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Rapport 
 

Glind, M. van de, 2012: Wijk en Aalburg – Polderzicht Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven.  

Versie concept d.d. november  

Algemene informatie Procedure: Bestemmingsplanwijziging 
Aanleiding: Nieuwbouw 
Oppervlakte plangebied: 1,1 ha  
Toponiem: Wijk en Aalburg – Polderzicht 
Methode: IVO-P  
OM-nummer: 54320 

Conclusie Rapport  De rapportage van het archeologische onderzoek is goed uigevoerd en voldoet aan 
de volgens de KNA 3.2 gestelde eisen.  
De auteur heeft goed beargumenteerd hoe en waarom hij /zij tot het gegeven 
selectieadvies gekomen is. Met name hoofdstuk 3.1 geeft een zeer helder beeld van 
de situatie ter plaatse en kan voor toekomstige onderzoeken in de omgeving van nut 
zijn. 
Echter, er is op een aantal punten afgeweken van het Programma van Eisen zonder 
dat daarover is overlegd met de gemeente Aalburg of ondergetekende. Gezien de 
goede keuzes die zijn gemaakt te velde laten we het hierbij. Afwijking van het PvE 
zonder overleg kan bijvoorbeeld opleveren dat men terug het veld in zal moeten om 
de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

Opmerkingen Algemeen 

- Toevoegen: Deskundige van de bevoegde overheid: Regio West-Brabant Mevr. 
drs. L. Weterings-Korthorst, Postbus 503, 4870 AM  Etten-Leur. Tel: 076-5027229, 
leonie.weterings@west-brabant.eu 
- Zoals hierboven reed vermeld constateren wij een aantal afwijkingen van het PvE 
zoals het verplaatsen van een aantal proefsleuven, uitbreiding van een proefsleuf en 
het anders uitvoeren van het booronderzoek. Er zijn goede keuzes gemaakt in het 
veld, echter conform PvE dienen dit soort zaken overlegd te worden met de 
gemeente Aalburg en/of ondergetekende. In dit kader zien wij graag een kaartje 
toegevoegd waarop is aangegeven waar nu precies is geboord, het kan ook 
aangegeven worden op 2.3. 
- P. 8, voetnoot 7: stroomgordel van Andel?  
- Wij constateren dat hoofdstuk 2 een wat andere inhoud heeft dan dezelfde 
paragrafen uit het PvE. Het PvE van Polderzicht bevat niet alleen de verplichte 
onderdelen uit de KNA, maar is hierin op verzoek van de gemeente Aalburg een 
bureauonderzoek verwerkt dat vervolgnes is goedgekeurd. Daarom dienen deze 
delen eveneens in hoofdstuk 2 van het rapport verwerkt te worden. Waarom niet 
eenvoudigweg paragraaf uit PvE overnemen? Het hoofdstuk over de 
landschappelijke context verschilt wat (op detail), maar bijvoorbeeld Aalburg als 
Romeinse vicus wordt niet eens meer genoemd terwijl Hendriks wel in de 
literatuurlijst is opgenomen. Hier zijn wij graag een kleine verbeteringsslag. In dit 
kader klopt het antwoord op onderzoeksvraag 6 niet; er is wel een gespecificeerde 
archeologische verwachting opgesteld; zie PvE. 

Waardering Rapport Het advies aan de gemeente Aalburg is om het rapport goed te keuren en met 

inbegrip van de verwerking van bovenstaande opmerkingen om te zetten naar een 
definitieve versie. De definitieve versie zal gecontroleerd worden op de correcte 
verwerking van bovenstaande opmerkingen. 
Graag ontvangen wij rechtstreeks van de archeologisch uitvoerder een analoog en 
digitaal exemplaar van het definitieve rapport. 
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