsleuvenonderzoek in plangebied 
Damastberg ter hoogte van het voetbalveld. Er zijn geen samenhangende 
vindplaatsen aangetroffen. Vondstmateriaal was afkomstig uit esdek en is 
niet in ARCHIS ingevoerd. Selectieadvies: geen vervolgonderzoek 
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noodzakelijk. (ADC-rapport 260) 
3503 Aanvullende Archeologische Inventarisatie door middel van boringen en 

oppervlaktekarteringen in plangebied Laagveld (met uitzondering van de 
'stadslandbouwzone'. Zie tabel 3 voor waarnemingen uit dit onderzoek. 
Selectieadvies: geen. (RAAP-rapport 766) 

3897 Geofysisch onderzoek op terrein van kasteel Moerendaal. Zie tabel 2. 
Selectieadvies: geen (dit was niet het doel van het onderzoek).( RAAP-
notitite 45) 

5435 Booronderzoek in plangebied 'De Stok'. Geen vindplaatsen aangetroffen. 
Selectieadvies: vrijgave. (ADC-Rapport 236) 

13216 Booronderzoek terrein St. Elizabethsklooster. Er werden bewoningssporen 
uit  - met name- de Middeleeuwen verwacht, maar bij het veldonderzoek 
bleek een volledig verstoord profiel aanwezig te zijn. Selectieadvies: 
vrijgave (Oranjewoud-Rapport 2005/50) 

16506 Booronderzoek ten behoeve van nieuwe leidingen in het traject Potendreef 
- Zoomweg. In het gehele gebied werd een verstoord bodemprofiel 
aangetroffen. De verwachting is laag. Grontmij Archeologische Rapporten, 
nummer onbekend) 

17790 Booronderzoek te Nispen, 11 boringen. Selectieadvies: 
proefsleuvenonderzoek. (RAAP, publicatie onbekend) 

18426 Booronderzoek. Selectieadvies: archeologische begeleiding van enkele 
tracees. ADC, Publicatie onbekend 

19552 Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Oostmoer nabij Nispen. Er zijn 
diverse bewoningssporen aangetroffen. Selectieadvies: definitieve 
opgraving (RAAP: Publicatie onbekend) 

21267 (zie meldingsnummer 19552). Definitieve opgraving in het plangebied 
Oostmoer nabij Nispen. Er zijn een viertal woningen en een vijftal 
waterputten aangetroffen. Zie tabel 3 voor vondstenADC-Rapport, nummer 
onbekend (Vanderborre et al) 

19803 Booronderzoek in het plangebied Strijp te Wouw. Er is een volledig 
verstoord bodemprofiel aangetroffen. In slechts één boring was het profiel 
onverstoord. Het gaat om zo'n klein gebied dat dit buiten beschouwing 
kan worden gelaten. Selectieadveis: vrijgave. Wilbers, A. 2007. 
Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, Strijp, Wouw, 
gemeente Roosendaal. Becker & Van de Graaf, Katwijk. 

22261 Archeologische begeleiding plangebied Molenbeek/Tolberg. 
Selectieadvies: vrijgave. ADC-rapport, nummer onbekend 

20418 Booronderzoek aan de Kalsdonk te Roosendaal. Selectieadvies: geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk. BILAN-Rapport 2002/22 

20540 Booronderzoek aan de Leemstraat 23. Selectieadvies: geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk. BILAN-Rapport 2007, nummer onbekend 

20752 Booronderzoek aan de Burgemeester Prinsensingel te Roosendaal. 
Selectieadvies: geen vervolgonderzoek noodzakelijk. RAAP-Rapport, 
nummer onbekend 

27188 Bureauonderzoek Sporthavengebied te Roosendaal. Stopgezet omdat er al 
een bureauonderzoek was uitgevoerd. ADC 

24094 Bureauonderzoek Dorpsstraat 75 te Nispen, ter voorbereiding op 
veldonderzoek. Geen nadere info bekend, nog niet afgemeld SOB-Rapport, 
nummer onbekend 

30332 Bureauonderzoek Achterberg 26. Geen nadere info bekend, nog niet 
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afgemeld. Econsultancy, nummer onbekend  
18685 Booronderzoek aan de Phillipslaan te Roosendaal. Geen nadere informatie 

bekend, nog niet afgemeld. SOB-Rapport, nummer onbekend. 
19101 Booronderzoek op de Gezellelaan te Roosendaal. Geen nadere informatie 

bekend, nog niet afgemeld. SOB-Rapport, nummer onbekend. 
19102 Booronderzoek op de Knoevenlaan te Roosendaal. Geen nadere informatie 

bekend, nog niet afgemeld. SOB-Rapport, nummer onbekend. 
19669 Bureauonderzoek aan de Tussenriemer Borchwerf te Roosendaal. 

Selectieadvies: geen vervolgonderzoek noodzakelijk. BAAC-Rapport, 
nummer onbekend 

29874 Booronderzoek op het terrein van de Engelbrecht van Nassaukazerne te 
Roosendaal. Selectieadvies: proefsleuven. ADC-Rapport 1595 

29648 Booronderzoek ten behoeve van inrichting sportcomplex Heerle. 
Selectieadvies: proefsleuven. Nog niet afgemeld. ADC-Rapport, nummer 
onbekend 

32835 (zie meldingsnummer 29648) Proefleuvenonderzoek naar aanleiding van 
inrichting sportcomplex Heerle. Er zijn erfstructuren, kuilen en greppels uit 
de periode Late Middeleeuwen aangetroffen. Selectieadvies: de  
vindplaats is behoudenswaardig, definitieve opgraving. ADC-Rapport, 
nummer onbekend 

35267 (zie meldingsnummer 32835) Definitieve opgraving Sportcomplex Heerle. 
Aanvang juni 2009. Becker & van de Graaf, in uitvoering 

                      Tabel 1, vervolg 
Op basis van de in ARCHIS ingevoerde onderzoeken in de gemeente Roosendaal blijkt dat 
er bij een tweetal onderzoeken een samenhangende vindplaats is aangetroffen. Het 
betreft OM-nummer 21267 en 32835/35267. OM-nummer 21267 betreft resten van 
bewoning uit het einde van de Vroege Middeleeuwen en -met name- de Late 
Middeleeuwen. Deze resten zijn aangetroffen in het plangebied Oostmoer, ten oosten van 
Nispen. OM-nummer 32835 betreft eveneens resten van Laat-Middeleeuwse bewoning op 
de locatie van het sportcomplex te Heerle. In mei 2010 werden deze resten door middel 
van een definitieve opgraving gedocumenteerd (OM-nr 35267).35 
 
 

3.1.2 AMK-terreinen en Waarnemingen (ARCHIS) 

Er zijn twee archieven digitaal beschikbaar: het Centraal Archeologisch Archief (CAA) en 
het Centraal Monumenten Archief (CMA; in kaartvorm: Archeologische Monumentenkaart, 
AMK). In het CAA zijn eerder gedane archeologische vondsten en waarnemingen 
opgenomen, in de AMK staan terreinen die op basis van de archeologische kennis op dit 
moment van archeologisch belang worden geacht en waaraan een bepaalde status is 
toegekend. We kennen terreinen van 'archeologische betekenis', 'archeologische 
waarde', 'hoge archeologische waarde' en 'zeer hoge archeologische waarde'. Deze 
laatste categorie omvat de terreinen die een beschermde status hebben. Terreinen met 
een archeologische status worden AMK-terreinen genoemd. 
 
In de gemeente Roosendaal zijn een drietal terreinen met een archeologische status 
geregistreerd. Deze AMK-terreinen zijn weergegeven in tabel 2 en worden gevisualiseerd 
op tekening 196824-ARCHIS.  

                                                             
35 Ten tijde van het opstellen van dit rapport waren de resultaten hiervan nog niet bekend. 
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Tabel 2. Terreinen met een archeologische status in de directe omgeving van het plangebied.  
 

CMA nummer Object/complextype Datering Status 

1556 Kasteel van Wouw: resten van 
een 13e eeuwse ronde 
waterburcht. Geheel gesloopt 
rond 1800 

Middeleeuwen Zeer hoge archeologische 
waarde, beschermd 

2390 Hazelaar: terrein met 
bewoningssporen. Begrenzing 
valt samen met die van de hoeve 
Altena 

Middeleeuwen Hoge archeologische 
waarde 

2392 Havezathe/ridderhofstad: resten 
van kasteel 'Moerendaal'.  

Middeleeuwen Hoge archeologische 
waarde 

                      
 
In de gemeente Roosendaal zijn meerdere waarnemingen en vondstmeldingen 
geregistreerd. Vondstmeldingen zijn vondsten zoals ze zijn aangemeld bij ARCHIS, maar 
die nog niet door een interne controleronde van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
zijn geweest.  Deze waarnemingen en vondstmeldingen (cursief) staan vermeld in tabel 3, 
en worden gevisualiseerd op tekening 196824-ARCHIS.  
 
Tabel 3. Waarnemingen en vondstmeldingen (cursief) in de gemeente Roosendaal 
CAA-nr. OM-nr. Object/complextype Begin periode Eind periode 
49274  Aardewerkfragmenten, 

afkomstig uit esdek. Niet 
nauwkeurig gedateerd. Niet 
behorend tot een 
samenhangende vindplaats. 
Brede datering hangt samen 
met grotendeels 
indetermineerbaar aarderwerk. 

Neolithicum Nieuwe tijd 

50311 3503 Aardewerk, afkomstig uit 
inventariserend onderzoek in 
het kader van bestemmingsplan 
Laagveld. 

Middeleeuwen laat Nieuwe tijd 

53029 3503 Waarnemingen afkomstig uit 
inventariserend onderzoek in de 
Stadslandbouwzone Laagveld. 
Geen vindplaatsen 
aangetroffen, wel losse 
vondsten (aardewerk). 

Middeleeuwen  Nieuwe tijd 

50313  Waarnemingen afkomstig uit 
inventariserend onderzoek in 
het kader van bestemmingsplan 
Laagveld: aardewerk en 
vuursteen. 

Aardewerk: 
middeleeuwen 
Vuursteen - 
musketflint: Nieuwe 
tijd 
Vuursteen- 
kling/afslag/kern: 
Paleolithicum 

Aardewerk: Nieuwe 
tijd 
Vuursteen - 
musketflint: Nieuwe 
tijd 
Vuursteen - 
kling/afslag/kern: 
IJzertijd 

52859 
52957 
52959 

 Waarnemingen afkomstig uit 
inventariserend onderzoek in 
plangebied Majoppeveld 

Aardewerk: Nieuwe 
tijd 
Verbrand leem: 
Neolithicum 

Aardewerk: Nieuwe 
tijd 
Verbrand leem: 
Nieuwe tijd 
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52961 
52965 
52969 
52998 
53025 
53081 
53083 
53085 
53087 
53089 
53091 

(boringen en 
oppervlaktevondsten). 
Aardewerk en verbrand leem en 
vuursteen. 

Vuursteen: 
Mesolithicum 

Vuursteen: 
Neoliticum 

404006 
404766 

6264 Waarnemingen afkomstig uit 
plangebied Bedrijventerrein 
Borchwerf II. Losse vondsten uit 
esdek, geen samenhangende 
vindplaats aangetroffen. Kuilen, 
greppels, aardewerk 

Middeleeuwen  Nieuwe tijd 

404888 20540 Vondsten afkomstig uit 
plangebied De 
Zegge/Leemstraat. Aardewerk 
en pijpaardewerk 

Middeleeuwen laat Nieuwe tijd 

405877  Visfuik, aangetroffen tijdens 
uitgraven geul van de Engebeek 

Middeleeuwen 
vroeg 

Middeleeuwen 
vroeg 

406430 35267 Vondsten afkomstig uit 
opgraving in het plangebied 
Nispen Oostmoer fase 2. 
Nederzetting: vier erven, 
huisplattegronden, percelering, 
greppels, kuilen, aardewerk 

Middeleeuwen  Middeleeuwen 

 
In het gebied van Wouw zijn diverse detectorvondsten gedaan, die gemeld zijn bij de 
archeologische dienst van Bergen op Zoom. Het gaat om drie Romeinse munten uit de 
omgeving "Ouborg" ten zuiden van Wouw, en twee 13de-eeuwse munten uit hetzelfde 
gebied. 36 
 
Op basis van de reeds bekende archeologische gegevens blijkt dat er in de gemeente 
Roosendaal voornamelijk waarnemingen uit de periode Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
aanwezig zijn. Samenhangende vindplaatsen (Nispen-Oostmoer, Heerle-Sportcomplex en 
de kastelen van Wouw en Moerendaal) dateren uitsluitend uit de middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd. Er zijn echter ook losse waarnemingen uit de periode Paleolithicum-
Neolithicum aangetroffen: het betreft vuurstenen werktuigen en resten van productie van 
werktuigen (kernen en afslagen). Hoewel uit deze periode geen samenhangende 
vindplaatsen bekend zijn, suggereren deze vondsten wel dat het gebied in deze periode is 
bezocht. 
 

3.1.3 Waarnemingen uit andere collecties 

Naast de waarnemingen en vindplaatsen die zijn geregistreerd in ARCHIS zijn er in de 
gemeente Roosendaal nog andere vindplaatsen, vondstmateriaal en collecties bekend. 
Deze waarnemingen zijn afkomstig uit privécollecties, musea of zijn gearchiveerd bij 
plaatselijke oudheidkundige-, archeologische en heemkundige verenigingen. In het kader 

                                                             
36 Vriendelijke mededeling drs. M. Vermunt. 
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van de monumenten- en verwachtingskaart is contact gezocht met deze personen en 
instellingen, met als doel het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de 
archeologische waarden in de gemeente Roosendaal. Op basis van het Cultuurhistorisch 
Atelier van december 2009 en het schriftelijk verzoek aan alle betrokken 
heemkundekringen is er geen aanvullende informatie naar voren gekomen. 
 
