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Disclaimer 
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Samenvatting 
 
In opdracht van Woonlinie is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voor drie planlocaties binnen de gemeente Werkendam. Het gaat hierbij 
om een plangebied dat gelegen is aan de Rijksstraatweg 180 in Sleeuwijk,  een plangebied aan de 
Munsterkerk 9 - 29 in Dussen en een plangebied aan de Julianastraat 13 in Hank. Alle locaties 

liggen binnen de Brabantse gemeente Werkendam.1 Als onderdeel van de voorgenomen 
herontwikkelingen dient conform het landelijke en provinciale beleid het aspect archeologie nader 
in beeld te worden gebracht.  
 
Voor het deelgebied Hank is in eerste instantie alleen een bureauonderzoek uitgevoerd. De 
gemeente wil voor dit deelgebied de aanwezigheid van mogelijke verstoringen nader in kaart 
brengen.  
 
Voor het deelgebied Sleeuwijk werd op basis van het bureauonderzoek verwacht dat zich binnen 
deelgebied Sleeuwijk sprake zou zijn van overslaggronden (dijkdoorbraakafzettingen) en 
afzettingen die toegeschreven kunnen worden aan de Stroomrug van de Waal en die van Gorkum-
Arkel. Daarnaast luidde de verwachting dat zich ter plaatse mogelijk archeologische waarden 
zouden kunnen bevinden uit vooral de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen. Het veldonderzoek 
heeft bevestigd dat zandige bovengrond bestaat uit overslaggronden op getijdenafzettingen, die 
overigens sterk verstoord zijn. Deze afzettingen kunnen worden gerelateerd aan de overstromingen 
als gevolg van de St. Elisabethvloeden. De hieronder liggende kleilagen kunnen zonder twijfel 
worden geïdentificeerd als komkleiafzettingen, die gerelateerd kunnen worden aan de stroomrug 
van de Waal dan wel die van Gorkum-Arkel. De top is echter geërodeerd door de latere 
dijkdoorbraak(en). Hierdoor, en door verstoringen als gevolg van menselijk ingrijpen, wordt de kans 
op (intacte) archeologische waarden laag ingeschat. 
 
Op basis van het bureauonderzoek luidde de verwachting dat zich binnen het deelgebied Dussen 
archeologische waarden aanwezig zouden zijn die geassocieerd konden worden met de (eventuele) 
aanwezigheid van afzettingen die behoren tot de Stroomgordel van Hank. Tevens werd echter 
verwacht dat het bodemprofiel door latere overstromingen zoals de St. Elisabethvloeden of als 
gevolg van overstroming van de Merwede, verstoord zou zijn. Het veldonderzoek heeft aangetoond 
dat binnen het plangebied sprake is van (verstoorde) getijdenafzettingen (Duinkerke III afzettingen) 
en/of in combinatie met verstoorde afzettingen die gerekend zouden kunnen worden tot de 
genoemde stoormrug.  In tegenstelling tot de verwachtingen wordt de kans echter laag ingeschat 
dat zich ter plaatse nog (intacte) archeologische waarden aanwezig zijn vanwege de erosie van de 
top van de afzettingen die dateren van voor de overstromingen. 
 
Selectieadvies 
Voor het deelgebied Hank wordt een inventariserend veldonderzoek geadviseerd. Wanneer 
aanvullende gegevens bekend zijn die duiden op de aanwezigheid van verstoringen kan worden 
afgeweken van dit advies in het selectiebesluit. Op basis van het veldonderzoek is geconcludeerd 
dat de bodem binnen de deelgebieden Dussen en Sleeuwijk dermate is geërodeerd en vergraven, 
dat de kans op de aanwezigheid van (intacte) archeologische waarden laag kan worden ingeschat. 
Immers, de potentieel archeologische interessante lagen zijn niet meer intact. Bovendien zijn er 
geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen dat dergelijke waarden aanwezig zijn. Tenslotte 
dient vermeld te worden dat de voorgenomen bodemingrepen niet bedreigend zullen zijn voor het 
bovenste gedeelte van het bodemprofiel. En indien er op (veel) grotere diepte wel archeologische 
waarden aanwezig zijn, wordt het nadelige effect van eventuele heipalen ook hierop niet groot 
ingeschat. 
 
Zowel het bureauonderzoek als het veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. 

 
 

                                                                 
1 Op verzoek van de opdrachtgever zijn alle locaties in één rapportage gerapporteerd.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Woonlinie is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voor drie planlocaties binnen de gemeente Werkendam. Het 
gaat hierbij om een plangebied dat gelegen is aan de Rijksstraatweg 180 in Sleeuwijk, 
een plangebied aan de Munsterkerk 9 - 29 in Dussen en een plangebied aan de 
Julianastraat 13 in Hank, allen gelegen binnen de Brabantse gemeente Werkendam.2  
 
Als onderdeel van de  voorgenomen herontwikkelingen dient het aspect archeologie 
nader in beeld te worden gebracht.3 Het archeologisch onderzoek is in deze fase 
uitgevoerd als een archeologisch bureauonderzoek, gevolgd door een inventariserend 
veldonderzoek door middel van verkennende boringen voor de deelgebieden Sleeuwijk en 
Dussen. Voor het deelgebied Hank is alleen een bureauonderzoek uitgevoerd op verzoek 
van de gemeente Werkendam.  
 
Afhankelijk van het oordeel van de gemeente Werkendam kan een aanvullend 
archeologisch onderzoek noodzakelijk blijken. Een archeologisch onderzoek dat in het 
kader van ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, past als onderzoeksstrategie binnen de 
zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Deze cyclus wordt toegelicht in 
bijlage 2.  
 
Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel (bureauonderzoek) en het toetsen hiervan in het veld 
door het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Aan de 
hand van het verkennend booronderzoek kunnen kansarme en kansrijke gebieden binnen 
de planlocaties worden aangewezen. De onderzoeken zullen resulteren in het formuleren 
van aanbevelingen voor de wijze waarop met eventueel aanwezige archeologische 
waarden dient te worden omgegaan.  
 
Zowel het bureauonderzoek als het veldonderzoek is uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. 
 

                                                                 
2 Naar wens van de opdrachtgever zijn alle locaties in één rapportage gerapporteerd. Bovendien zijn de locaties 
niet ver van elkaar gelegen in dezelfde gemeente. 
3 Dit is conform het provinciale beleid. De gemeente Werkendam heeft nog geen eigen archeologiebeleid, maar 
RAAP Archeologisch Adviesbureau is op dit moment bezig met het opstellen van een verwachtingskaart voor de 
gemeente. Naar verwachting zal in de loop van 2010 het archeologiebeleid van de gemeente worden vastgesteld 
(pers.com. G.J.A. Sophie, regioarcheoloog Regiobureau Breda). 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we 
wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik 
gemaakt van geregistreerde archeologische waarnemingen, historische kaarten, 
informatie over de landschappelijke situatie en bodemkundige gegevens. Een 
gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de 
omvang, de datering en de (eventuele mate van) verstoring van archeologische waarden 
binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocaties 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebieden 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en 
plangebied anderzijds. Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is 
verzameld om een goed beeld te krijgen van de archeologische waarden binnen de 
plangebieden. Het onderzoeksgebied is veelal groter dan het plangebied en verschilt al 
naar gelang het te onderzoeken aspect.  
 
Met het plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied kunnen eventueel 
aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Het gaat in dit geval om drie 
plangebieden.  
 