 

3.2 Oudere archeologische verwachtingskaarten 

IKAW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de 
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe 
indicatie. 
De IKAW geeft in de gemeente Roosendaal een hoge verwachting aan in de zones waar 
esdekken voorkomen (zie ook paragraaf 2.2.1 en 196824-BODEM in de kaartenbijlage). 
Overige oude ontginningen, veelal herkenbaar aan de aanwezigheid van 
laarpodzolgronden, hebben een middelhoge verwachting. De overige bodemtypen, 
overwegend veldpodzolgronden, hebben een lage archeologische verwachting. Zie ook 
tekening 196824-ARCHIS in de kaartenbijlage. 
 
 
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (versie 2006) 
Op de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de Provincie Noord-Brabant komt het 
kaartbeeld sterk overeen met de IKAW. Op de CHW zijn echter de zones met een 
middelhoge- en hoge verwachting samengevoegd en omschreven als zone met een hoge 
verwachting (zie afbeelding 13). 
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Afbeelding 13Het plangebied op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant 

 
 
Gespecificeerde algemene archeologische verwachting 
De gespecificeerde archeologische verwachting gaat uit van een intact bodemprofiel. De 
gespecificeerde verwachting zal worden gevisualiseerd op de archeologische 
Monumenten- en Verwachtingskaart (zie hoofdstuk 5). 
 
Datering 
In de gemeente Roosendaal kunnen resten uit de periode Paleolithicum tot en met Nieuwe 
tijd worden verwacht. 
 
complextype 
De te verwachten complextypen hangen sterk samen met de plaatselijke 
geomorfologische en bodemkundige situatie. 
Dekzandwelvingen nabij beekdal - deze locaties vormen over het algemeen de meest 
geliefde vestigingsplaats. In de periode Paleolithicum - Mesolithicum waren deze locaties 
gunstig voor tijdelijke nederzettingen (kampjes), vanwege de strategische hoge ligging en 
de nabijheid van water. Bovendien vormden de beken waarschijnlijk belangrijke 
oriëntatielijnen in het landschap, waarlangs men zich voortbewoog. Vanaf het 
Neolithicum waren deze droge en goed ontwaterde zones geschikt voor landbouw en het 
weiden en drinken van vee. Gedurende de middeleeuwen werden deze landbouwgebieden 
stelselmatig opgehoogd met plaggen. Hierbij werden oudere resten afgedekt en vaak 
goed geconserveerd. Deze locaties kennen een hoge verwachting ten aanzien van 
nederzettingen en resten van agrarische activiteit. Ook kunnen hier kunnen hier 
grafvelden (inhumaties) en urnenvelden worden aangetroffen (zie kopje 'uiterlijke 
kenmerken') 
Oude ontginningen - het betreft landbouwlocaties op relatief droge dekzandwelvingen, 

Plangebied 
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vaak op een wat grotere afstand van het beekdal. Het opgebrachte dek is hier dunner dan 
in de enkeerdgronden. Ook hier kunnen resten van nederzettingen worden aangetroffen, 
zoals boven beschreven. Door de dunnere bovengrond is de kans op verstoring hier wel 
groter. 
Beekdalen - in deze laaggelegen zones worden geen nederzettingen verwacht. Beekdalen 
hadden echter wel degelijk een rol in de leefwereld van de mens in het verleden. In de 
periode Neolithicum-IJzertijd hebben lage, natte locaties vaak een rituele/religieuze 
functie. Dit is zichtbaar aan voorwerpen die bewust in deze locaties zijn gedeponeerd, 
waarschijnlijk met een rituele intentie. Vaak betreft het ongebruikte of niet-functionele 
wapens en werktuigen of sieraden, zoals bronzen bijlen, zwaarden, hals- en armbanden 
et cetera.  Daarnaast hadden deze locaties de functie als dumpplaats van 
nederzettingsafval: er kunnen resten van bewoning worden aangetroffen in de vorm van 
lagen afval, zonder dat de nederzetting zelf aanwezig is. Daarnaast vormen beekdalen 
een verbindingszone tussen nederzettingen. Er kunnen daarom resten van infrastructuur 
worden aangetroffen, met name op locaties waar de beken makkelijk konden worden 
doorkruist. Deze infrastructuur kan bestaan uit wegen en paden, voorden en bruggen en 
resten van vervoermiddelen (boten, wielen). De te verwachten complexen in beekdalen 
betreft met name zogenaamde puntvondsten: dit zijn vondsten met een zeer klein 
oppervlakte, die meestal slechts bij toeval worden aangetroffen. De beekdalen kennen 
een hoge verwachting betreffende dit type vondsten, maar een lage trefkans. 
Dekzandvlakten en laagten - deze laaggelegen zones waren over het algemeen vochtiger 
dan de dekzandruggen. Hier hebben zich veldpodzolgronden ontwikkeld, die in een latere 
fase zijn overgroeid met hoogveen. De kans op het aantreffen van nederzettingen ter 
plaatse is dan ook behoorlijk kleiner. Deze zones zijn pas in de Nieuwe tijd in cultuur 
gebracht, na de ontginning van de hoogvenen en zijn vanaf die periode vooral in gebruik 
geweest als akker- en weidegronden. 
Getijde-oeverwallen en vlakten - in deze zones worden in de Holocene afzettingen resten 
verwacht uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, met name nederzettingen en resten 
van ontginning. In de onderliggende Pleistocene afzettingen kunnen resten uit oudere 
perioden voorkomen, maar de kans is erg groot dat de top van het dekzand is verstoord 
als gevolg van de overstromingen. 
 
omvang 
In de gemeente Roosendaal worden vindplaatsen verwacht met een omvang van < 1 m² 
(puntvondsten) tot nederzettingsterreinen groter dan 2000m2 
 
diepteligging 
De diepteligging van de te verwachten vindplaatsen hangt af van het bodemtype ter 
plaatse.  
 
locatie 
Zie kopje 'complextype' 
 
uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum tot Laat-Neolithicum: vuursteenverspreiding, indicaties van bewerking van 
vuursteen, halffabrikaten, productieafval, productiegereedschap o.a. geweiknoppen en 
klopstenen. Indicatie van kortdurende nederzetting/kamp: haardkuilen, verbrand 
vuursteen. Indicaties van jacht/voedselverzameling en -bereiding: werktuigen, spitsen, 
bijlen, schrabbers, stekers. 
Laat-Neolithicum tot en met Nieuwe tijd: resten en structuren die wijzen op een sedentair, 
agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), 
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greppels, waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen en erfafscheidingen.  In de 
Romeinse tijd ook stenen funderingen. Vondsten: met name aardewerk: tot en met de 
IJzertijd handgevormd, vanaf de Romeinse tijd ook gedraaid aardewerk en uitheems 
aardewerk (terra sigillata, terra nigra, amforea). Daarnaast worden verbrand bot en metaal 
verwacht. In diepe grondsporen, zoals greppels en waterputten, kan ook niet-verbrand 
bot  en hout worden aangetroffen. 
Tussen het Laat-Neolithicum en de IJzertijd periode-specifieke wijze van het begraven / 
cremeren van de doden: individueel in vlakgraf met grafgiften, dan wel onder of in een 
grafheuvel of in een urnenveld. Daarnaast kunnen uit deze periode votiefdepots worden 
aangetroffen, bestaande uit één of meerdere objecten die ongebruikt of onbeschadigd 
met opzet in een bepaalde context zijn geplaatst. Het gaat meestal om gepolijste stenen 
bijlen (Neolithicum), of metalen bijlen en/of wapens (Bronstijd t/m Romeinse tijd). 
 
mogelijke verstoringen 
In de zones waar hoge zwarte enkeergronden voorkomen is de verstoring het geringst, 
omdat het dikke plaggendek de ondergrond beschermd. Daar waar de bovengrond dunner 
is bestaat een hogere kans op verstoring als gevolg van landbouwactiviteiten, zoals 
(diep)ploegen.  
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4 Archeologische Monumenten- en Verwachtingskaart 

Onderdeel van de opdracht van de gemeente Roosendaal was het vervaardigen van een 
archeologische verwachtingenkaart. Bij het opstellen van een dergelijke kaart zijn er 
meerdere bronnen die in het kaartbeeld moeten worden verwerkt.  

4.1 Opzet 

Voor de gemeente Roosendaal is er voor gekozen het geomorfologische landschap als 
basis te nemen, gecombineerd met de historische geografie. De kern hiervan wordt 
daarbij gevormd door landschappelijke kenmerken van bekende nederzettingslocaties in 
het plangebied (de gemeente Roosendaal) in het bijzonder, en West-Brabant in het 
algemeen.  Daarnaast zijn er ook landelijk geldende richtlijnen die van toepassing zijn op 
het kaartbeeld. Zo zijn de beekdalgeulen van de verschillende (oude)waterlopen als 
middelhoog gewaardeerd. Binnen de landelijke leidraad "Archeologie in Beekdalen" dient 
in deze beekdalen bij bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
gemeente Roosendaal geeft daarbij een lokaal accent door dit te beperken tot de geulen 
zelf en niet de omliggende randen van het beekdal. 37 
 
Het gebruik van archeologische verwachtingenkaarten kent twee beperkingen. De eerste 
beperking is het schaalniveau van de onder de verwachtingsmodellen liggende 
informatie. Indien de informatie uit de bronbestanden onnauwkeurig is, of geldt voor een 
vrij grof kaartbeeld, dan zal dit een vergelijkbaar effect hebben op de verwachtingswaarde 
van gebieden. Daarbij is de archeologische verwachtingenkaart van de beleidskaart 
archeologie van de gemeente Roosendaal niet bedoeld om tot op perceelsniveau 
nauwkeurig te zijn. Hiervoor ontbreekt het namelijk aan voldoende historische en vooral 
archeologische informatie. Dit gebrek is vervolgens weer een gevolg aan het relatief 
weinige archeologische onderzoek dat in het verleden is uitgevoerd. Daarmee is 
tegelijkertijd de tweede beperking benoemt: een gebrek aan basis informatie. 
 
Het is de verwachting dat op basis van de archeologische verwachtingenkaart vanaf 2010 
vaker archeologisch onderzoek zal worden uitgevoerd als onderdeel van de te voeren 
ruimtelijke procedure bij nieuwe ontwikkelingen. Dit mede als gevolg van het borgen van 
genoemde kaart in de bestemmingsplannen. Op basis van de dan te verwerven informatie 
kan de bestaande archeologische verwachtingenkaart worden aangevuld, verfijnd en 
waar mogelijk gecorrigeerd kunnen worden. Deze kaart is daarmee alles behalve statisch 
maar een product van voortschrijdend inzicht. 

4.2 Resultaten 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn te vinden in de kaartbijlages. Kaart 
196824-IKAW geeft de situatie weer van de landelijke verwachtingen kaart, de Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarden. De bekende provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart, 
editie 2006, is voor wat betreft de archeologische verwachtingen een afgeleide van deze 
kaart waarbij de verwachtingsgebieden hoog en middelhoog zijn samengevoegd. Op dit 
kaartbeeld (196824-IKAW) zijn ook de archeologische waarnemingen, 
onderzoeksmeldingen en archeologische monumenten en waardevolle terreinen geplot. 38  

                                                             
37 Advies van de heer drs. M. Vermunt, gemeente Roosendaal. 
38 zie ook de tabellen in hoofdstuk 3 en bijlage 3. 
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Kaartbeeld 196824-AVK geeft daarbij het voor de gemeente Roosendaal opgestelde 
verwachtingen model weer. Ten opzichte van de 196824-IKAW valt daarbij op dat een 
aantal van de hogere delen van het landschap hun hoge danwel middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde hebben behouden. Maar ook zijn er nieuwe 
nuanceringen aangegeven voor de flanken van de dekzandgebieden. Voornaamste 
afwijking is het waarderen van de voorheen niet gekarteerde gebieden van de bebouwde 
kommen van de diverse plaatsen in de gemeente.  
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5 Historisch-geografische elementen en structuren en historische 
groenstructuren 

 
De Cultuurhistorische inventarisatie levert een overzicht van waarden voor de 
verschillende vakgebieden (archeologie, (steden)bouwkunde en historische geografie) 
op. Vanuit deze vakgebieden is in een aantal gevallen eenzelfde plek aangeduid als 
waardevol. De achterliggende reden is vanuit het betreffende vakgebied omschreven. De 
plek komt dan op meerdere kaartlagen van de Cultuurhistorische Inventarisatie voor. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een rijksmonument, gelegen in een archeologisch 
belangrijk gebied, dat ook vanwege de landschappelijke structuur van belang is. 
 

5.1 Historisch-geografische elementen en structuren 

 
Landschap 
Het landschap van Roosendaal wordt in de huidige tijd enerzijds bepaald door de grote 
stedelijke kern en daaromheen door een uitgestrekt landelijk gebied met een aantal 
kernen en veel verspreide bewoning. De stedelijke kern van Roosendaal is met name in de 
20e eeuw ontwikkeld, deels gekoppeld aan de functie als grensstation voor de 
spoorwegen. In de geleding van het landelijke gebied speelt een aantal noord-zuid 
lopende beken een belangrijke rol, zoals de Running's Waterloop, de Smalle Beek en de 
Molenbeek. Het gebied helt van zuid naar noord, waarbij het maaiveld in het zuiden op 
zo'n 11 à 12 meter boven NAP ligt en in het noorden rond 0 meter NAP.  
 
Nederzettingen 
In paragraaf 2.2.2 is het agrarisch systeem beschreven. De nederzetting maakte 
onderdeel uit van dit agrarische systeem. De nederzetting werd in de Middeleeuwen zo 
dicht mogelijk bij de akker gerealiseerd. Waar de mogelijkheden waren om een groot 
akkercomplex te maken, werden deze gerealiseerd en ontstond een vrij compacte 
nederzetting langs de randen van de akker. Waar de hoger gelegen delen minder groot 
waren, werden meer individuele akkers gerealiseerd, waardoor een meer gespreide 
bewoning ontstond. Wouw en Nispen hadden een vrij omvangrijk akkercomplex, terwijl 
noordelijk van Wouw slechts kleine akkers te realiseren waren en de bebouwing meer 
verspreid plaatsvond.  
 
nr. toponiem beschrijving waardering 
1 Groot 

Kalfsdonk 
een van de nederzettingen waaruit Roosendaal is 
ontstaan. Hier staat een aantal woningen langs de 
weg. Er is geen sprake van een oude kern met 
duidelijk historische bebouwing. De structuur van 
woningen langs de weg is wel bewaard gebleven. De 
afwisseling met bedrijven maakt de herkenbaarheid 
van deze historische kern minder groot.  

redelijk 
hoog 

2 Borteldonk een van de nederzettingen waaruit Roosendaal is 
ontstaan. Hier staat een aantal woningen langs de 
weg. Er is geen sprake van een oude kern met 

redelijk 
hoog 
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duidelijk historische bebouwing. De structuur van 
woningen langs de weg is wel bewaard gebleven. De 
N252 (Antwerpse weg) snijdt door het landschap en 
vormt een dominante structuur, waardoor de 
herkenbaarheid van Borteldonk als nederzetting 
beperkt is.  

3 Haiink een van de nederzettingen waaruit Roosendaal is 
ontstaan. Hier staat een aantal woningen langs de 
weg. Er is geen sprake van een oude kern met 
duidelijk historische bebouwing. De structuur van 
woningen langs de weg is wel bewaard gebleven.  

redelijk 
hoog 

4 Boeiink een van de nederzettingen waaruit Roosendaal is 
ontstaan. Hier staat een aantal woningen langs de 
weg. Er is geen sprake van een oude kern met 
duidelijk historische bebouwing. De structuur van 
woningen langs de weg is wel bewaard gebleven.  

redelijk 
hoog 

5 Nispen een van oudste parochies van de gemeente 
Roosendaal. Dit was daarom al vroeg een 
verzorgingskern in die zin dat men vanuit de 
omgeving naar de kerk kwam en hier begraven werd. 
Vanuit Nispen is de parochie Roosendaal gesticht.  
De oude structuur van het dorp met de kerk op het 
kruispunt van wegen is nog duidelijk herkenbaar. Om 
deze oude structuur heen zijn in de twintigste eeuw 
diverse nieuwe woonwijken ontstaan. De korenmolen 
die aan de noordzijde van het dorp stond, is 
inmiddels grotendeels ingeklemd tussen de 
bebouwing. De molen heeft zijn wieken verloren en is 
dus niet meer in gebruik.   

hoog 

6 Vroenhout naam wijst op oude nederzetting (vroege 
middeleeuwen). Vroenhout bestaat uit een aantal 
redelijk verspreid staande huizen langs een 
doorgaande weg. Er is geen duidelijke 
dorpsstructuur te herkennen. Historisch interessante 
bebouwing is niet aangetroffen.  

redelijk 
hoog 

7 Heerle een nederzetting bij Wouw. De oudste vermelding 
dateert van 1277. Rond 1600 werd het een eigen 
parochie. Het dorp is in de twintigste eeuw verder 
uitgegroeid. De structuur van de oude kern is nog 
duidelijk waarneembaar.  

redelijk 
hoog 

8 Wouw Oude kernnederzetting van Wouw. Een van de oudste 
nederzettingen in het gebied met een eigen parochie 
en een markt. De eerste vermelding van Wouw 
dateert uit 1232. Het was in de Middeleeuwen een 
agrarische nederzetting, waarbij een kasteel gelegen 
was. Het dorp kende tot halverwege de 20e eeuw een 
bebouwing langs de doorgaande weg tussen Bergen 
op Zoom en Breda en bebouwing aan de markt. In de 
tweede helft van de 20e eeuw is aan Wouw een groot 
woningbestand toegevoegd. 

zeer hoog 
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9 Roosendaal 
(oude kern) 

In 1268 werd hier een kapel gesticht tussen 
meerdere "donk"-nederzettingen in het gebied ten 
noorden van Nispen. In de 14e en 15e eeuw groeide 
het dorp uit tot een belangrijke turfhandelsplaats 
(eigen turfhoofd). Het oude dorp kende een gedeelte 
Klein-Roosendaal ten westen van het huidige station 
en Groot-Roosendaal ten oosten daarvan. Ondanks 
de handelsnederzetting groeide Roosendaal in deze 
tijd niet verder uit dan een regionaal 
verzorgingscentrum.  
De aanleg van de spoorlijn in 1854 met station 
bracht een economische impuls voor Roosendaal. 
Met name in de 20e eeuw nam de nederzetting in 
omvang snel toe. Een aantal 20e-eeuwse wijken zijn 
als belangrijke stedenbouwkundige ingrepen 
herkend. Deze zijn aangewezen als historisch-
stedenbouwkundig waardevol (zie hoofdstuk 6).   
In het oude centrum, zoals dat op de kaarten van 
1836-1843 herkenbaar is, is in de 20e eeuw veel 
(grootschalige) nieuwbouw aangebracht. De 
wegenstructuur is echter nog herkenbaar, alsmede 
de driehoekige markt. 

hoog 

10 Wouwse 
plantage 

De eigenaar van de Wouwsche Plantage (Baron De 
Caters) stichtte het dorp in de tweede helft van de 
19e eeuw door een kerk te laten bouwen, een extra 
brede dorpsstraat aan te leggen en een steenfabriek 
te bouwen om de plaatselijke bevolking werk te 
verschaffen. In eerste instantie heette het dorp 
Nieuwe Dorp of Pindorp. Pas in 1958 werd de naam 
officieel gewijzigd in Wouwse plantage.  
Het dorp heeft een regelmatige, lineaire 
bebouwingsstructuur. De bebouwing is veelal 
eenlaags en vrijstaand. Opvallend is de brede opzet 
van de Plantagebaan. Aan beide zijden zijn hier nog 
dubbele bomenrijen langs de weg aanwezig. 

hoog 

11 Moerstraten De oudste vermelding dateert uit 1359. Mogelijk is 
25-30 jaar eerder de eerste grond in cultuur gebracht 
(Bron: De Vierschaer, 2007, nr. 2, p. 9). Het dorp is 
op een verhoging gelegen en kent het karakter van 
een veennederzetting in een voormalig 
laagveengebied. De bebouwing heeft een lineair, 
onregelmatig karakter, waarbij in het begin van de 
20e eeuw verdichting heeft plaatsgevonden.  

redelijk 
hoog 

 
Op de kaart is tevens een aantal cirkels opgenomen. Deze duiden molenbiotopen aan. In 
de gemeente Roosendaal zijn vier molens aanwezig. De molenbiotoop is een 
denkbeeldige cirkel rond de molen die vrijgehouden zou moeten worden van bebouwing 
en opgaande beplanting om de windvang van de molen te garanderen. Zonder 
mogelijkheid om wind te vangen blijft voor de molen namelijk geen mogelijkheid bestaan 
om te blijven draaien. De molens zijn over het algemeen aangewezen als rijksmonument 
(zie ook hoofdstuk 6) en liggen veelal aan de rand van de oude kernen. 
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Akkers, weidegebieden en woeste gronden  
Het agrarische systeem kende akkers, weide- en hooilanden en woestegronden. In 
Roosendaal bestonden de woestegronden uit heidegronden. Deze kwamen met name aan 
de zuidzijde van het gemeentelijk grondgebied voor. Tegenwoordig zijn de heidegronden 
allemaal verkaveld en/of bebost. Van de woestegronden is daarom in Roosendaal geen 
restant te vinden. De later verkavelde woeste gronden kennen veelal een veel 
grootschaliger, meer rationele verkaveling dan de oudere verkaveling van het gebied. 
De weide- en hooilanden waren veelal gelegen in de beekdalen. In eerste instantie zullen 
deze beekdalen gezamenlijk gebruikt zijn door de boeren die ook gronden hadden op de 
bijbehorende akkers. Vanaf ca. 1200 zijn de beekdalen echter ook verkaveld.  
 
 Toponiem Beschrijving Waardering 
12 Looijkensakker, 

De Donken 
 

De contouren van deze akker zijn in het 
wegenpatroon nog (redelijk) goed af te lezen. Een 
deel van de akker is inmiddels beplant met bos, in 
gebruik als woonwijk of als pompstation. Daarom 
is slechts een klein gedeelte op de kaart 
aangegeven. Dit is het gedeelte dat nog als 
landbouwgrond dienst doet. De verkaveling is door 
ruilverkaveling flink vergroot, maar de structuur 
van de akker is nog herkenbaar. Ook de bolle 
ligging van de akker is duidelijk herkenbaar vanaf 
de om de akker liggende weg. 

hoog 

13 Akker bij Heerle 
 

De kaart van 1836-1843 toont rond Heerle een 
groot akkercomplex. Een deel ervan is nog als 
landbouwgrond in gebruik en kent nog de open 
structuur die het in eerdere tijden ook gekend 
heeft. Wel is het gebruik van akkerbouw gewijzigd 
in weide. Verder naar het zuiden kende het gebied 
ook al in de 19e eeuw een meer afwisselend 
gebruik van akkers en bebossing. Dit gebied heeft 
nu een grootschalige open structuur en heeft 
daarmee zijn kleinschalige structuur met 
afwisselend open en gesloten landschap verloren. 

redelijk 
hoog 

14 Smalle Beek, 
Zure Maden  

Grootschalig relict van beekdallandschap, 
voornamelijk gesitueerd ten westen van de Smalle 
Beek, hoofdzakelijk bestaande uit graslanden en 
beemdgronden, met kenmerkend microreliëf en ten 
oosten en westen samenhangende hogere oude 
akkerbodems (Looijkens Akker en De Donken). Hier 
en daar spontaan opgeschoten bosjes en 
struweelbeplanting met hakhout. In het noorden en 
het zuiden zijn de historische grenzen van 
perceleringen, die terug gaan tot vóór 1838, 
rijkelijk voorzien van knotbomen en bosjes met 
hakhout. (bron: CHW-kaart Noord-Brabant). De 
lagere ligging van het gebied is duidelijk 
herkenbaar vanaf de wegen erlangs. De bolle 
ligging van de Looijkensakker versterkt deze 

redelijk 
hoog 
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herkenbaarheid van het reliëf.  
15 De Maai, De 

Ever  
Dit laaggelegen stuk grond kent een regelmatige 
verkaveling die ook rond 1836-1843 aanwezig was. 
Vermoedelijk is dit gedeelte in een keer verkaveld. 
Deze planmatige opzet is in de huidige verkaveling 
nog te herkennen. De luchtfoto's van het gebied 
wijzen op een zeer kleinschalige verkaveling in 
1934, die in 1958 geheel verdwenen was. Een deel 
van deze gronden is inmiddels als bedrijventerrein 
in gebruik. Ook zijn er percelen nu ingeplant met 
bos, terwijl het terrein eerder open van karakter 
was.  

redelijk 
hoog 

16 Beekdal 
Molenbeek en 
akkercomplex 
Everland  

Kleinschalig relict van beekdallandschap, met ten 
oosten en westen van dal van de Molenbeek 
gelegen graslanden en beemdgronden met veel 
knotbomen en struweelbeplanting op de oude, 
kleinschalige grenzen van de percelering. Ten 
noordwesten een aansluitend complex met oude 
akkerbodems van Everland-Brembosch, met 
samenhangend stelsel van historische percelering, 
teruggaand tot vóór circa 1825, echter niet meer 
voorzien van de oorspronkelijke 
perceelsrandbegroeiing. Relicten van structuur met 
zandpaden, klinkerweg. 
Vanaf de omliggende wegen is het beekdal als 
duidelijk lager gelegen te herkennen.  

hoog 

17 Akkercomplex 
bij Nispen  

Het akkercomplex rond Nispen is op de kaarten uit 
de 19e eeuw vrij groot. In de huidige tijd is er deels 
gebouwd op de akker. Een groot deel van de 
openheid is behouden gebleven, hoewel ook delen 
ingeplant zijn als bos. De verkaveling is 
grootschaliger geworden. De openheid van de 
akker wordt gedeeltelijk beperkt door het gebruik 
van de gronden voor de maïsteelt.  

hoog 

18 Heiblokken  Ten oosten van Nispen is na 1843 een nieuwe 
ontginning op de heide gemaakt. Op de huidige 
topografische kaart is deze ontginning duidelijk te 
herkennen aan de regelmatige rechthoekige 
verkaveling. De naam Heiblokken verwijst naar de 
"ontginning van de heide". Op dit moment is dit 
gedeelte in gebruik als weiland.  

zeer hoog 

45 Hoevestein Het gebied ten oosten van de Plantagebaan tussen 
Wouwse Hil en Wouwse Plantage heeft een veel 
kleinschaliger afwisseling van akkers en een 
verspreide bebouwing met losse hoeven in het 
landschap. Dit kleinschaliger landschap is gelegen 
tussen de Bieskensloop en het Haiinkbeekje, die 
hier op vrij korte afstand van elkaar liggen.  

hoog 

46 Westelaarse 
akker 

Westelaar en Oostelaar zijn beide akkernamen die 
in het gebied voorkomen. De Westelaarse akker is 

redelijk 
hoog 
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in het landschap nog redelijk duidelijk te 
onderscheiden. De akker heeft voornamelijk 
langgerekte percelen. Van een nederzetting 
Westelaar is geen sprake in de huidige situatie. 
Rond 1900 was sprake van meer bebouwing langs 
de Westelaarsestraat en de Bleijdenhoeksestraat. 