Allereerst het deelgebied Sleeuwijk, een locatie aan de Rijksstraatweg 180, ten 
zuidwesten van de kern van Sleeuwijk (zie afbeelding 2). Ter plaatse wordt een 
garagebedrijf gerealiseerd, evenals twee woningen en parkeerplaatsen. Het gebied heeft 
een oppervlakte van circa 7500m2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2. Het plangebied aan de Rijksstraatweg te Sleeuwijk (links) en het plangebied aan de 
Munsterkerk te Dussen (rechts). (Bron: maps.google.nl) 

 
 
 

 
 

Plangebied 
Sleeuwijk 

Plangebied 
Dussen 
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Deelgebied Dussen betreft het terrein aan de Munsterkerk 9-29 in Dussen dat wordt 
herontwikkeld ten behoeve van woningbouw. Het plangebied (met een oppervlakte van 
circa 5200m²) bevindt zich ten westen van de Munsterkerk en omvat drie percelen, 
waarop momenteel nog bebouwing aanwezig is (zie afbeelding 2). 
 
Voor het deelgebied Hank gaat het om een leegstaande garage/bedrijfswoning aan de 
Julianastraat 13 te Hank. Dit plangebied heeft een oppervlak van circa 1000 m² en zal 
ontwikkeld worden tot praktijkruimte voor huisarts, fysiotherapie, bergingen en 
daarboven woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3. Plangebied aan de Julianastraat 13 te Hank. (Bron: www.maps.google.nl) 
 

Plangebied
Hank

 
 

2.1.2 Landschappelijke situatie 

2.1.2.1 Geologie 

Algemeen 
De diepere ondergrond van beide plangebieden werd gevormd gedurende het Pleistoceen 
Tijdens de laatste IJstijd, het Weichselien, werden in brede riviervlaktes dikke lagen zand, 
grind en klei afgezet door de rivieren Maas en Rijn. Er vormden zich echter nog geen 
rivieroevers, omdat de rivieren voortdurend hun loop verlegden; er was sprake van een 
vlechtend riviersysteem. In droge periodes traden zandverstuivingen op vanuit de 
droogliggende, ondiepe rivierbeddingen. Hierdoor werden langs de rivieren duinen 
gevormd die, indien ze boven jongere sedimenten uitsteken, donken worden genoemd.4  
Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 8.500 jaar geleden, trad een blijvende 
klimaatsverbetering op. Doordat de Rijn en de Maas niet meer constant gevoed werden 
door smeltwater van de ijskappen, verlegden de rivieren hun loop minder snel en vaak en 
hierdoor kon oeveropbouw plaatsvinden. Zandig sediment werd afgezet in de vorm van 
oeverwallen. Deze elementen behoren tot de oudste landschapsvormen; tevens kunnen 
zij de loop van oude rivieren markeren. De oeverwallen liggen als ruggen in het landschap 
maar zijn zelf vrij vlak. Oeverwallen zijn potentiële vondstlocaties. Een stilstand van de 
vorming van oeverwallen trad op in het Subboreaal (5.000-3.000 jaar geleden). Door de 
geringe watertoevoer in deze drogere periode werden slechts komkleigronden afgezet. 
Vanaf 3.000 jaar geleden (tijdens het Subatlanticum) werd het klimaat weer natter, 
waardoor opnieuw een fase van stroomrugafzettingen plaatsvond.  
 
                                                                 
4 H.J.A. Berendsen, De vorming van het land (1998) 126, 172-175. 
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De Maas had een grillig verloop, waardoor op de lage zandgronden over een vrij groot 
oppervlak stroomruggen zijn gevormd.5 Deze zandige, zavelige stroomruggen hebben het 
Land van Heusden en Altena (hier maken de plangebieden onderdeel van uit) bij uitstek 
vormgegeven en voor een groot deel de bewoningsgeschiedenis bepaald. Langs de oude, 
verlande rivierbedden en langs bestaande rivieren liggen deze stroomruggen. De 
kenmerkende, fijnzandige lagen ervan komen veelal voor op een diepte tussen 0,8 en 1,0 
m. -mv. De stroomruggen binnen het gebied zijn niet alleen van landschappelijke waarde; 
ook vanuit historisch en archeologisch oogpunt zijn het elementen van groot belang.  
 
Een ander sedimentatiepakket zijn de komkleigebieden. In de lage gebieden achter de 
oeverwallen werd in tijden van overstromingen het fijnste sediment afgezet en ontstonden 
kleilagen die als komklei worden aangeduid. Dit vond vooral plaats gedurende het 
Atlanticum (8.000-5.000 BP) –Zo ontstonden komkleigebieden, meertjes en 
moerasbossen. Het ontstane moerasbos kreeg zo bij hoge waterstanden veel voedselrijk 
rivierwater te verwerken, waardoor eutrofe veengroei kon plaatsvinden. Dit veen breidde 
zich tussen de oeverwallen steeds verder uit. In de periode 1250-1630 n. Chr. vond op 
grote schaal veenontginning plaats binnen het gebied. Eerst werden de veengebieden 
ontgonnen omwille van het bedrijven van landbouw; later zouden de veenontginningen 
zich gaan richten op het afgraven van de turf. Deze turf werd in de steden gebruikt als 
brandstof.  
 
Rivierengebied 
De Noord-Brabantse rivieren hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming 
van het landschap. Gedurende het Pleistoceen en het Subatlanticum veranderden de 
rivieren hun stroom geregeld. Hierbij brak de rivier door haar oeverwal en zocht een 
nieuwe bedding. Vanuit deze nieuwe bedding werden nieuwe stroomruggen en 
komgronden gevormd. In de oude rivierbedding werd vervolgens klei afgezet. Hierdoor 
komen in het gebied rond Werkendam allerlei variaties van stroomrug- en 
komkleiafzettingen boven elkaar voor. Hoger gelegen rivieroevers worden in dit gebied 
dus afgewisseld met de lagergelegen komkleigronden.  
 
Deelgebied Sleeuwijk 
Sleeuwijk bevindt zich op de stroomrug van de Waal, waarvan de sedimentatie circa 1625 
jaar geleden begon en tot op heden voortduurt. De oudste archeologische sporen die 
binnen de context van deze stroomgordel zijn aangetroffen zijn Laat Romeins. De huidige 
loop door de Nieuwe Merwede is gevormd door de St. Elisabethsvloed van 1421. Tevens 
bevindt het plangebied in Sleeuwijk zich deels op een oude stroomrug van de Gorkum-
Arkel.6 Deze rivier, die actief was tussen 6515 en 5590 jaar geleden, kent geen 
archeologische sporen. Dit zal vooral te maken hebben met de relatief diepe ligging van 
de top van de stroomgordelafzettingen onder jongere afzettingen. 
 

                                                                 
5 J.P.C.A. Hendriks, Archeologie en bewoningsgeschiedenis van het land van Heusden en Altena (1990) 14. 
6 Berendsen & Stouthamer, 2001. Nr 57. 
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Afbeelding 3. Uitsnede uit de kaart van Berendsen en Stouthamer, met daarop de 
paleogeografische ontwikkeling van het rivierengebied weergegeven. (Bron: Berendsen & 
Stouthamer, 2001) 
 

Deelgebied Dussen 
Het plangebied in Dussen bevindt zich in een gebied waar sprake is van Afzettingen van 
Walcheren (de voormalige Duinkerke III-afzettingen) bovenop de fluviatiele afzettingen. 
Dussen bevindt zich ten noorden van de huidige Bergsche Maas en ligt op de oude 
Stroomgordel van de Hank.7 Deze rivier was tussen 2200 en 1130 jaar geleden actief en 
kent geen archeologische sporen. De oeverwalafzettingen van de Hank zijn deels 
geërodeerd door de St. Elisabethsvloed. Volgens Berendsen en Stouthamer8 bevindt deze 
stroomrug zich op + 0,5 à - 1,0 m t.o.v. NAP. Aangzien de hoogte van het plangebied ligt 
tussen de 0,2 à 0,5 m + NAP, zou dit betekenen dat afzettingen behorende tot deze 
stroomrug binnen  verwacht kunnen worden vanaf het maaiveld tot circa 1,5 m - mv. 
 