47 De Blikken, 
Kleine Biezen 

Aan de noordzijde van het grondgebied, ten 
noorden van Wouw en ten westen van Vroenhout 
ligt een gebied dat gekenmerkt wordt door 
kleinschaliger akkers en langs de wegen in het 
gebied verspreide bebouwing. Hoogteverschillen 
wisselen elkaar in dit gebied op korte afstand van 
elkaar af.  

hoog 

48 Akkercomplex 
bij Wouw 

Het akkercomplex van Wouw beslaat op 19e-
eeuwse kaarten een vrij groot gebied. Delen van dit 
gebied zijn inmiddels bebouwd. Een overblijfsel 
van de akker ligt langs de Akkerstraat. De 
verkaveling is in de loop der tijd vergroot, maar de 
openheid van de akker is nog altijd duidelijk waar 
te nemen. 

hoog 

 
 
Turfwinning 
Aan de randen van het grondgebied van Roosendaal liggen gebieden die in eerste 
instantie gebruikt werden voor turfwinning. Tussen Wouwse Plantage en Nispen is dit bij 
De Vleet nog duidelijk herkenbaar. Deze gebieden zijn na de turfwinning in gebruik 
genomen voor de landbouw. De vlakken met de relatief regelmatige verkaveling kunnen 
daarom zowel als element van de turfwinning als als agrarisch element beschouwd 
worden. Er is gekozen ze hier onder de kop turfwinning te benoemen. 
 
 Toponiem Beschrijving Waardering 
19 Ouwervelden  In de Ouwervelden heeft al aan het einde van de 

middeleeuwen turfwinning plaatsgevonden. Het 
gebied is echter pas in de loop van de 19e eeuw 
ontgonnen. Het heeft een bijzonder regelmatige 
structuur. Deze structuur is nog goed herkenbaar 
in het landschap. De luchtfoto's van 1934 en 1958 
wijzen op een grootschaliger verkaveling van de 
Ouwervelden dan de verkaveling in de huidige 
tijd. Vanaf 1975 lijken de kavels ongeveer 
vergelijkbaar te zijn met de huidige verkaveling. 
Het huidige maaiveld glooit sterk. Langs de 
huidige grens met België liep de zijtwende (= 
grens van de ontginning aan een van de zijden van 
de vervening).  

hoog 

20 Veenontginning 
Halstersch Laag 
(bij Moerstraten)   

Hoofdzakelijk zeer nat, open gebied met 
graslanden en natte beemdgronden met 
struweelbeplanting en broekbosjes in de dalen 
van de Ligne of Bergsche Water en Smalle Beek. 
Een aantal turfvaarten herinnert aan de voormalig 

redelijk 
hoog 
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veenontginning ter plaatse. In deze gronden werd 
reeds in de 13e eeuw turf gewonnen. Reeds in 
1584 in gebruik als inundatieterrein en in 1600-
1700 als onderdeel van de vestingstad Bergen op 
Zoom, de latere Zuiderwaterlinie. Dit 
inundatieterrein maakte deel uit van de 
ondoordringbare zone tussen de vestingsteden 
Bergen op Zoom en Steenbergen. Tot omstreeks 
1900 heeft met name aan de westelijke rand van 
het gebied kleinschalige turfwinning in 
veenputten plaatsgevonden. Hiervan zijn thans 
nauwelijks nog sporen terug te vinden. Opvallend 
zijn de zichtrelaties met landgoed De Dassenberg 
en vestingwerk fort De Roovere. (bron: CHW-kaart 
Noord-Brabant). Vanaf ongeveer 1975 is een deel 
van het gebied bebost geraakt. Dit wijzen 
luchtfoto's uit. Dit gebied kent minder 
hoogteverschillen dan andere delen van het 
grondgebied van Roosendaal.  

21 Vlaamse moer Relict van een ten oosten van Roosendaal gelegen 
veenontginning, die tussen 1280-1287 door de 
heer van Breda werd verkocht. De veenontginning 
(1280-1350) werd in acht blokvormige kavels 
verdeeld, die thans nog herkenbaar zijn. Vanaf 
1380 vond de ontginning van het verveende land 
tot bouwgrond plaats. Veel relicten van de oude 
lijnen van de veenontginning vonden een plaats in 
de agrarische ontginning en zijn thans nog 
herkenbaar in het landschap. (bron: CHW-kaart 
Noord-Brabant). Het gebied ligt duidelijk lager dan 
de bebouwde kom van Roosendaal waar het 
gebied op aansluit. De grootschalige verkaveling 
is vergelijkbaar met andere gebieden die eerst 
verveend en daarna in agrarisch gebruik genomen 
zijn.  
De Spiekestraat is een begrenzing van dit 
verveningsblok. 

redelijk 
hoog 

22 Grasland Het 
Laagveld  

Tussen de Ruchpense bossen en het oostelijk 
stadsrand van Roosendaal gelegen agrarisch 
gebied, bestaande uit grasland en akkers. De 
perceleringstructuur gaat terug tot vóór 1850. 
Veel perceelsrandbegroeiing is verdwenen. Het 
Laagveld was het achtste en laatste blok van de 
moeren ten oosten van Roosendaal, die in de 
periode 1280-1290 verveend werden. In 
tegenstelling tot het noorderlijk gelegen 
agrarische gebied bij het dorp Zegge, waar nog 
wel elementen van de vervening aanwezig zijn, is 
dat in het Laagveld niet het geval, afgezien van 
het relict: het tracé van de Laagveldsestraat. 

redelijk 
hoog 
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(bron: CHW-kaart Noord-Brabant). Begroeiing met 
maïs leidt op plaatsen tot een beperking van de 
openheid van het gebied.  

23 Doorlechter 
Vaart   

Turfvaart. Deze vaart werd gegraven om de turf uit 
het gebied ten oosten van Roosendaal naar het 
Doorlechter turfhoofd - ten noorden van het 
Roosendaalse turfhoofd - te kunnen afvoeren 
(14e/15e eeuw). Een gedeelte van de turfvaart is 
nog herkenbaar als watergang, maar een deel niet 
meer. 

zeer hoog 

48 Laagveldsestraat Deze straat ligt als verhoging tussen de voor turf 
afgegraven gronden. Aan deze verhoogde ligging 
is te herkennen dat de omliggende gronden zijn 
afgegraven. 

zeer hoog 

24 Natte of Elderse 
Vaart  

Turfvaart. Deze vaart werd gegraven om de turf uit 
het gebied ten zuiden van Roosendaal naar het 
Roosendaalse turfhoofd te kunnen afvoeren (na 
1447). Een gedeelte van de turfvaart is nog 
herkenbaar als greppel, maar een deel niet meer. 
Waar de greppel verdwenen is, geeft de 
Turfvaartseweg de voormalige ligging nog aan. In 
de greppel zal alleen water aanwezig zijn bij hoge 
waterstanden. In drogere perioden staat deze 
droog. De greppel is overwoekerd met struiken en 
bomen. 

zeer hoog 

25 Oude 
Turfvaartseweg / 
Huijbergsevaart 

Vanaf het zuidwesten liep de Oude 
Turfvaart/Huijbergse vaart door Nispen. 
Overblijfsel van deze turfvaart is nog de Oude 
Turfvaartseweg, die de loop van de oude vaart 
markeert. Deze inmiddels geasfalteerde weg 
verwijst alleen door de naam nog naar het 
verleden als turfvaart.  Bij Nispen zijn nog twee 
wallen en een geul te herkennen in het landschap. 

hoog 

26 De Zoom  Turfvaart. Deze turfvaart is in de 13e eeuw 
gegraven en begint op de Kalmthoutse heide. De 
Zoom ligt in drogere perioden droog en is 
grotendeels overwoekerd door struiken en bomen. 
Wel ligt deze greppel diep ten opzichte van de 
omgeving. Langs De Zoom loopt een wal. 

zeer hoog 

27 Hollandse Dreef Bij de Ouwervelden, direct langs de landsgrens 
loopt de Hollandse Dreef. Deze volgt de loop van 
een turfvaart en zijtwende van de Ouwervelden. 
De turfvaart is nog zichtbaar als sloot langs de 
dreef. Deze (kleinere) turfvaart sloot aan op De 
Zoom.  

zeer hoog 

28 Zeepe Aan de andere zijde van de Ouwervelden is de 
Zeepe nog zichtbaar. Ook deze vaart werd benut 
om de turf te vervoeren naar de Zoom. Ook de 
Zeepe is vooral herkenbaar als sloot.  

zeer hoog 

29 Patroon van In het Halstersch Laag zijn nog restanten van hoog 
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vaarten in 
Halstersch Laag  

turfvaarten zichtbaar. Het patroon is hier nog vrij 
goed zichtbaar op topografische kaarten en 
luchtfoto's. De turf uit dit gedeelte werd vervoerd 
naar Steenbergen en Bergen op Zoom. In het 
landschap zelf zijn deze turfvaarten smalle sloten, 
waarin veel riet groeit.  

50 Natuurbad 
Zonneland 

Natuurbad Zonneland is aangelegd als 
waterwinbekken in de 19e eeuw. In de 20e eeuw is 
de functie veranderd in een recreatiefunctie: in 
eerste instantie als zwembad en ijsbaan en later 
als onderdeel van een camping 

redelijk 
hoog 

51 Aquaduct bij de 
Antwerpseweg 

Relict van een aquaduct van een turfvaart. Het is 
het enig overgebleven relict daarvan in Noord-
Brabant. 

zeer hoog 

54 Rucphense Vaart Overblijfsel van een turfvaart hoog 
 
 
Infrastructuur 
Infrastructuur is over het algemeen het meest vaste landschapselement. Wegen en 
waterlopen worden niet gemakkelijk gewijzigd of verlegd. Veel van de bestaande wegen 
in het plangebied - met name in het buitengebied - hebben dan ook een oude oorsprong. 
In de loop van de tijd zijn de wegen wel veranderd in uiterlijk. Wegen zijn verhard en in 
een aantal gevallen verbreed. Hoewel het uiterlijk van de wegen gewijzigd is, vertelt de 
loop ervan nog veel over de ontwikkeling van het landschap. 
De Cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant geeft een groot 
aantal wegen als waardevol aan. De belangrijkste wegen voor het grondgebied van 
Roosendaal zijn de doorgaande verbindingen. In het oosten van het plangebied gaat het 
hier om de wegen in het dal van de Molenbeek/Roosendaalse beek en om verbindingen 
tussen Breda en Bergen op Zoom. Verder bestonden er veel lokale wegen die van belang 
waren voor het dagelijkse leven in het gebied. 
 
nr. Toponiem Beschrijving Waardering 
30 Nispense weg Deze weg behoort tot het wegenpatroon 

dat vanuit het zuiden (het gebied rondom 
Antwerpen) naar het noorden liep. Deze 
weg liep door tot het centrum van 
Roosendaal, maar is door de aanleg van 
de nieuwe woonwijken ter hoogte van de 
bebouwde kom van Roosendaal 
verdwenen. (bron: Leenders, 2007, p. 19) 

zeer hoog 

31 Bergse Baan - 
Westelaarse straat 

Verbinding langs Nispen naar Bergen op 
Zoom. Bij Wouwse Hil kent de weg een 
aftakking naar Wouw. (bron: Leenders, 
2007, p. 19) 

zeer hoog 

32 Plantage Baan Enerzijds vormt deze weg de aftakking 
van  de Westelaarse straat, anderzijds 
vormt het de verbinding van Wouw met 
Wouwse Plantage. Deels behoort deze 
weg daarmee tot de oude infrastructuur 
van het gebied. De zuidelijke tak is 

zeer hoog 
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vermoedelijk jonger, maar kan al vrij 
vroeg gebruikt zijn als verbinding met het 
heidegebied dat het gebied van 
Wouwsche Plantage eerder was. (bron: 
Leenders, 2007, p. 19) 

33 Weg Breda-Bergen op 
Zoom 

Dit is een doorgaande weg die in de 
huidige doorgetrokken vorm in 1822 is 
aangelegd. Het stuk tussen Wouw en 
Roosendaal heeft eerder een meer 
kronkelig verloop iets naar het noorden 
gehad (Heirweg). Ten oosten van 
Roosendaal is het tracé van de A58 op 
deze doorgaande weg gelegd. (bron: 
Stolte, 1965, p. 6) 

hoog 

34 Heirweg Onderdeel van de weg tussen Breda en 
Bergen op Zoom tussen Wouw en 
Roosendaal. Tussen Wouw en 
Roosendaal is een ouder tracé van de 
oude doorgaande weg herkenbaar. De 
naam Heirweg verwijst ook naar een oude 
doorgaande verbinding. (bron: Stolte, 
1965, p.6 en Historische Topografische 
Atlas Noord-Brabant 1836-1843). 

zeer hoog 

35 Herelse straat Deze noord-zuid lopende verbinding door 
Heerle en Hazelaar loopt ook langs het 
akkercomplex van de Looijkens Akkers. 
Dit doet vermoeden dat het een vrij oude 
interlokale verbinding tussen dorpen 
(Heerle, Hazelaar, Vijfhoek) is. Langs de 
Looijkens Akkers vormt de weg de 
begrenzing van het gebied. 

hoog 

36 Akkerstraat  De Akkerstraat die aan de zuidzijde de 
bebouwde kom van Wouw binnenkomt is 
een oude weg over de akker van Wouw. 
Deze weg diende vermoedelijk als 
interlokale verbinding tussen dorpen 
(Wouw, Oostlaar en Westelaar). De straat 
wordt nog altijd aan beide zijden 
begeleid door akkers. 

zeer hoog 

37 Spoorweg Antwerpen-
Roosendaal-Etten 

Deze spoorweg werd in 1854 aangelegd 
en heeft door de vorming van het 
grensstation in Roosendaal een 
belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van de plaats in de 19e en 
20e eeuw. 
 

hoog 

38 Spoorweg Bergen op 
Zoom-Roosendaal-Breda 

Deze spoorweg ontstond als zijtakken 
aan de spoorweg naar Antwerpen: naar 
Bergen op Zoom in 1863 en naar Breda in 
1854. Daarmee vormde Roosendaal een 

hoog 



 

 projectnr.196824 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78 
 28 februari 2011,  revisie 00 Een Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal 
 

   
 
 

 

arch2.1 Oranjewoud, Cultuurhistorie en Archeologie  blad 51 van 68 

 

knooppunt van spoorwegen. Deze 
verbinding zal mede bijgedragen hebben 
aan de economische groei van 
Roosendaal in de 19e en 20e eeuw. 
 