Deelgebied Hank 
Het deelgebeid Hank bevindt zich op de Dussen-stroomgordel (zie afbeelding 6).9  De 
stroomgordel van de Dussen was actief tussen 2980 en 1760 BP (Before Present).10 
Bovenop het gedateerde materiaal bevindt zich een 0,4 m dikke kleilaag. De in associatie 
met de stroomgordel aangetroffen archeologische sporen zijn uit de Late IJzertijd, de 
Romeinse tijd, de Merovingische en de Karolingische periode. De restgeul van de 
stroomgordel bevatte tijdens de Romeinse tijd nog water, wat overeenkomt met de C14-
datering.11  
 

                                                                 
7 Berendsen & Stouthamer, 2001. Nr 57. 
8 Berendsen & Stouthamer, 2001. 
9 Berendsen & Stouthamer, 2001. Nr 40. 
10 idem. 
11 Berendsen & Stouthamer, 2001 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de paleogeografische kaart van Berendsen en Stouthamer, met daarop 
het plangebied in Hank (ster). (Bron: Berendsen & Stouthamer, 2001) 
 

2.1.2.2 Bodem 

Deelgebied Sleeuwijk 
Het plangebied in Sleeuwijk bestaat uit twee bodemtypen: kalkhoudende 
vlakvaaggronden (ZN50A) en de associatie overslaggronden (AO). De vlakvaaggronden in 
Sleeuwijk zijn gevormd in oeverwaldoorbraakafzettingen van de Merwede, afgezet kort na 
de St. Elisabethsvloed van 1421. Vanaf het maaiveld bestaat het bodemprofiel uit 
leemarm, matig fijn zand, met daaronder zware klei op veen. De overslaggronden zijn 
ontstaan uit dijkdoorbraken, waarbij zandig overslagmateriaal uit de doorbraakkolk over 
het achterliggende land is verspreid, vaak in een waaiervormig patroon. Het is zeer 
heterogene grond, met een grillig patroon van afzettingen. Door de St. Elisabethsvloed is 
het gehele gebied vanuit het westen overstroomd en overdekt met zavel en klei. 
 
Op basis van het reeds door Oranjewoud uitgevoerde milieukundige bodemonderzoek12, 
kan aangenomen worden dat de bodem binnen (een deel van) het plangebied13 als volgt 
is opgebouwd: van maaiveld tot 0,30 à 0,50 m - mv bestaat de bodem uit matig fijn, zwa
siltig, zwak humeus, lichtbruin zand, waaronder van 0,30/0,50 m tot maximaal 1,5 m - mv 
grijs tot geel matig fijn, zwak siltig zand kan worden aangetroffen. Op een diepte van 0,70 
à 2,0 m - mv bevindt zich vervolgens zwak siltige, grijze klei, dat op een diepte van 1,0 à 
2,0 m - mv overgaat in veen. 

k 

                                                                

 
Deelgebied Dussen 
Het plangebied in Dussen is op de bodemkaart niet gekarteerd omdat het in de bebouwde 
kom ligt. Wanneer de omliggende bodemtypen geëxtrapoleerd worden, is het aannemelijk 
dat de bodem bestaat uit kalkrijke nesvaaggronden (Mo80A) of kalkhoudende 
poldervaaggronden (RN66A). De nesvaaggronden zijn plaatselijk, ondanks de intensieve 
begreppeling, zeer natte gronden. De poldervaaggronden bij Dussen komen veel voor in 
het land van Heusden en Altena. Ze bestaan uit een toplaag van lichte of matig zware klei, 
dat overgaat in een kalkloze tussenlaag of onderlaag van zware klei. Deze zware klei gaat 
vervolgens weer over in lichter materiaal, soms ook veen. De kleiige bovenlaag is 

 
12 Lexmond, 2010. 
13 Boringen 006, 011 en 013. 
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afkomstig van zoete getijdenafzettingen uit de Merwede, die tot stand kwamen na de St. 
Elisabethsvloed.  
 
Deelgebied Hank 
Het plangebied in Hank is niet gekarteerd op de bodemkaart vanwege de ligging in de 
bebouwde kom. Extrapolatie van de omringende gronden maakt het waarschijnlijk dat 
sprake is van poldervaaggronden (vormeenheden Mn15, Mn25 en Mn35). Dit zijn 
voornamelijk zavel- en kleigronden dikker dan 0,8 m.  In de omgeving van Hank komt 
tevens uiterst fijn wadzand op wisselende diepte in de ondergrond voor. Dit zand is 
tijdens en vlak na de St. Elisabethsvloed als een plaatvormige vlakte tot afzetting 
gekomen. Onder invloed van de getijdenbeweging daarna ontstonden er geulen in de 
dekzandvlakte die een dikkere kleivulling hebben, zoals die rondom het plangebied 
gekarteerd zijn.14  
 
De gronden van Mn15 komen ten  noorden van Hank voor en bestaan uit relatief 
hooggelegen oevers langs de kreken die tijdens de St. Elisabethsvloed zijn opgeslibd. De 
gronden van vormeenheid Mn25 komen over grote aaneengesloten oppervlakten voor en 
hebben een homogene profielopbouw. Ook vormeenheid Mn35 komt over 
aaneengesloten stukken voor, maar bestaat uit lichtere klei. 
 

2.1.2.3 Geomorfologie 

Deelgebied Sleeuwijk 
Het plangebied in Sleeuwijk is op de geomorfologische kaart gekarteerd als 
rivierkom/oeverwalachtige vlakte (vormeenheid 2M22). Dit vormt de overgang van de 
rivieroeverwallen naar de vlakke rivierkom. Ten noorden van het plangebied bevindt zich 
een overloopgeul (2R12). Dit is een geul die een oeverwal doorsnijdt en in de richting van 
de komvlakte loopt. Zulke geulen zijn bij hoge waterstanden van de rivier ontstaan. De 
stroomrug van de Waal en de fossiele stroomrug van de Gorkum-Arkel bevinden zich in dit 
gebied. 
 
Deelgebied Dussen 
In Dussen is de geomorfologische kaart evenals de bodemkaart voor het plangebied niet 
gekarteerd vanwege de ligging binnen de bebouwde kom, maar ook hier kan het 
kaartbeeld worden geëxtrapoleerd. Hoogstwaarschijnlijk bevindt het plangebied zich op 
een rivierkom-/oeverwalachtige vlakte (1M23). Dit is een vaak zeer vlak gebied, iets 
verder van de rivier af gelegen, waarin de fijnste bestanddelen tot bezinking zijn 
gekomen. Op sommige plaatsen kan tevens veenontwikkeling hebben plaatsgevonden. 
Ten noorden van Dussen ligt een rivieroeverwal (3K25). Deze is ontstaan door het 
uittreden van de rivier, waardoor wegens de verminderde stroomsnelheid zandig 
materiaal afgezet kon worden en een flauwe helling kon ontstaan. In de omgeving van dit 
plangebied ligt de stroomgordel van de Bergsche Maas en de fossiele stroomgordel van 
de Hank. Ten zuiden van Dussen is sprake van een opgehoogd terrein, gevormd door 
menselijke activiteiten.  
 
Deelgebied Hank 
Voor dit deelgebied geldt hetzelfde als voor het besproken plangebied in Dussen. Op de 
geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd. Door extrapolatie van het 
kaartbeeld kan worden gesteld dat het plangebied zich waarschijnlijk op een getij-

                                                                 
14  Harbers, 1990 
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oeverwal (vormcode 3K34) bevindt, gelegen tussen vlakten van getij-afzettingen (2M35). 
De afzettingen die onder getij-invloed gevormd zijn, zijn zeer vlak en bestaan 
voornamelijk uit jonge zeeklei. De getij-oeverwallen zijn tijdens vloed langs de kreken 
ontstaan als smalle, zandige ruggen. In het verleden waren deze oeverwallen gunstige 
vestigingslocaties vanwege de hogere ligging. Door dit geomorfologische element krijgt 
het plangebied een hogere verwachtingswaarde voor wat betreft archeologie. 

2.1.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op historisch kaartmateriaal is doorgaans de bouwhistorische ontwikkeling van een 
plangebied, vanaf de 19e eeuw, goed te volgen. Zo ook voor onderhavige deelgebieden.  
 
Deelgebied Sleeuwijk  
Op de topografisch militaire kaart van de omgeving van Sleeuwijk valt te zien dat het 
plangebied tot 1969 grotendeels onbebouwd is gebleven. Het is vooral in gebruik 
geweest als bos. Tussen 1925 en 1958 is het bos op de locatie verwijderd, en kreeg het 
een agrarische bestemming. Pas vanaf 1988 is er bebouwing aanwezig.  
 
Momenteel is het deelgebeid Sleeuwijk deels bebouwd; in verband met deze bebouwing 
worden verstoringen verwacht in het bodemprofiel. De grootste verstoringen zullen echter 
zijn veroorzaakt door de St. Elisabethvloeden. 
 
Deelgebied Dussen 
Op een kaart van 1562 van de gebroeders Jacob en Pieter Sluyter15, waarop de Biesbosch 
bij Geertruidenberg is aangegeven, staat Dussen reeds vermeld (zie afbeelding 4). Hierop 
is te zien dat zich ten westen van Dussen een uitgestrekte binnenzee bevindt, terwijl het 
gebied ten noordoosten van de Drongelense Dijk bespaard is gebleven.  
 
Op kaarten van de omgeving die beschikbaar zijn uit het begin van de 19e eeuw is 
duidelijk bebouwing bij Dussen te zien (zie ook afbeelding 5). Het dorp Dussen bestaat 
eigenlijk uit drie voormalige heerlijkheden: Munsterkerk, Muilkerk en Heer Aartswaarde. 
Heer Aarswaarde is in de Sint Elisabethsvloed door de golven verzwolgen. Munsterkerk 
ligt ten zuiden van het riviertje de Dusse, en Muilkerk ten noorden ervan. De oudste 
schriftelijke vermeldingen stammen uit 1276 (Mulekerke) en 1330 (Munsterkerk). De 
naam Munsterkerk (eerst Monasterium) duidt op een klooster. De ligging hiervan is echter 
onbekend.  
 

                                                                 
15 http://beeldbank.nationaalarchief.nl 
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Afbeelding 4. Op de historische kaart van de Biesbosch bij Geertruidenberg is de omgeving van 
Dussen te zien; ten westen bevindt zich een uitgestrekte binnenzee. (Bron: 
http://beeldbank.nationaalarchief.nl) 

 

 
Afbeelding 5. Op de topografisch militaire kaart van 1830-1850 is te zien dat binnen het huidige 
plangebied in Dussen al sprake is van lintbebouwing. (Bron: watwaswaar.nl) 

 
Opvallend in Dussen is het kasteel, het domein van de Heren van Munsterkerk, dat 
dateert uit 1331. In 1378 werd door Arend van Arkel een nieuw kasteel gebouwd, dat in 
het Hollands-Brabants grensgebied lag en voor die tijd zeer modern werd aangelegd. In 
de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel zwaar beschadigd. Na de restauratie in 1953 
deed het kasteel lange tijd dienst als gemeentehuis van de nu opgeheven gemeente 
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Dussen. De Dorpsstraat, die de zuidgrens van deze locatie vormt, is een oude rivierdijk 
die na de St. Elisabethvloed is aangelegd en die in de loop van de 19e eeuw is bebouwd. 
 
Momenteel is het deelgebied Dussen deels bebouwd; in verband met deze bebouwing 
worden verstoringen verwacht in het bodemprofiel. De grootste verstoringen zullen echter 
zijn veroorzaakt door de St. Elisabethvloeden. 
 
Deelgebied Hank 
Op de topografisch militaire kaarten van Hank valt te zien dat het plangebied lange tijd 
een agrarisch grondgebruik heeft gekend. De kaarten van 1832, 1869, 1878, 1894, 1936 
en 1953 tonen onbebouwd grasland ter plaatse van het plangebied. Op de kadastrale 
kaart van 1958 is voor het eerst bebouwing te zien ter plaatse. Ook binnen dit plangebied 
worden verstoringen verwacht die samenhangen met de ter plaatse aanwezige 
bebouwing. Daarnaast blijkt dat in het recente verleden een bodemsanering heeft 
plaatsgevonden. Mogelijk is de verontreinigde grond tot 2 m - mv ontgraven, de omvang 
van deze ontgraving is echter (nog) niet bekend. Wel zijn drie ondergrondse tanks binnen 
het plangebied verwijderd. Een vierde tank is nog in de bodem aanwezig (en afgevuld met 
zand). De verwachting is dat de bodem op deze plaatsen tot diep is verstoord (het gaat om 
4000 en 6000 liter tanks).16 
 
Tijdens het schrijven van het bureauonderzoek is de Historische Kring van Werkendam, 
De Werken, benaderd. Tot op heden is nog geen reactie ontvangen. 
 

2.1.4 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebieden 
Deelgebied Sleeuwijk aan de Rijksstraatweg 180 is momenteel in gebruik als woning met 
de daarbij behorende gronden.  
 
Het deelgebied Dussen bestaat uit drie percelen, gelegen aan de Munsterkerk 9-29 en de 
Dorpsstraat, ongenummerd. Momenteel bestaan de percelen uit woningblokken aan de 
Munsterkerk (vier stuks) en een onbebouwd perceel aan de Dorpsstraat (zie ook 
afbeelding 2).   
 
Deelgebied Hank bestaat uit het garageterrein Bakkers met de bijbehorende bebouwing. 
De op het garageterrein aanwezige bebouwing (inclusief woning) wordt gesloopt. Niet uit 
gesloten kan worden dat er mogelijk sprake van verontreiniging van de grond.  
 
Consequenties toekomstig gebruik 
De ontwikkelingsplannen van Woonlinie voor de aangegeven plangebieden (realisatie van 
woningen, garagecomplex, parkeerplaatsen) kunnen eventueel aanwezige archeologische 
resten beschadigen dan wel vernietigen. Naar verwachting bedraagt de maximale 
ontgravingsdiepte niet meer dan circa 1,0 m - mv. In alle locaties is echter ook sprake van 
heien. Hierbij worden heipalen gebruikt van minimaal 8 m lengte en lokaal zelfs 16 à 18 
m. Er vindt dus ook enige bodemverstoring plaats op grotere diepte (maximaal 18 m - mv). 
De mate van bodemverstoring als gevolg van het heien is naar verwachting echter 
minimaal. 
 