52 Kasseiweg/Everlandwegje Smalle lokale agrarische ontsluitingsweg 
direct ten zuiden van Roosendaal, 
voorzien van een kassei- en 
klinkerbestrating (1900-1925) 

zeer hoog 

53  Wegenpatroon Wouwsche 
Plantage 

Het wegenpatroon in het bos van de 
Wouwsche Plantage vormt een ster. Een 
sterrebos kon onderdeel uitmaken van de 
opbouw van een landgoed. 

zeer hoog 

 overige wegen De overige wegen in Roosendaal vertellen 
een deel van de geschiedenis van het 
gebied. 

redelijk 
hoog 

 
 
Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen 
In het buitengebied van Roosendaal zijn meerdere kastelen en landgoederen gelegen. Het 
oudste kasteel is zonder twijfel dat van Wouw, terwijl Landgoed Vischdonk vermoedelijk 
het jongste landgoed zal zijn. 
 
nr. Toponiem Beschrijving Waardering 
39 Kasteel van 

Wouw 
Het eerste bewijs van de aanwezigheid van het 
kasteel van Wouw dateert uit 1342, maar het kasteel 
is zeker ouder (zie ook archeologie). Het diende als 
buitenverblijf van de heren van Bergen op Zoom. In de 
Tachtigjarige Oorlog was het kasteel afwisselend in 
handen van Spaanse en Staatse troepen. Kort na 
1605 werd begonnen met het slechten van de 
verdedigingswerken (wallen en torens). Na 1666 
werden ook de gebouwen ontmanteld. Het kasteel 
was tevens een buitenpost in de verdedigingslinie van 
Bergen op Zoom. 

hoog 

40 Kasteel 
Altena 

Dit kasteel werd "al te nabij" het kasteel van Wouw 
gebouwd. Dit huis wordt voor het eerst vernoemd in 
de registers in 1392. In dat jaar komt het in bezit van 
de Heer van Bergen op Zoom, die ook heer van Wouw 
was. Inmiddels ligt het kasteelterrein op het terrein 
van het waterleidingbedrijf. Het terrein is op de 
luchtfoto's vanaf 1934 steeds duidelijk herkenbaar. In 
de loop van de twintigste eeuw is het terrein steeds 
verder bebost geraakt.  

redelijk 
hoog 

41 Landgoed 
Moerbeek 

Het landgoed wordt voor het eerst genoemd in 1359. 
Nu is er nog een terrein met gebouwen en 
bospercelen. De bebouwing op het terrein is recent en 
er is een manege gevestigd. 

redelijk 
hoog 

42 Wouwsche In 1504 vormde de Oude Plantage het begin van de zeer hoog 
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Plantage bebossing. In De jaren '40 van de 16e eeuw werd de 
plantage verder vormgegeven. Er werden dreven 
aangelegd, berken, kastanjes en elzen geplant en een 
fontein gebouwd. In die tijd werden er ook kastanjes 
geoogst. Hierna kwam de plantage in verval tot de 2e 
helft van de 18e eeuw, toen de markies van Bergen op 
Zoom de plantage uitbreidde en een huis met 
bijgebouwen, tuin en boerderij stichtte. In de 19e 
eeuw kwam de Wouwse Plantage in handen van Baron 
De Caters. In 1845 verscheen een groot herenhuis in 
het centrum van de plantage39.  
De Wouwsche Plantage bestaat enerzijds uit een 
aantal gebouwen (zie historisch-bouwkundige 
elementen) en anderzijds uit bebossing en 
lanenstructuren. Hoewel beide elementen als 
losstaande elementen beschreven kunnen worden, 
zijn deze elementen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

43 Landgoed 
Vischdonk 

Relict van oud landgoed (1700-1800), met in het 
midden een rationele percelering van parallel- en 
dwarslanen voorzien van laanbeplanting met beuk, 
met overigens gewijzigde perceleringstructuren. In 
het noorden blokvormige percelen met oude 
houtwallen op perceleringsgrenzen en een relict van 
een sterrenbos. Op luchtfoto's vanaf 1934 is het 
sterrenbos nog duidelijk herkenbaar. Vanaf 1975 is 
de structuur steeds minder duidelijk te herkennen op 
de luchtfoto's.  
In het zuiden divergeert een aantal lanen vanuit de 
boswachterswoning en vormt een patroon in de vorm 
van een halve ster. Ten noordoosten van de 
boswachterswoning het recentelijk uitgebaggerde 
Rozenven, een oud heideven. Bouwland, naaldbossen 
en heiderelicten. In het westen grenzend aan de Natte 
of Elderse Turfvaart. 

hoog 

55 Landgoed 
Altena 

Om het kasteelterrein van Kasteel Altena heen, ligt 
een terrein waarin de resten van het landgoed zijn te 
herkennen. Dit landgoed is uit het kasteel ontstaan en 
de kenmerkende structuren die terug te vinden zijn, 
voeren terug op de landschappelijke aanleg van de 
ruinen van het landgoed. 

redelijk 
hoog 

 
Op de kaart zijn vier molenbiotopen weergegeven. Deze hebben geen waardering 
gekregen. Molenbiotopen zijn van belang voor het in stand houden van de molens. De 
molenbiotopen zijn niet in alle gevallen gaaf. Sommige molens zijn ingehouwd door 
bebouwing of liggen tussen opgaand groen. De molenbiotopen hebben eerder een 
signalerende functie dan een duidelijk herkenbare historisch-geografische waarde op 
zichzelf. 

                                                             
39 Het herenhuis is beschermd als rijksmonument en als zodanig opgenomen op de lijst van beschermde 
(bouwkundige) monumenten. 
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5.2 Historische Groenstructuren en zichtlijnen 

Behalve de hierboven genoemde overblijfselen van de menselijke invloed in Roosendaal 
bestaat ook een groot aantal historische groenstructuren en zichtlijnen. De provincie 
Noord-Brabant heeft deze elementen eveneens op de kaart opgenomen. Er komen veel 
houtwallen en beplantingen van wegen voor in het buitengebied en daarnaast ook bossen 
en parken.  
 
nr. Topniem Beschrijving Waardering 
1 Bos, houtwal 

Langendijkse straat, Het 
Hoekske 

Een vlak ten oosten van Roosendaal, langs 
de weg gesitueerd geheel van houtwal, 
bos en haag. Gedeeltelijk daterend van 
voor 1850 en deels van 1880. Mooi 
voorbeeld van een oude landschappelijke 
beplanting met zomereik, Amerikaans eik, 
berk, gewone esdoorn, Amerikaanse 
vogelkers, beuk (onder meer als haag), 
Canadapopulier en adelaarsvaren . 

hoog 

2 Laanbeplanting, 
houtwal Pompstation 

Ten zuiden van Roosendaal gesitueerd 
pompstation (1938) en boerderij (1896) 
met een beplanting, deels van voor 1910, 
deels uit 1910-1938 met zomereik, 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, 
sporkehout, berk, zwarte els, gewone 
esdoorn . 

redelijk 
hoog 

3 Houtwal, 
perceelsrandbegroeiing 
Borteldonk 

Nabij de Antwerpse Weg gelegen geheel 
van verhoogde houtwallen en 
perceelsrandbegroeiing met 
eikenhakhout, zomereik, sporkehout, 
wilde lijsterbes, zoete kers en 
Amerikaanse vogelkers, deels voor 1850, 
deels na 1875 met enkele heel jonge 
gedeelten. De in het gebied gelegen 
Doelstraat is een oude kasseiweg . 

hoog 

4 Houtwal, 
watergangbeplanting 
Natte- of Eldersche 
Turfvaart, Turfhoutse 
straat Visdonk-Nispen 

Tussen Nispense Achterhoek en 
Roosendaal gesitueerde oude turfvaart 
met ter hoogte van Zonneland een 
opvallende westelijke aftakking en een 
begeleidende beplanting en houtwal van 
zomereik, Amerikaanse eik, Amerikaans 
krentenboompje, grove den, zoete kers, 
zwarte els en sporkehout. Bij Zonneland 
bevindt zich een oude beukhaag van circa 
1850. 

zeer hoog 

5 Bos, houtwal Kerkweg, 
Hakvoort, Nispen 

Houtwallen en bos van voor 1850, 
bestaande uit zomereik, Amerikaanse eik, 
sporkehout, wilde lijsterbes en 
Amerikaanse vogelkers . 

redelijk 
hoog 

6 Burgemeester 
Coenenpark 

Langgerekt park ontworpen door E.J. 
Bosma en J.T.P. Bijhouwer aan de Parklaan 

hoog 
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nabij het station van Roosendaal. 
Beplanting onder meer met platanen, 
Amerikaanse eik, Krimlinde, zomereik, 
Hollandse linde, zilverlinde, trompetboom, 
valse acacia, witte paardekastanje, beuk, 
moerascipres, gewone es, treures, witte 
esdoorn, twee zeer oude exemplaren van 
de valse acacia, zuiltaxus, rode 
paardekastanje, kerspruim, gewone 
esdoorn en beuken. Bomen spelen nog 
steeds een belangrijke rol in de beleving 
van het park. 

7 Houtwal Haiinkse 
Straat, Roosendaals 
Wegje Brembosch 

Een langs de weg gesitueerde wal beplant 
met zomereik, sporkehout, zwarte els, 
zoete kers en adelaarsvaren, daterend 
deels van voor 1850, deels 1850-1925 . 

redelijk 
hoog 

8 Spuitendonkse bos  Dit bos is een kleinschalig relict van de 
voormalige hakhoutcultuur. Voorheen was 
het bos groter. In het zandlandschap 
werden verschillende delen van het 
landschap gebruikt. De akker op de 
overgang van hoog naar laag, de 
beekdalen als wei- en hooiland en de 
hogere delen als bos of heidegebied. 
Hakhoutbosjes zorgden voor de benodigde 
voorraad hout voor vuur en andere 
toepassingen. Het betreft een bos met 
zwarte els, gewone es, zachte berk, 
hazelaar, ratelpopulier, vogelkers, 
zomereik, geoorde wilg, wilde 
kamperfoelie, heggeroos, bosanemoon, 
gewone salomonszegel, grote muur, gele 
dovenetel en dalkruid. Het dateert deels 
van voor 1850 en deels uit de periode 
1850-1900 en is een zeldzaam voorbeeld 
van een oud essen- en elzenhakhoutbosje 
met een karakteristieke bosflora . 

zeer hoog 

9 Houtwal Haiink Een vlak ten zuiden van Haiink 
gesitueerde, uit 1850-1930 daterende 
houtwal van zomereiken . 

redelijk 
hoog 

10 Houtwal De Besterd, 
Heistraat, Hoevestein 

Verhoogd gelegen houtwallen van 
zomereiken, uit de periode 1850-1900. 

redelijk 
hoog 

11 Houtwal, 
laanbeplanting, 
watergangbeplanting 
Zoom, Spillebeek, 
Zoomweg, Wouwse 
Plantage 

Opvallend langgerekte houtwallen en 
relicten van een laanbeplanting, parallel 
aan Zoom en Zoomweg gelegen en 
daterend uit ongeveer de periode 1850-
1900. De beplanting bestaat uit zomereik, 
zwarte els, zoete kers, gladde iep, valse 
acacia, hazelaar, witte els en berk. Her en 
der langs het onverharde pad groeit hop. 

zeer hoog 
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Fraai voorbeeld van een beplanting langs 
een oude turfvaart . 