                                                                 
16 Op basis van de beschikking NB/615/0061, Provincie Noord-Brabant (17 augustus 1999).   
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2.2 Bekende archeologische waarden 

Deelgebied Sleeuwijk 
In de omgeving van het plangebied in Sleeuwijk hebben in het verleden meerdere 
archeologische onderzoeken plaatsgevonden, waarbij onder meer een vindplaats uit de 
Middeleeuwen is aangetroffen (OM-nummer 9171). Tevens heeft in de directe omgeving 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de Gorkum-Arkel-stroomgordel, maar deze 
is niet aangetroffen  
 
Op circa 700 m en 900 m ten zuiden van het plangebied bevinden zich twee terreinen van 
hoge archeologische waarde. Het gaat hierbij allereerst om AMK-terrein 4900, waar zich 
vermoedelijk de resten van het Laat Middeleeuwse versterkte huis Wielenstein bevinden. 
Bij het trekken van een ruilverkavelingsloot werden hier grote bakstenen fundamenten en 
14e eeuws steengoed aangetroffen. AMK-terrein 4892 bevat bewoningssporen uit de 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen. De vindplaats ligt op een verhoging langs de weg en 
is aangetroffen tijdens een kartering door STIBOKA.  
 
In een straal van circa 1000 m rond het plangebied is een tiental archeologische 
waarnemingen geregistreerd, in datering variërend van de Romeinse tijd tot de 
Middeleeuwen. Hierbij zijn vondsten geregistreerd als een vergulde bronzen fibulae, 
aardewerk, een oeverwal, een cultuurlaag, bronzen munten en resten in samenhang met 
een kasteel. Voor een weergave van de archeologische waarnemingen en AMK-terreinen, 
wordt verwezen naar bijlage 231278-ARCHIS-Sleeuwijk. 
 
Deelgebied Dussen 
Rondom Dussen zijn in het verleden meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Hierbij bestond onder meer de verwachting oude woongronden op de Dussen 
stroomgordel aan te treffen. Over de resultaten hiervan is vooralsnog geen informatie 
beschikbaar. 
 
In de directe omgeving van het plangebied in Dussen zijn geen AMK-terreinen 
geregistreerd. 
 
In de nabije omgeving van het plangebied in Dussen is een vijftal archeologische 
waarnemingen geregistreerd, voornamelijk uit de Middeleeuwen. Voor een visuele 
weergave van de archeologische waarnemingen en AMK-terreinen, wordt verwezen naar 
bijlage 231278-ARCHIS-Dussen.  
 
Deelgebied Hank 
Rondom het plangebied in Hank zijn in het verleden verschillende archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. Zo is in 2004 een bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door 
een verkennend booronderzoek plaatsgevonden aan de Buitendijk 64 te Hank (OM-
nummer 7011). Hierbij zijn in één boring archeologische indicatoren aangetroffen die 
mogelijk duiden op een oude woonplaats. Aanbevolen is om rond de gesloopte boerderij 
een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Het proefsleuvenonderzoek heeft echter niets 
opgeleverd; geadviseerd werd het terrein vrij te geven.  
 
Onderzoeksmelding 9169 betreft een archeologisch onderzoek aan de 
Buitendijk/Kamersteeg. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 61 boringen gezet. Op twee 
plaatsen binnen het booronderzoek wordt een vervolgonderzoek door middel van 
proefsleuven aanbevolen indien de geplande verstoring dieper reikt dan 1,3 m -mv. Het 
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proefsleuvenonderzoek aan de Kamersteeg (uitgevoerd door BAAC BV, OM-nummer 
19518) heeft geen behoudenswaardige vindplaatsen opgeleverd. 
 
Op circa 600 m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een terrein van hoge 
archeologische waarde (AMK-terrein 11110). Het betreft een terrein met mogelijk sporen 
van bewoning uit de Middeleeuwen (verdronken dorp). Op het terrein zijn funderingen 
aangetroffen van een groot stenen gebouw dat behoort tot het verdronken dorp 
Heeraartswaarde (van voor de St. Elisabethsvloed, 1421).  
Binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied is een aantal archeologische 
waarnemingen geregistreerd. Het gaat hierbij om vondsten behorend tot een versterkt 
huis (waarnemingsnummer 22157), een nederzetting (401008) en een huisplaats 
(420939). Het versterkte huis behoort tot AMK-terrein 11110 en meet circa 7,1 bij 10,9 m 
(op basis van de funderingen). Het archeologisch vondstmateriaal dat in deze context is 
geregistreerd bevat onder meer verschillende keramiekfragmenten, onderdelen van de 
fundering, metalen spijkers, bot en vaatwerk. Het overgrote deel van dit vondstcomplex is 
gedateerd in de Late Middeleeuwen. 
 
De nederzettingsresten zijn aangetroffen in de top van de afzettingen van de Dussen-
stroomgordel op een diepte van 1,6 m -mv en omvatten keramiek en een spinsteen. Het 
keramiek was niet-dateerbaar (tussen Neolithicum en de Nieuwe tijd); de spinsteen is 
gedateerd in de periode tussen de IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen. 
 
De vondsten die in associatie met de huisplaats zijn gedaan bestaan voornamelijk uit 
aardewerk: roodbakkend materiaal met loodglazuur. Voorts is binnen de voorganger van 
de recent gesloopte boerderij botmateriaal aangetroffen, evenals glas, houtskool, ijzer, 
houten planken en palen. Het vondstmateriaal is gedateerd in zowel de Late 
Middeleeuwen als de Nieuwe tijd. 
 
Overige informatie 
Ten behoeve van het onderzoek is de Archeologische Vereniging Land van Heusden en 
Altena geraadpleegd. Op 25 oktober 2010 heeft de heer K. van Dijk, coördinator 
onderzoek en vondsten van deze vereniging, laten weten geen aanvullende informatie te 
hebben over de betreffende locaties. 
 

2.3 Archeologische verwachting 

2.3.1 Archeogische 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. Voor deelgebied Dussen is een hoge archeologische trefkans vastgesteld. Het  
deelgebied Sleeuwijk kent een zowel een lage als een middelhoge trefkans. Voor 
deelgebied Hank is op de IKAW een hoge trefkans vastgesteld.  
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Voor een visuele weergave van de archeologische verwachting inclusief de AMK-terreinen 
en de waarnemingen wordt verwezen naar de kaartbijlagen 231278-ARCHIS-Sleeuwijk, 
231278-ARCHIS-Dussen en 231278-ARCHIS-Hank. 
 
 
Provinciale verwachtingskaart 
 
Deelgebied Sleeuwijk 
Op de cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant, versie 
2010, zijn verschillende lagen zichtbaar rondom Sleeuwijk (zie afbeelding 5). Het 
plangebied ligt in het cultuurhistorisch landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
een nationaal landschap. Dit gebied bestaat uit inundatiegebieden en 
verdedigingswerken in de verschillende polders.  
 

 

 
Afbeelding 5. Uitsnedes uit de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant met 
links Sleeuwijk en rechts Dussen, onder Hank (conceptversie 2010, www.brabant.nl).  

 
Deelgebied Dussen  
Deelgebied Dussen bevindt zich binnen het archeologisch landschap Land van Heusden 
Altena (zie afbeelding 5). Dit is het rivierenlandschap en zeekleilandschap waarbinnen 
zich crevasses, stroomgordelafzettingen, kommen, rivierduinen en rivierdalen bevinden. 
Verschillende fossiele stroomgordels liggen gestapeld door het landschap. Deze 
gestapelde opbouw van het landschap leidt ertoe dat oudere perioden zijn 
ondervertegenwoordigd, maar in geval van aanwezigheid goed geconserveerd zullen zijn. 
Het landschap kent een gemiddelde dichtheid aan Archis-waarnemingen. Terreinen met 
Romeinse bewoning overstijgen in aantal en omvang het Brabants gemiddelde.  
 
Deelgebied Hank 
Het plangebied in Hank bevindt zich eveneens binnen het Land van Heusden Altena (zie 
afbeelding 5). Zodoende grenst het aan een zeekleigebied waarbinnen een patroon van 
dijken, kreken en onbedijkte gorzen zichtbaar is. Dit polderlandschap is grotendeels 
vormgegeven door de mens.  
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Gemeentelijke verwachtingskaart 
De gemeente Werkendam is momenteel bezig met het opstellen van een gemeentelijke 
beleidskaart archeologie. Een conceptversie hiervan was ten tijde van het 
bureauonderzoek niet beschikbaar.  
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Datering 
In de plangebieden in Sleeuwijk en Dussen worden, op basis van eerder onderzoek, 
voornamelijk vindplaatsen verwacht uit de Romeinse tijd tot en met de Middeleeuwen. 
Vondsten uit eerdere perioden zijn overigens niet uit te sluiten. Romeinse 
nederzettingsterreinen komen in het Land van Heusden en Altena overigens 
bovengemiddeld voor. Door de gestapelde opbouw van het landschap zijn oudere 
perioden dan de Romeinse tijd weer ondervertegenwoordigd, maar, indien aanwezig, 
goed geconserveerd. Voor het plangebied in Hank geldt een vergelijkbare datering, met 
de nadruk op de Late Middeleeuwen. 
 
Complextype 
Uit de perioden tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen worden vooral resten 
verwacht die de weerslag vormen van een sedentaire leefwijze: nederzettingen, resten 
van agrarische activiteit en graf- en urnenvelden. 
 
Omvang 
De omvang van de mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen/resten kan sterk 
variëren: van puntlocaties tot nederzettingsplattegronden. 
 
Diepteligging 
Archeologische resten kunnen vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,5 m -mv 
worden aangetroffen. Voor het plangebied in Hank geldt dat in de buurt eerder 
vondstmateriaal op de top van de stroomgordel van de Dussen werd aangetroffen op een 
diepte van circa 1,6 m -mv. Dit kan gelden als richtlijn. 
 
Locatie 
Eventuele resten kunnen zich voor elk van de drie plangebieden over het gehele terrein 
bevinden, met uitzondering van de locaties waar, door bouwwerkzaamheden 
bijvoorbeeld, bodemverstoring heeft plaatsgevonden. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Resten en structuren die wijzen op een sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: 
paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), greppels, waterputten met houten 
beschoeiingen, afvalkuilen en erfafscheidingen. In de Romeinse tijd stenen funderingen. 
Vondsten: vooral aardewerk. Tot en met de IJzertijd gaat het om handgevormd aardewerk, 
vanaf de Romeinse Tijd komt ook gedraaid aardewerk en uitheems aardewerk voor. 
Daarnaast kan verbrand bot en metaal worden aangetroffen. In diepe grondsporen, zoals 
greppels en waterputten, kan ook bot en hout worden aangetroffen. 
 
Mogelijke verstoringen 
Daar waar in het verleden bodemroerende ingrepen hebben plaatsgevonden, kunnen 
eventuele archeologische vindplaatsen verstoord zijn. Tevens kan onder invloed van de 
besproken rivieren en de stormvloed uit 1421 erosie van de top van het dekzand hebben 
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plaatsgehad. Daarover is geen nadere informatie bekend. 
 

2.4 Advies voor vervolgonderzoek 

Uit het archeologische bureauonderzoek komt naar voren dat de trefkans binnen de 
plangebieden sprake is van uiteenlopende archeologische verwachtingen.  
 
Deelgebieden Sleeuwijk en Dussen  
Voor het plangebied in Dussen is een hoge archeologische trefkans vastgesteld en voor 
het plangebied in Sleeuwijk is sprake van zowel een lage als een middelhoge trefkans.  
Door de ligging van de locaties binnen het stroomruglanschap van de Landen van 
Heusden en Altena is eveneens sprake van een verhoogde archeologische verwachting. 
De aanwezigheid van stroomruggen en oeverwallen kan niet uitgesloten kan worden. 
Het kaartmateriaal dat benut is bij onderhavig bureauonderzoek is echter te grof om voor 
elk plangebied een specifieke archeologische verwachtingswaarde vast te stellen, temeer 
omdat de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart op het moment van schrijven 
nog niet beschikbaar was.  
 
Geadviseerd wordt om in de deelgebieden Sleeuwijk en Dussen een inventariserend 
veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren. Door middel van een 
booronderzoek, verkennende fase, wordt meer inzicht verkregen in de aard van de 
ondergrond. Daarmee kan de mate van bodemintactheid/bodemgesteldheid worden 
bepaald en zo de trefkans op het aantreffen van archeologische resten worden bevestigd 
of bijgesteld.  
 
Deelgebied Hank 
Voor het plangebied in Hank geldt dat het zich waarschijnlijk op een getij-oeverwal 
bevindt. Dit leidt tot een verhoogde archeologische verwachtingswaarde. Op verzoek van 
de gemeente Werkendam is het archeologisch onderzoek voor de locatie Hank beperkt 
gebleven tot een bureauonderzoek. Dit omdat de gemeente eerst nader in beeld wil 
hebben in hoeverre er voor dit deelgebied daadwerkelijk archeologische waarden 
verwacht kunnen worden, aangezien de mogelijkheid bestaat dat in het plangebied 
bodemverstoringen aanwezig kunnen zijn.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

(zie KNA specificatie VS05) 
 
Het doel van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, is het toetsen van de 
op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek gestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting. Tijdens het booronderzoek wordt de bodemgesteldheid en de 
bodemkwaliteit (gaafheid) binnen het plangebied bepaald; de verwachting houdt veelal 
verband met de intactheid van het bodemprofiel. Op basis hiervan kunnen kansarme -of 
kansrijke zones worden aangewezen. Daarnaast wordt gekeken of zich binnen het 
plangebied archeologische waarden (kunnen) bevinden. Het veldonderzoek dient 
antwoord te geven op de volgende vragen (zie paragraaf 4.1 voor de beantwoording 
hiervan): 
 
1. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied en zijn er aanwijzingen voor 

bodemverstoringen? 
2. Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 

kunnen wijzen op een archeologische vindplaats? 
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn, op welke diepte bevinden deze zich 

en wat is de maximale diepte? 
4. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door 

realisatie van geplande bodemingrepen?  
5. Stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de 

bureaustudie? 
6. Wat zijn de aanbevelingen? Is verder onderzoek noodzakelijk? Zo ja, waaruit zou 

dat moeten bestaan? 
 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

(zie KNA specificatie VS05) 
 
Om de in het bureauonderzoek opgestelde verwachting te toetsen, is een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd in de 
deelgebieden Sleeuwijk en Dussen. Op verzoek van de gemeente Werkendam is het 
veldonderzoek voor de locatie Hank (nog) niet uitgevoerd tot meer duidelijkheid is 
verkregen over de eventuele aanwezigheid van verstoringen in de bodem. Een verkennend 
booronderzoek is een methode om de mate van antropogene verstoring en/of 
bodemerosie van het te onderzoeken gebied te bepalen, de verwachte bodemopbouw te 
toetsen en daarnaast om kansrijke en kansarme zones te onderscheiden. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd van dinsdag 1 juni 2010.  Conform het Plan van Aanpak 
(PvA) en in overleg met de regioarcheoloog de heer G.J.A. Sophie van het Regiobureau 
Breda, zijn binnen elk deelgebied 4 boringen gepland. Dit aantal hangt samen met de 
grootte van het gebied; getracht is de voor een verkennend booronderzoek gebruikelijke 
6 boringen per hectare of 4 boringen per plan aan te houden. In de praktijk zijn echter 6 
boringen binnen het deelgebied Dussen (boringen 100 - 105) en 5 boringen in het 
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deelgebied Sleeuwijk gezet (boringen 200 - 204). De boringen zijn gezet tot een diepte 
van 2,2 m - mv. Één boring is doorgezet tot 2,9 m - mv. De boringen zijn gezet met een 
Edelmanboor (diameter 10/12 cm.) en een guts (3 cm.) wanneer een veenpakket werd 
aangetroffen.  
 