12 Laanbeplanting 
Vleetweg, Vleet 

Een in het gehucht Vleet gesitueerde weg 
met witte paardekastanje en beuk. De 
beplanting dateert deels van voor 1870, 
deels van omstreeks 1908 . 

redelijk 
hoog 

13 Geriefbos, hakhout Zure 
Maden, De Rotting 

Een aan de Smalle Beek gelegen zeldzaam 
voorbeeld van essenhakhoutbos, 1850-
1875, met gewone es, schietwilg en 
Canadapopulier . 

hoog 

14 Laanbeplanting 
Kapelstraat, Heerle 

Een gave laanbeplanting langs de 
zandweg met zomereik, zwarte els, 
knotwilg, gelderse roos, éénstijlige 
meidoorn, sporkehout en hazelaar. 

hoog 

15 Houtwal, 
laanbeplanting 
Weststraat, Zoomvliet 

Een begeleidende beplanting uit de 
periode 1850-1950 van gewone es, 
zomereik, Amerikaanse vogelkers en berk . 

redelijk 
hoog 

16 Geriefbos, 
perceelsrandbegroeiing, 
Moerbeek, Zoomvliet 

Houtwallen en geriefbos van zomereik, 
zoete kers, grove den, walnoot en hazelaar 
gelegen rond de boerderij. De beplanting 
dateert deels van voor 1850, deels van 
1910 en jonger . 

hoog 

17 Laanbeplanting 
Zoomvlietweg, 
Zoomvliet 

Een laanbeplanting uit 1908-1950 van 
zomereik en beuk 

redelijk 
hoog 

18 Bos, laanbeplanting 
Moerstraatse Baan, 
Pottersbos, Luienhoek, 
Moerstraten 

laanbeplanting van grote eiken, oprijlaan 
van grote beuken naar de Steenenkamer 
en bos(rand) met zomereik, berk, 
haagbeuk, hazelaar, wilde lijsterbes, beuk 
Amerikaanse vogelkers, sporkehout wilde 
kamperfoelie, Amerikaans 
krentenboompje, gelderse roos, valse 
salie, grote muur, gewone salomonszegel 
en Zweedse lijsterbes, daterend deels van 
omstreeks 1850, deels uit 1870-1950 . 

redelijk 
hoog 

19 Laanbeplanting Bergse 
Baan, Wouw 

Fraaie laanbeplanting van zomereik langs 
de oude rijksweg, uit 1870-1920. 

hoog 

20 Laanbeplanting 
rijksweg 

Fraaie laanbeplanting van zomereik langs 
de oude rijksweg, van Roosendaal naar 
Wouw uit 1870-1920 maar ook van 
recentere datum. 

hoog 

21 Laanbeplanting, 
bomenrij, landgoed, 
solitaire bomen, 
Vrouwenhof 

Park ontworpen door L.A. Springer (1916) 
aangepast door Bijhouwer (1947) en van 
Koolwijk (1950). Het is opgericht op de 
plek van een voormalige buitenplaats uit 
1830 Het park is ingericht met 
slingerpaden met aan de randen strakke 
laanbeplantingen (linden in het zuiden, 
eiken in het oosten kastanje in het 
noorden en iepen in het westen. Het 

hoog 
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openluchtheater en rosarium zijn van 
recentere datum. De ring van Roosendaal, 
de laan van België doorsnijdt het park. 
Volgende bomen zijn bij de 
bomenstichting geregistreerd : a) Nabij het 
Vrouwenhof : - witte paardekastanje 
'Baumannii' uit 1890-1900. Staat bij het 
Vrouwenhofpark. - zomereik uit 1880-
1890. restant van oprijlaan naar landhuis 
Vrouwenhof. - Diverse soorten uit 1860-
1870 staat op landgoed bij restaurant 
Vrouwenhof; - beuk uit 1870-1880. Laan in 
park achter restaurant Vrouwenhof; - beuk 
uit830-1840. Staat het restaurant 
Vrouwenhof; - taxus uit 1900-1910. Staat 
langs jeu de boulebaan; - rode beuk uit 
1910-1920; - zomereik uit 1830-1840; b) 
Staan nabij de muziekschool, 
Raadhuisstraat staan volgende bomen - 
valse acacia uit 1880-1890; - vleugelnoot 
uit 1880-1890, heeft holle stam; - 
zilveresdoorn 'Laciniatum Wieri' 1880-
1890. - libanonceder uit 1900-1910; - 
plataan uit 1860-1870; - Catalpa 'Aúrea' 
Raadhuisstraat 890-1900; - rode 
Amerikaanse eik uit 1880-1890; - gele 
paardekastanje uit 1910-1920; - 
zilveresdoorn uit 1920-1930; - zomereik 
uit 1880-1890. Een 8-tal stuks; - taxus uit 
1870-1880. 

22 Houtwal, 
watergangbeplanting, 
park 

In bebouwde kom van Roosendaal gelegen 
relict van de Natte of Elderse Turfvaart 
voorzien van begeleidende beplanting van 
eiken, deels hakbout, populieren, en 
lijsterbes. Aan de noordzijde aansluitend 
relict van eerste stuk groenaanleg van 
gemeente Roosendaal naar de plannen 
'Verfraaiing met esdoorn en plataan. 

hoog 

23 Kloostertuin, bomenrij, 
solitaire bomen, 
Mariadal 

Oude kloostertuin Mariadal horende bij 
het klooster dat gebouwd is in 1935 
gelegen aan de St-Vincentiusstraat 7 nabij 
het station. De hoeveelheid bomen is 
opvallend. Volgende bomen zijn 
geregistreerd bij de bomenstichting : - 
witte paardekastanje 'Baumannii' uit 
1930-1940; Vormt laan (deels dubbel 
deels enkel) van 40 bomen in Kloostertuin 
Mariadal; - Rode Canada populier uit 
1910-1920. Staan achter in Kloostertuin 
Mariada. Bomen zijn waarschijnlijk voor de 

hoog 
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aanleg kloostertuin. tulpenboom 
Vincentiusstraat  920-1930 20 7 weg/dijk - 
rode paardekastanje uit 1930-1940. Staat 
bij de kapel van het klooster. - Treurwilg 
uit 1930-1940; - plataan uit 1930-1940, 
staat bij grafmonument. 

24 Haag, houtwal, 
watergangbeplanting 

Langs voormalige openluchtbad 
Zonneland, voorziene beplanting van 
houtwallen van zomereik, Amerikaanse 
eik, Amerikaans krenteboompje, grove 
den, zoete kers, zwarte els en sporkehout. 
Tevens ook zich een oude beukhaag van 
circa 1850 

redelijk 
hoog 

25 Laanbeplanting, 
Spoorstraat 

Laan met paardekastanjes langs de 
Spoorstraat. Volgende bomen zijn bij de 
bomenstichting geregistreerd : - witte 
paardekastanje 'Baumannii' uit 1910-
1920. Circa 50 exemplaren 

redelijk 
hoog 

26 Laanbeplanting 
Deurlechtsestraat 

Laanbeplanting van zomereiken langs 
relict van Deurlechtsestraat 

redelijk 
hoog 

27 Tuin, solitaire bomen, 
kloostercomplex paters 
Redemptoristen 

Religieus complex met klooster en kerk uit 
1875 van de paters redemptoristen met 
bijhorende tuin met oude bomen, een 
serre, ommuurd door tuinmuur van gele 
gelede bakstenen. Volgende bomen zijn 
bij de bomenstichting geregistreerd : - 
Treurwilg uit 1910-1920. Staat in het park 
langs vijver; - Hollandse linde uit 1880-
1890. Staat in de tuin achter de 
Broederskerk - gewone es uit 1900-1910; - 
taxus uit 1900-1910; - Diverse soorten 80-
1890; - treures uit 1910-1920 staat aan de 
vijver in het park; - zilveresdoorn uit 1 910-
1920. Staat in de tuin van de paterskerk. 

redelijk 
hoog 

28 Park Emile van Loonpark Nabij de Oude Markt van Roosendaal 
gelegen park uit 1883 aangelegd naar 
ontwerp van J.T.P.Bijlhouwer. 
Oorspronkelijk was het een tuin van de 
familie van Gilse ontworpen door U.J. van 
Heerma Van Voss en A. Heerma van Vos in 
1883 . In het park staan fraaie oude 
bomen, diverse vijvers, bijzonder zijn de 
varen- en iristuin. Volgende bomen zijn bij 
de bomenstichting geregistreerd : - witte 
paardekastanje uit 1820-1830; - witte 
paardekastanje uit 1860-1870; - 
zilveresdoorn uit 1870-1880. Staat aan de 
achterkant bibliotheek in het Emile van 
Loonpark; - Diverse soorten uit 1910-
1920; - Grote Parrotia uit 1860-1870. 

hoog 
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Vormt een groep in het park achter 
bibliotheek en de kerk; - witte 
paardekastanje uit 1860-1870. Staat 
achter de vijver. Is jaren geleden 
omgewaaid en weer recht gezet. - Spaanse 
aak uit 1930-1940. Staat in het plantsoen 
aan de noordzijde; - valse acacia uit 1910-
1920. Staat tegenover postkantoor; - 
Treurwil uit 1920-1930. Staat bij de brug 
achter de muziektent - plataan uit 1910-
1920. - rode beuk staat in 1900-1910; - 
Parrotia uit 1920-1930; - vleugelnoot uit 
1900-1910; - witte paardekastanje 
'Baumannii' uit 1860-1870. Zijn een 11-tal 
exemplaren die langs de Stationsstraat 
staan. 

29 Bos, laanbeplanting, 
landgoed Landgoed 
Visdonk 

Zuidoostelijk van Roosendaal gelegen 
landgoed uit de periode 1880-1950 met 
bossen en lanen beplant met onder meer 
zomereik, Amerikaanse eik, berk, gewone 
esdoorn, grove den, wilde lijsterbes, 
Amerikaanse vogelkers, sporkehout 
adelaarsvaren, salomonszegel en 
struikheide. Goed voorbeeld van een 
landgoed uit die periode . 

hoog 

30 Houtwal, 
laanbeplanting 
Hopmeerweg, Wouwse 
Plantage 

Langs de semi-verharde weg tussen 
Hollandsdiep en Hoevestein gelegen 
begeleidende beplanting en houtwallen 
met zomereik, berk, sporkehout, 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaans 
krentenboompje, daterend uit 1850-1930 

redelijk 
hoog 

31 Laanbeplanting Wouwse 
Plantage 

Laanbeplanting van platanen in de 
bebouwde kom van Wouwse Plantage. Via 
zijn bezoeken en contacten aan steden als 
Brussel en Parijs werd Baron P.J. De Caters 
regelmatig geconfronteerd met de 
boulevards en avenues. Deze gaven hem 
de inspiratie om in de gestichtte 
nederzetting Wouwse plantage een 
boulevard karakter te geven door het 
aanplanten van platanen. 

hoog 

32 Dijkbeplanting, 
laanbeplanting 
Kapelberg 

In het noorden van de gemeente 
Roosendaal ter hoogte van 
Deurlechsestraat gelegen kring van linden 
rond de Kapelberg. De oprijlaan wordt 
gevormd door platanen. Volgende bomen 
zijn bij de bomenstichting geregistreerd :  
- Hollandse linde uit 1920-1930, staan 
rond de kapel. 

hoog 

33 Beekbeplanting, 
bomenrij Everland 

Relict van beekdallandschap, met ten 
oosten en westen van dal van de 

hoog 
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Molenbeek met opvallend veel knotbomen 
en struweelbeplanting en bomenrijen. In 
het noordwesten aansluitend aan 
boscomplex met overwegend eiken. 
Bestaat uit eiken, wilgen, populieren, 
essen, elzen. 

34 Houtwal, 
laanbeplanting Rith, 
Achterste Rith, 
Vuchtschoot Breda 

Een kleinschalig landschap rond de 
Bijloop met houtwallen en oude 
wegbeplanting van zomereik, beuk, 
bruine, Amerikaanse eik, ratelpopulier, 
wilde lijsterbes, sporkehout, wilde 
kamperfoelie, brem, ruwe berk en 
salomonszegel uit de periode 1880-1900 . 

redelijk 
hoog 

35 Boscomplex, 
laanbeplanting, 
landgoed, productiebos 
Wouwsche Plantage, 
Lievensweg Wouwse 
Plantage 

Een in 1839 aangelegd landgoed de 
Wouwse Plantage waarvan de beplanting 
van onder meer beuk, haagbeuk, 
zomereik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, rododendron, berk, eikvaren en 
adelaarsvaren dateert uit 1790-1900. In 
het zuidelijk deel bevindt zich een fraai 
lanenstelsel met beuk en zomereik, 
rondom het landhuis staan monumentale, 
solitaire bomen. Diverse percelen hebben 
een jongere aanplant met onder meer 
Amerikaanse eik en naaldhout. Het 
opvallenste elemen, het stervormige 
lanenpatroon is naar ontwerp van Henri 
Adam in 1798. 
Volgende bomen zijn bij de 
bomenstichting geregistreerd : 
- Een beuk uit 1750-1800, staat in de tuin; 
- Enkele beuken uit 1890-1900 staan in de 
nabijheid van de toegangspoort. 
- Verschillende witte paardekastanjes uit 
1880-1890 staan langs de weg. Bomen 
staan allemaal in de tuin of langs de 
wegen van landgoed de Wouwse plantage. 

zeer hoog 

 
De kaart geeft ook een aantal zichtlijnen weer. Dit betreft belangrijke zichtrelaties tussen 
twee plaatsen. De zichtlijnen zijn vooral rond Wouw en bij Moerstraten aanwezig. Bij 
Moerstraten zijn zichtlijnen gericht op (en vanaf) Fort Rovere aanwezig. Deze zichtlijnen 
hebben een militair doel. Bij Wouw zijn de zichtlijnen mogelijk gericht op de kerk. 
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6 Historische (steden)bouwkunde 

De gebouwde omgeving bestaat voor de gemeente Roosendaal enerzijds uit een aantal 
stedenbouwkundige structuren die als beschermde stads- en dorpsgezichten zijn 
aangewezen en anderzijds om individuele monumenten (Rijks- danwel gemeentelijk). 
Voor deze drie verschillende onderdelen van de historische stedebouw gelden 
verschillende procedures. Standaard geldt dat de laatst vastgestelde gemeentelijke 
Erfgoedverordening of -nota de vigerende is. Ten aanzien van de Rijksmonumenten geldt 
de Monumentenwet 1988 of de op dat moment vigerende wet. Zie voor de weergave van 
de in dit hoofdstuk benoemde onderdelen kaartbijlage 196824-CHW-SBK, en de bijlagen 
4.a en 4.b. 
 