De boringen zijn zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid binnen de deelgebieden gezet, 
rekening houdend met beplanting, betegeling en erfscheidingen. De boringen die binnen 
het deelgebied Sleeuwijk zijn gezet, zijn zoveel mogelijk in een gelijkbenig 
driehoeksboorgrid van 40 m tussen de raaien en 45 m tussen de boringen gezet. Voor dit 
deelgebied geldt tevens, dat de eerder gezette boringen ten behoeve van het 
bodemonderzoek in de beoordeling van de bodemopbouw- en gaafheid zijn 
meegenomen. De X- en Y-posities van de boringen zijn bepaald met behulp van een GPS-
systeem. De afwijking bedraagt hiermee, conform de KNA versie 3.1., minder dan 3 m. 
 
Een oppervlaktekartering was vanwege de aanwezigheid van beplanting en gras niet 
mogelijk.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1 (VS03). 
 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Bodemopbouw 

Hieronder volgt een beschrijving van de waargenomen bodemopbouw per deelgebied. 
Voor de boorstaten wordt verwezen naar bijlage 4 (hier zijn ook de boorstaten van het 
bodemkundig onderzoek weergegeven). Voor de locatie en verstoringsdiepte per boring 
wordt verwezen naar kaartbijlage 211278-S1 (deelgebied Sleeuwijk) en 231278-S2 
(deelgebied Dussen).  
 
Deelgebied Sleeuwijk 
De bodemopbouw binnen deelgebied Sleeuwijk kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een 0,85 à 2,5 m dik pakket matig fijn, zwak tot matig siltig zand. De bovenste 0,3 à 0,7 m 
van dit pakket, de bouwvoor of A-horizont, is matig humeus en bruingrijs tot licht 
grijsbruin -of beige van kleur. Veelal is dit pakket grind, -en roesthoudend en bevat het 
kleibrokken. Hieronder komen één of meer, veelal verstoorde zandlagen voor die soms 
schelphoudend zijn, en die plaatselijk baksteen- en puinresten bevatten. De 
waargenomen bodemverstoring reikt van 0,55 cm - mv in boring 200 tot 2,1 m - mv in 
boring 203. 
 
Onder het bovengenoemde zandpakket bevindt zich in boringen 200 - 202 een 0,25 à 0,5 
m dik pakket zwak siltige klei. De top hiervan is vaak grijs van kleur en bevat soms 
veenbrokken. De onderkant is overal humeus of zelfs venig te noemen.  
 
Onder deze klei bevindt zich na een geleidelijke overgang in alle boringen zwak tot sterk 
kleiig veen. De diepte waarop dit veen is aangetroffen varieert over het algemeen tussen 
de 1,2 en 1,7 m - mv. In boring 203 werd het veen echter pas op 2,5 m - mv aangetroffen. 
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Interpretatie 
Het aangetroffen zandpakket, dat grotendeels een verstoorde indruk maakt, kan worden 
geïnterpreteerd als zoetwatergetijdenafzettingen. Deze afzettingen kunnen worden 
gerelateerd aan de overstromingen als gevolg van de St. Elisabethvloeden. Deze 
afzettingen zijn tevens bekend onder de naam Afzettingen van Duinkerke IIIb). De top van 
deze afzettingen bestaat uit overslagafzettingen. 
 
De hieronder liggende kleilagen kunnen worden geïdentificeerd als komkleiafzettingen, 
die liggen op Hollandveen. Gezien de veenbrokken die op in de top van de kleilaag zijn 
waargenomen lijkt het erop dat bij het begin van de overstromingen de bovenste laag van 
de klei is omgewerkt en vermengd met verslagen veen. 
 
Relatie met archeologie 
De onderliggende afzettingen, waarop en -in archeologische waarden zouden kunnen 
worden verwacht, zijn als gevolg van de genoemde overstromingen afgetopt en/of 
omgewerkt. Indien archeologische waarden aanwezig zijn geweest, zullen deze zijn 
verstoord of vernietig. De kans op intacte archeologische waarden wordt dientengevolge 
laag ingeschat. 
 
Deelgebied Dussen 
De bodemopbouw binnen deelgebied Dussen kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een pakket matig siltige tot sterk zandige klei, dat ligt op een pakket kleiig veen. Het 
bovenste gedeelte van dit pakket bevat baksteen- en puinresten en is over het algemeen 
matig tot sterk zandig. De waargenomen verstoring reikt 0,4 m - mv in boring 100 tot wel 
2,2 m - mv in boring 102. Over het algemeen is deze verstoring beperkt tot de bouwvoor 
of A-horizont of de laag hieronder (boringen 100, 101 en 105). In de overige boringen is 
echter sprake van een veel dieper verstoord bodemprofiel; mogelijk is dit in het geval van 
boring 102 toe te wijzen aan Dorpstraat die ten zuiden van het plangebied ligt; dit betreft 
een vrij hoog gelegen dijk. 
 
Tussen het hierboven beschreven verstoorde pakket klei, bevindt zich een pakket zwak 
siltige, soms veenbrokken houdende, grijze klei. Dit pakket afzettingen gaat op een 
diepte van 1,8 à 2,0 m - mv over in zwak tot sterk kleiig veen. Ter plaatse van boringen 
102, 103 en 104 werd dit veen echter niet aangetroffen binnen de 2,2 m - mv. 
 
Interpretatie 
Het pakket siltige tot sterk zandige klei dat in de bovengrond aanwezig is, is vanwege de 
waargenomen variatie en verstoring, lastig te duiden. Vermoedelijk gaat het om 
zoetwatergetijdenafzettingen vanuit de de Merwede (als gevolg van de St. 
Elisabethvloeden). Het is echter ook mogelijk dat het hier toch gaat om de Stroomrug van 
Hank. In dat geval is deze afzetting niet meer intact. Het intacte pakket siltige klei dat 
hieronder is aangetroffen, en dat overgaat in kleiig veen, kan vermoedelijk worden 
geïnterpreteerd als komkleiafzettingen. De top hiervan is vaak geërodeerd. De hierin 
aanwezige veenbrokken duiden op een sterk erosieve fase aan het begin van 
overstromingen.  
 
Relatie met archeologie 
De onderliggende afzettingen, waarop en -in archeologische waarden zouden kunnen 
worden verwacht, zijn als gevolg van de genoemde overstromingen afgetopt en/of 
omgewerkt. Indien archeologische waarden aanwezig zijn geweest, zullen deze zijn 
verstoord of vernietig. De kans op intacte archeologische waarden wordt dientengevolge 
laag ingeschat. Indien de Stroomrug van Hank inderdaad is aangetroffen, kan worden 
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geconcludeerd dat deze niet meer intact is. De kans dat zich hierin nog (intacte) 
archeologische waarden wordt dientengevolge laag ingeschat. Er is overigens niets 
aangetroffen dat in verband gebracht kan worden met het klooster nabij het plangebied. 
 