De waardestelling van de individuele monumenten wordt niet beïnvloed door het wel of 
niet binnen één van onderstaande vier structuren gelegen zijn. Wel kan er sprake zijn van 
een ensemblewaarde maar deze zullen eerder benut dienen te worden wanneer er over 
meerdere panden tegelijkertijd wordt gesproken. 
Er bestaan enerzijds gebouwde monumenten die door de rijksoverheid zijn aangewezen 
als beschermd (Rijksmonumenten). Anderzijds beschikt de gemeente Roosendaal ook 
over een aantal door de gemeente aangemerkte monumenten,die door het regime van de 
gemeente beschermd worden (gemeentelijke monumenten). Panden uit het Monumenten 
Inventarisatie Programma (MIP) zijn in deze CHW buiten beschouwing gelaten. 40 

6.1 Stedenbouwkundige structuren 

Stedebouwkundige structuren zijn samenhangende eenheden van gebouwen en 
structuren, die als beschermenswaardig zijn aangeduid. In totaal zijn er momenteel vier 
van deze structuren nader gedefinieerd: 
 
Structuur Omschrijving 
Wederopbouw 
woonwijk 
Kalsdonk 

Ten noordoosten van de kom van Roosendaal gesitueerd onderdeel 
van de wijk Kalsdonk, gerealiseerd naar aanleiding van een 
uitbreidingsplan voor circa 200 woningen, 1947-1949. 
Stedenbouwkundig ontwerp van Bureau Verhagen, Kuiper, Gouwetor 
en De Ranitz; bebouwing naar ontwerpen van (voornamelijk) M. 
Duintjer en Bureau A. Evers en G.J.M. Sarlemijn. Strak, lineair 
stedenbouwkundig ontwerp, in het bijzonder voor werknemers van de 
Philipsfabriek (direct ten noorden van de wijk), met pleinvorming in de 
Marconistraat, waaraan sobere, drielaags in baksteen opgetrokken 
woonhuizen voor grote gezinnen (tot 10 kinderen), werkzaam in de 
fabriek. Overigens veel strokenbouw, tweelaags onder zadeldak, met 
verspringende rooilijnen, poorten, hoekwinkels. Straatnamen 
(Edisonstraat, Marconiplein en -straat, Röntgenlaan, Voltalaan, 
Wattstraat) gerelateerd aan de fabriek. 
 

                                                             
40 Deze zogenaamde MIP-panden zijn veelal opgewerkt tot een Rijks- of gemeentelijk monument. Daarnaast zijn 
een aantal van de MIP-panden onder het MIP nader onderzocht en als gevolg van de resultaten van het 
onderzoek afgeschreven voor wat betreft monumentale waarde. Derhalve is geoordeeld dat deze MIP-panden in 
de CHI achterwege dienen te blijven om een vertroebeling van het beeld te voorkomen. 
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Boulevard 
Antverpia 

Langs de spoorlijn ontwikkelde reeks woonhuizen en enkele 
herenhuizen in opdracht van de verzekeringsmaatschappij Antverpia. 
Het zijn de eerste straten die ingericht zijn voor volkswoningbouw met 
bijhorende functie als badhuis. De panden worden gekenmerkt door 
een homogene architectuur maar zijn in detailwerking toch 
verscheiden. Stedebouwkundig werd er ook aandacht geschonken aan 
de wijze waarop de Boulevard Antverpia werd afgesloten. (bron: CHW-
kaart Noord-Brabant).  

Woonwijk 
Parklaan 

Haaks op de Brugstraat getraceerde laan, die met het aangrenzende 
Burgemeester Coenenpark in kader van werkverschaffing omstreeks 
1935 is aangelegd. Brede laan met gescheiden rijbanen en 
middenberm, zuidwest-noordoost getraceerd, met aan de noordelijke 
zijde een doorlopende lintbebouwing met vrijstaande herenhuizen en 
villa's (circa 1935-1965). Park aan zuidzijde met kunstmatig micro-
reliëf, gazons, borders, vijverpartij, solitairen . (bron: CHW-kaart 
Noord-Brabant) 

Stationswijk 
Roosendaal 

Nabij het station van Roosendaal ontwikkelde stedelijke structuur uit 
de periode 1910-1930, gevormd door de straten Ludwigstraat, 
Vincentiusstraat, dr Elmmenstraat, Burg. Schoonheijtsstraat, 
Stationsstraat en deel van de Brugstraat. Langs de Vincentiusstraat 
enkele kloosters uit 1934 en een schoolgebouw uit 1938 in Delfse 
School. Zeer bijzonder is de Ludwigstraat, die gekenmerkt wordt door 
overwegend vrijstaande woningen opgetrokken in de stijl van de 
Amsterdamse School, waaronder vele van de Roosendaalse architect 
Jacques Hurks. 

 

6.2 Gebouwde Rijksmonumenten 

De gemeente Roosendaal kent momenteel 110 Rijksmonumenten. Dit aantal lijkt hoog 
maar moet in perspectief bezien worden. Zoals uit het kaartbeeld 196824-CHW-SBK blijkt, 
zijn veel van deze Rijksmonumenten gelegen in de verschillende kernen van de gemeente. 
Met name de kernen van Roosendaal en Wouw zijn rijk aan deze categorie. Zie voor een 
nadere toelichting per object bijlage 4.1.  
 

6.3 Gebouwde gemeentelijke monumenten 

De gemeente Roosendaal heeft in totaal 336 gemeentelijke monumenten aangewezen 
(stand eind 2009). Zie voor hun ligging en gegevens per object kaart 196824-CHW-SBK en 
bijlage 4.2.  
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7 Afronding 

7.1 Cultuurhistorische inventarisatie: eerste aanzet 

De uitgevoerde  cultuurhistorische inventarisatie geeft inzicht in de bekende 
archeologische, historisch-geografische en historisch bouwkundige waarden. Het is een 
eerste aanzet om de cultuurhistorische waarden in een samenhangend geheel inzichtelijk 
te maken. Op alle vlakken van de cultuurhistorie kent de gemeente Roosendaal een groot 
aantal elementen en structuren die waardevol zijn en een onderdeel van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gemeentelijk grondgebied vertellen. Overigens geldt 
dat naarmate een grotere samenhang tussen de verschillende elementen en structuren 
aanwezig is de waarde van een dergelijk ensemble groter wordt en meer informatie biedt 
over de geschiedenis van het gebied.  
 
Het feit dat het gaat om een eerste aanzet van een inventarisatie biedt de mogelijkheid 
om in de toekomst de inventarisatie aan te vullen met nieuwe informatie. Hiervoor kunnen 
zowel onderzoeken in het kader van een nieuwe ontwikkeling (bijvoorbeeld een 
archeologisch onderzoek ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen) gebruikt 
worden, als informatie die beschikbaar komt door bijvoorbeeld het uitbreiden van de 
gemeentelijke monumentenlijst of door de wens ook andere beeldbepalende panden op 
te nemen op de kaart. 
 

7.2 Waardenkaarten 

Na de inventarisatie is begin 2011 ook een waardering uitgevoerd voor de historisch-
geografische elementen en structuren en de historische groenstructuren. Voor de 
archeologische aspecten is op basis van de Erfgoedverordening uit 2009 van de 
gemeente Roosendaal en de archeologische verwachtingenkaart van Oranjewoud al een 
beleidsadvieskaart archeologie opgesteld (zie tekeningenbijlage 196824-ABK).  
 
Het beleid ten aanzien van archeologie is daarmee vastgesteld en wordt als zodanig al 
enkele jaren uitgerold middels de bestemmingsplannen. Ad hoc wordt ook de 
gemeentelijk adviseur voor archeologie bevraagd bij andere projecten. Voor de overige 
cultuurhistorische aspecten waarin de genoemde verordening nu nog niet voorziet, wacht 
de gemeente momenteel het beleid van Rijkswege nog even af. Uitzondering hierop is het 
beleid ten aanzien van het bomenbeleid: alle in de gemeentelijke lijst opgenomen bomen 
zijn in principe beschermd. 
 

7.3 Leemten 

De opzet van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage en kaarten 
hebben geleid tot een beperkte inventarisatie die aangevuld kan worden met nieuw 
onderzoek. De kaart met bouwkundige elementen bevat alleen de gemeentelijke en 
rijksmonumenten. Beeldbepalende panden en panden die genomineerd zijn om als 
gemeentelijk monument te worden aangewezen zijn niet op de kaart opgenomen.  
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Ten behoeve van deze inventarisatie zijn geen bouwkundige onderzoeken uitgevoerd of 
beschrijvingen gemaakt van bestaande panden die als monument aangewezen zouden 
kunnen worden. Ten behoeve van de historisch-geografische kaart is geen precieze 
begrenzing opgenomen van de akkers. Veelal zijn grotere vlakken opgenomen, waarin 
meerdere delen van het agrarische systeem zijn opgenomen. Meer uitsplitsing van deze 
onderdelen vraagt om een meer gedetailleerde kaartvergelijking en uitgebreid veldwerk 
om hoogteverschillen, kavelpatronen en ontwikkelingen in de tijd te kunnen vaststellen.  
Tevens is de begrenzing van de historische nederzettingen op een vrij grove schaal 
opgenomen. Daarbij is de kaart van rond 1850 als uitgangspunt genomen voor de 
begrenzing. Een meer gedetailleerde begrenzing zou op basis van de kadastrale 
minuutplans gemaakt kunnen worden. 

8 Afronding 

8.1 Conclusies 

Bij aanvang van het uitvoeren van een Cultuurhistorische Inventarisatie en het opstellen 
van een archeologische verwachtingenkaart was er een hoop losse data. Gaandeweg de 
cultuurhistorische en archeologische onderzoeken werden deze meer en meer tot een 
logisch geheel samengebracht en bleek dat een deel van de data verfijnd en nader 
aangevuld kon worden.  
 
Tegelijkertijd blijkt dat er ook dat er sprake is van een leemte in de kennis  voor het 
gemeentelijk grondgebied. Op dat punt geven de verschillende deelkaarten de gemeente 
nu houvast om deze omissies nader aan te vullen en meer greep te krijgen op het binnen 
de gemeentegrenzen aanwezige Erfgoed. De vervaardigde kaarten zijn met nadruk geen 
waarderingskaarten, maar alleen een inventarisatie. 41 Deze inventarisatie richt zich op 
cultuurhistorische relicten en elementen enerzijds en archeologische 
verwachtingsgebieden anderzijds. Door het koppelen van de inventarisatiekaarten aan 
het gemeentelijk beleid ontstaan beleidskaarten als instrumentarium voor de dagelijkse 
gang van zaken. In de gemeentelijke Erfgoedverordening staat beschreven wat er met af-
zonderlijke elementen dient te gebeuren en wat daarvan vervolgens de implicaties zijn. 42 
 
Zoals reeds eerder aangegeven is, heeft de door Oranjewoud in opdracht van de 
gemeente Roosendaal uitgevoerde inventarisatie geresulteerd in een aantal kaartbeelden 
waaruit de potentie van het erfgoed van de gemeente nadrukkelijk naar voren komt. 
 
Het is nu aan de gemeente om verder te gaan met het nieuw verkregen beeld en dit te 
benutten als inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen en om te beschermen van hetgeen 
de gemeente rijk is. 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., 
Oosterhout februari 2011 
 

                                                             
41 een archeologische waardekaart moet in dat opzicht gelezen worden als een archeologische 
verwachtingswaardekaart. 
42 Erfgoedverordening 2009 Gemeente Roosendaal. 
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9 Gebruikte bronnen conform subsidiecriteria 

Bij het opstellen van de Cultuurhistorische Inventarisatie en Archeologische 
verwachtingenkaart zijn de volgende bronnen onder andere gebruikt; 
Archeologie 

a) De gegevens zoals bekend in Archis (2010), het CAA en het CMA; 
b) De landelijke bodemkaart, schaal 1:50.000 (DLG-Zuid, Alterra); 
c) De geomorfologische kaart 1:50.000 (Alterra); 
d) De landelijke grondwatertrappenkaart 1:50.000 (DLG-Zuid, Alterra); 
e) Het Actueel Hoogtebestand Nederland (zoals beschikbaar gesteld door de 

gemeente Roosendaal); 
f) Ontgrondingenkaart (provincie Noord-Brabant); 
g) Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, deel Noord-Brabant (zie 

literatuurlijst); 
h) De beschikbare archeologische onderzoeksrapporten in overleg met de adviseur 

archeologie van de gemeente Roosendaal(zie literatuurlijst); 

i) Beschikbaar gestelde data vanuit de betreffende heemkundekringen en 
amateurarcheologen. Naar aanleiding van het in december 2009 gehouden 

Cultuurhistorische Atelier is geen nieuwe informatie meer naar voren gebracht; 
j) De relevante publicaties zoals vermeld in het Archeologisch Repertorium (zie 

literatuurlijst); 
k) De Bonnekaarten 1:25.000 (1894-1916) (Alterra, zoals beschikbaar gesteld door 

de Provincie Noord-Brabant). 

Een geologische kaart 1:50.000 ontbreekt voor het betreffende grondgebied, wel is 
gebruik gemaakt van de publicatie van De Mulder e.a. om in deze leemte te voorzien. 
De publicatie van Stouthamer en Berendsen is voor het onderzochte gebied niet 
relevant. Archeologische (concept-)waardenkaarten waren gedurende het 
onderzoekstraject (nog) niet beschikbaar. 
 
Cultuurhistorie 
a) De topografische militaire kaart 1:25.000 cz. 1830-1850 (Kadaster); 
b) De Bonnekaarten 1:25.000 (1894-1916) (Alterra, zoals beschikbaar gesteld door 

de Provincie Noord-Brabant. 
c) De lijst met Rijksmonumenten (RCE) zoals beschikbaar gesteld door de gemeente 

Roosendaal; 
d) De lijst met beschermde stads- en dorpsgezichten (RCE) zoals beschikbaar 

gesteld door de gemeente Roosendaal; 
e) De lijst met gemeentelijke monumenten zoals beschikbaar gesteld door de 

gemeente Roosendaal; 
f) De kadastrale kaart van omstreeks 1830 (www.watwaswaar.nl) aangevuld met de 

publicatie m.b.t. de kaarten van Adan; 
g) De historisch geografische studie van Renes uit 1985 (zie literatuurlijst). 

De lijst met beschermde landgoederen (RCE) is voor de gemeente Roosendaal niet van 
toepassing, evenals de studie van De Bont 1993. 

 

http://www.watwaswaar.nl
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Literatuur en geraadpleegde bronnen 

 
Berendsen, H.J.A. 2004 (4e druk): De vorming van het land. Inleiding in de geologie en 
geomorfologie. Van Gorcum, Assen. 
 
Cuijpers, J., 1993, Het moergebied bij Moerstraten. In: De Vierschaer, Jg. 11, nr. 4, pp. 3-
14 
 
De Vierschaer, 2007, nr. 2, Hoofdpunten uit de geschiedenis van Heerle, Moerstraten, 
Wouw en Wouwsche Plantage. 
 
Van Domburg, K.M. & Vandenborre, J., 2008. Nispen, oostmoer - fase 2, gem. Roosendaal. 
ADC Rapporten 925.  
 
Fontijn, D., 2004. 'Schatvondsten' uit de Beekdalen. De interpretatie van 
metaaldeposities uit de Bronstijd. In: Gerritsen, F. en Rensink, E. (red.). 
Beekdallandschappen in Archeologisch Perspectief: Een Kwestie van Onderzoek en 
Monumentenzorg. Nederlandse Archeologische Rapporten 28. Amersfoort, Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 69-84 
 
Gastel, L.J.P. van, 1995, Roosendaal tussen platteland en stad. Deel A: 1770-1900. 
Tilburg 
 
Gorisse, J.J.A.M., 1995, Roosendaal tussen platteland en stad. Deel B: 1900-1970. Tilburg 
 
Ham, W.A. van, 'Altena onder Wouw: van hoeve tot pompstation'. Publicaties van het 
archivariaat "Nassau-Brabant" 48, Bergen op Zoom 1979. 
 
Huijbers, T., 2004. De vele dimensies van natte gebieden in de Middeleeuwen: 'Zand-
Brabant' met de micro-regio Laarbeek-Helmond centraal. In: Gerritsen, F. en Rensink, E. 
(red.). Beekdallandschappen in Archeologisch Perspectief: Een Kwestie van Onderzoek en 
Monumentenzorg. Nederlandse Archeologische Rapporten 28. Amersfoort, Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 103-120 
 
Jansen Venneboer, J.C. & N. Jacobs, 2005. Turf, de Bruine Motor van West-Brabant. 
Rapporten BRO 141X00198.018309_1. Bureau Ruimtelijke Ordening, Vught. 
 
Leenders, K.A.W.H., 1993, Vragen rond de oudste nederzettingsgeschiedenis van Wouw. 
In: Historisch Geografisch Tijdschrift, Jg. 11, p. 9-13 
 
Leenders, K.A.W.H. 1996, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginning- en 
nederzettingsgeschiedenis  van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied 
(400-1350). Zutphen. 
 
Leenders, K.A.W.H. 2006, Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie gemeente Breda. 
Erfgoedrapport Breda 1, Breda. 
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Leenders, K.A.W.H., 2007, Nispen en het dal van de Roosendaalse Beek. In: De 
Heerlijckheid Nispen, pp. 16-46 
 
Michelsm J.C.M. en P.E.H. Peeters, 2000, Ontwerpen aan een stad, Roosendaal 1930-
2000. In: De Ghulden Roos, Jg. 60, pp. 130-157. 
 
Oosten, M.F. van, 1975, Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het 
agrarisch landschap rondom Wouw. Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen. 
Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie, Wageningen. 
 
Renes, J., 1985, West-Brabant: een cultuurhistorisch landschapsonderzoek. Waalre. 
 
Schinkel, K. 2005. Hamlets on the move. Settlements in the southern and central parts of 
the Netherlands. In: Louwe Kooijmans et al (red.), 2005. The Prehistory of the 
Netherlands. Amsterdam University Press, pp. 519-542 
 
Stolte, B.H., 1965, Overzicht van de geschiedenis van Roosendaal en Nispen. In: De 
Ghulden Roos, jg. 25, pp. 3-14 
 
Storms, M., 2008, Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e enj 19e 
eeuw. 't Goy-Houten 
 
Theunisse, J.G.L., 1968, Roosendaal van agrarische verzorgingscentrum naar moderne 
industrie - Schets van de industriële ontwikkeling. In: De Ghulden Roos, Jg. 28. pp. 65-94 
 
Tol, A. & P. Verhagen. 2004: Optimale en standaard boormethoden in: A. Tol e.a. 
Prospectief boren. Een studie naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van 
booronderzoek in de prospectiearcheologie. RAAP, Amsterdam (RAAP-rapport 1000), 63-
81. 
 
Literatuurlijst conform repertorium43 
Roosendaal en Nispen 
A251 1992. Markt 4-6, Roosendaal, heemkundekring Roosendaal en Nispen. 1627-1630. 
A315 1992. Markt 4-6, Roosendaal, Heemkundekring Roosendaal en Nispen, nr. 21 6-17 
B585 1990. T. van den Berg, van de werkgroep archeologie, heemkundekring Roosendaal 
en Nispen, nr. 16, 43-44. 
B586 1990. T. van den Berg, van de werkgroep archeologie, heemkundekring Roosendaal 
en Nispen, nr. 17, 43-44. 
B587 1991. T. van den Berg, Heemkundekring Roosendaal en Nispen, nr. 18 41-42. 
B588 1992. T. van den Berg, Archeologie. Markt 4-6, Roosendaal, Heemkundekring 
Roosendaal en Nispen, nr. 21, 6-17. 
B589 1993. T. van den Berg, Archeologie; onderzoek Markt 4-6, Heemkundekring 
Roosendaal en Nispen, nr. 23, 14-20. 
B590 1993. T. van den Berg, Archeologie; heemkundekring Roosendaal en Nispen, nr. 23 
49-51. 
G135 1993. G. Groeneweg, Eigenaardig aardewerk, Heemkundekring Roosendaal en 
Nispen, nr. 23, 21-25. 

                                                             
43 de in het repertorium genoemde artikels zijn gelezen en toegevoegd aan de digitale bestanden behorende bij 
de kaarten. Daar waar relevant zijn deze stukken in het kaartbeeld en/of tekst verwerkt. 
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J020 1985. F.L. Janssen, Archeologische bevindingen bij de sloop van De Kring, 
Heemkundekring Roosendaal en Nispen nr. , 33-35 
J021 1988. F.L. Janssen, Archeologie, Heemkundekring Roosendaal en Nispen nr. 13, 5-6 
O019 1992. Orbans, J. en A. Verpoorte, Moerendaal, een archeologisch onderzoek. RAAP-
notitie 45. Amsterdam 
O020 1992. Orbans, J. en A. Verpoorte, Kasteel Moerenburg (lees Moerendaal), het 
Brabants kasteel 15, 68-69. 
V168 1990. Verwers, W.J.H. Provinciaal Archeologen - Noord-Brabant. Jaarverslag ROB 
1989, 168-179.  
V183 1992. Verwers, W.J.H. Provinciaal Archeologen - Noord-Brabant. Jaarverslag ROB 
1991, 175-180. 
V188 1993. Verwers, W.J.H. Provinciaal Archeologen - Noord-Brabant. Jaarverslag ROB 
1992, 196-202. 
V189 1994. Verwers, W.J.H. Provinciaal Archeologen - Noord-Brabant. Jaarverslag ROB 
1992, BH 46 21-42. 
 
Wouw 
A013 1983 
S. Aarts, Het kasteel van Wouw in 1934, Het Brabants Kasteel 6, nr 3, 54-73. 
B538 1977. Beex, G. Verslag van de provinciaal Archeoloog van Noord-Brabant, 
jaarverslag ROB 1976, 105-112. 
G108 1985. Groeneweg, G. Systematische streekbeschrijving: een onmisbaar facet van 
archeologisch onderzoek, De Vierschaer 3, nr. 4 42-52. 
G113 1986. Groeneweg, G. Prehistorische werktuigen uit de Wouwse Bodem. De 
Vierschaer 4, nr.1 28-40. 
G122 1988. G. Groeneweg Romeinen in Wouw? Voorlopige resultaten van archeologische 
veldverkenningen rondom Wouw, De Vierschaar 6, nr.4 3-19. 
G126 1989. G. Groeneweg, Archeologie in Wouw; het Kindje Jezus als naakte kleuter op 
een Wouwse Akker, De Vierschaer 7. nr. 3 26-32. 
G132 1991. G. Groeneweg, De minister en de zouaaf, De Vierschaer 9, nr. 1 23-30. 
H153 1989. R. Hermans, Schatzoeken bij het Wouwse kasteel. De Vierschaer 7, 40-77. 
H174 1990. P. Hoendervangers, De eerste bewoners van Wouw, De Vierschaer 8 36-47. 
L101 1993. K. Leenders, Vragen rond de oudste nederzettingsgeschiedenis van Wouw 
(Noord-Brabant). De Vierschaer 11, nr. 3 3-10 
V164 1988. Verwers, W. Provinciaal Archeologen - Noord-Brabant, jaarverslag ROB 1988, 
161-165. 
V190 1994. Provinciaal en regionaal archeologen Noord-Brabant, Jaarverslag ROB 1993, 
188-192. 
W091 1953. Wolters, Th. De St. Lambertuskerk te Wouw, De Ghulden Roos 13, 89-92. 
 
Kaarten 
Topografische kaart 1:25000 (http://kadata.kadaster.nl) 
Bodemkaart van Nederland, 1:50000, kaartblad 
Minuutplan gemeente (http:/www.watwaswaar.nl) 
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (via www.brabant.nl) 
Grote Historische topografische atlas Noord-Brabant 1905, schaal 1: 25.000. Tilburg, 
2005 
Historische topografische atlas Noord-Brabant 1836-1843, schaal 1: 25.000. Tilburg, 
2008 
 
 

http://kadata.kadaster.nl)
http://www.watwaswaar.nl)
http://www.brabant.nl)


 

 projectnr.196824 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78 
 28 februari 2011,  revisie 00 Een Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal 
 

   
 
 

 

arch2.1 Oranjewoud, Cultuurhistorie en Archeologie  blad 68 van 68 

 

Internet 
Erfgoedverordening 2009 Gemeente Roosendaal 
http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/catharinadal.html 
www.kich.nl 
www.kasteleninnederland.nl 
 
Tabel 4: archeologisch Roosendaal in cijfers 
Archeologische terrein 
1 Terrein van zeer 

hoge 
Archeologische 
waarde; beschermd 

Kasteel van Wouw 40.077m² 

2 Terrein van hoge 
archeologische 
waarde 

Fort Altena 32.400m² 

3 Terrein van hoge 
archeologische 
waarde 

Moerendaal 8.659 m² 

 
Tabel 5: archeologisch Roosendaal in cijfers 44 
terreinen van 
archeologische 
waarde 

Hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 

Middelhoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 

Lage archeologische 
verwachtingswaarde 

0,8 km² 21,3 km² 9,4 km² 22,9 km² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
44 de omvang van de verstoringen binnen het grondgebied van de gemeente Roosendaal is niet becijferd. Dit 
omdat uit de veldtoets uit 2010 vast is komen te staan dat niet alle percelen met een ontgrondingsvergunning 
ook daadwerkelijk zijn ontgrond. 

http://users.bart.nl/~leenders/wbd/txt/catharinadal.html
http://www.kich.nl
http://www.kasteleninnederland.nl
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Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam 
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-
verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op 
andere locaties.  
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.  
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic 
fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde 
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 
urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. 
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 
hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 
steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 � heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2 : AMZ-cyclus 
 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland  wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen 
het kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de 
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten 
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de 
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 
(zie afb. 1 en 2) 
 

 
 
 
Afb. 1: de AMZ-cyclus 
 
 
 
De eerste fase: bureauonderzoek  
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te 
kunnen aantonen. 
 
 
 



 
 
 
 

 

   

 
 
Afb. 2: proces van de AMZ 
 
 
De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.  
 
Fase 1. verkennend onderzoek 
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiënter worden ingezet.  
 
Fase 2. karterend onderzoek 
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 



 
 
 
 

 

   

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ-
cyclus. 
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de 
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 
dient er  een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte 
mate bekend wat de waarde ervan is.  
 
Fase 3. waarderend onderzoek 
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor 
vindplaatsen zijn aangetroffen. 
 
De derde fase: Selectie en waardering 
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In 
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.  
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke 
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 
 
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen 
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.  
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk 
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 



 
 
 
 

 

   

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 
onderzoek al kunnen worden begonnen. 
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaartenbijlage 



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 