3.3.2 Archeologie 

In de deelgebieden Dussen en Sleeuwijk zijn in de boorkernen geen archeologische 
indicatoren aangetroffen die (kunnen) wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats.17  
 

                                                                 
17 Het huidige veldonderzoek was verkennend van aard. Een verkennend onderzoek is met name geschikt voor 
het bepalen van de bodemopbouw- en kwaliteit, en is niet zo geschikt om de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden te bepalen; hiervoor is de gehanteerde boordichtheid en -diameter te gering. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies deelgebied Sleeuwijk 

Na het booronderzoek zijn de onder paragraaf 3.1 gestelde onderzoeksvragen 
beantwoordt. 
 
1. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied en zijn er aanwijzingen voor 

bodemverstoringen? 
De bodemopbouw binnen deelgebied Sleeuwijk kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een (verstoord) pakket matig fijn, zwak tot matig siltig zand dat plaatselijk ligt op een 
pakket zwak siltige klei. Het aangetroffen zandpakket, dat grotendeels een verstoorde 
indruk maakt, kunnen worden geïnterpreteerd als een getijdenafzetting. Deze afzettingen 
kunnen worden gerelateerd aan de overstromingen als gevolg van de St. 
Elisabethvloeden. De top van dit pakket bestaat uit overslagafzettingen. De hieronder 
liggende kleilagen kunnen zonder twijfel worden geïdentificeerd als komklei- of 
geulafzettingen. De aanwezigheid van veenbrokken duidt op de eerste erosieve fase van 
de overstromingen. De ondergrond wordt gevormd door zwak tot sterk kleiig veen 
(Hollandveen). De waargenomen bodemverstoring reikt van 0,55 cm - mv in boring 200 tot 
2,1 m - mv in boring 203. 
 
2. Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 

kunnen wijzen op een archeologische vindplaats? 
Nee, er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die hierop wijzen (het 
uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft echter niet als primaire doel het bepalen 
van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden; zie verder verwijzing 10). 
 
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn, op welke diepte bevinden deze zich en 

wat is de maximale diepte? 
Niet van toepassing (er zijn geen archeologische lagen aangetroffen). 
 
4. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie 

van geplande bodemingrepen?  
Indien een vindplaats aanwezig is, zal deze door de voorgenomen werkzaamheden 
worden verstoord of vernietigd. Er zijn echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een dergelijke vindplaats aangetroffen. Of er op grotere diepte sprake is van een 
vindplaats is niet vastgesteld, maar indien een dergelijke vindplaats aanwezig is zullen de 
geplande heiwerkzaamheden (tot maximaal 18 m - mv) weinig tot geen verstoring teweeg 
brengen. 
 
5. Stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de 

bureaustudie? 
Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat zich binnen deelgebied Sleeuwijk 
sprake zou zijn van overslaggronden (dijkdoorbraakafzettingen) en afzettingen die 
toegeschreven kunnen worden aan de Stroomrug van de Waal en die van Gorkum-Arkel. 
Daarnaast luidde de verwachting dat zich ter plaatse mogelijk archeologische waarden 
zouden kunnen bevinden uit vooral de periode Romeinse tijd - Middeleeuwen. 
 
Het veldonderzoek heeft bevestigd dat zandige bovengrond bestaat uit overslaggronden 
op getijdenafzettingen, die overigens sterk verstoord zijn. Deze afzettingen kunnen 
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worden gerelateerd aan de overstromingen als gevolg van de St. Elisabethvloeden. De 
hieronder liggende kleilagen kunnen zonder twijfel worden geïdentificeerd als 
komkleiafzettingen, die gerelateerd kunnen worden aan de stroomrug van de Waal dan 
wel die van Gorkum-Arkel. De top is echter geërodeerd door de latere dijkdoorbraak(en). 
Hierdoor, en door verstoringen als gevolg van menselijk ingrijpen, wordt de kans op 
(intacte) archeologische waarden laag ingeschat. 
 
6. Wat zijn de aanbevelingen? Is verder onderzoek noodzakelijk? Zo ja, waaruit zou 

dat moeten bestaan? 
Zie hiervoor paragraaf 4.3. 
 

4.2 Conclusies deelgebied Dussen 

Na het booronderzoek zijn de onder paragraaf 3.1 gestelde onderzoeksvragen 
beantwoordt. 
 
1. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied en zijn er aanwijzingen voor 

bodemverstoringen? 
De bodemopbouw binnen deelgebied Dussen kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een pakket matig siltige tot sterk zandige klei, dat zich bevindt op een pakket kleiig veen. 
Het pakket siltige tot sterk zandige klei dat in de bovengrond aanwezig is, is vanwege de 
waargenomen variatie en verstoring, lastig te duiden. Mogelijk gaat het om (een 
combinatie van)  getijdeafzettingen van de Merwede(als gevolg van de St. 
Elisabethvloeden) en latere dijkdoorbraakafzettingen. Gezien de verwachtte diepteligging 
van de Stoomrug van Hank, is het echter ook niet uitgesloten dat (een deel van) de 
aangetroffen zandige pakket hiertoe behoort. Het gaat echter om een (ernstig) verstoord 
pakket. Het intacte pakket siltige klei dat hieronder is aangetroffen, en dat overgaat in 
kleiig veen, kan vermoedelijk worden geïnterpreteerd als komkleiafzettingen. De top 
hiervan is vaak geërodeerd, en bevat veenbrokken, wat duidt op omgewerkte klei tijdens 
de eerste fase van de overstromingen. De waargenomen verstoring reikt 0,4 m - mv in 
boring 100 tot wel 2,2 m - mv in boring 102. Over het algemeen is deze verstoring beperkt 
tot de bouwvoor of A-horizont of de laag hieronder. In enkele boringen is echter sprake 
van een veel dieper verstoord bodemprofiel. 
 
2. Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 

kunnen wijzen op een archeologische vindplaats? 
Nee, er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die hierop wijzen (het 
uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft echter niet als primaire doel het bepalen 
van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden; zie verder noot 5). 
 
3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn, op welke diepte bevinden deze zich en 

wat is de maximale diepte? 
Niet van toepassing (er zijn geen archeologische lagen aangetroffen). 
 
4. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie 

van geplande bodemingrepen?  
Indien een vindplaats aanwezig is, zal deze door de voorgenomen werkzaamheden 
worden verstoord of vernietigd. Er zijn echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een dergelijke vindplaats aangetroffen. 
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5. Stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de 

bureaustudie? 
Op basis van het bureauonderzoek luidde de verwachting dat zich binnen dit deelgebied 
archeologische waarden aanwezig zouden zijn die geassocieerd konden worden met de 
(eventuele) aanwezigheid van afzettingen die behoren tot de Stroomgordel van Hank. 
Tevens werd echter verwacht dat het bodemprofiel door latere overstromingen zoals de 
St. Elisabethvloeden of als gevolg van overstroming van de Merwede, verstoord zou zijn.  
 
Het veldonderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied sprake is van verstoorde 
getijdenafzettingen (Duinkerke III afzettingen) en/of in combinatie met verstoorde 
afzettingen die behoren tot de Stroomrug van Hank. In tegenstelling tot de verwachtingen 
wordt de kans echter laag ingeschat dat zich ter plaatse nog (intacte) archeologische 
waarden aanwezig zijn vanwege de erosie van de top van de afzettingen die dateren van 
voor de overstromingen. 
 
6. Wat zijn de aanbevelingen? Is verder onderzoek noodzakelijk? Zo ja, waaruit zou 

dat moeten bestaan? 
Zie hiervoor paragraaf 4.3. 
 

4.3 Conclusies deelgebied Hank 

Het bureauonderzoek laat zien dat het plangebied zich mogelijk op een getij-oeverwal 
bevindt. Er worden archeologische resten uit de Romeinse tijd tot en met de 
Middeleeuwen verwacht, met een nadruk op de Late Middeleeuwen. Het is op dit moment 
nog niet duidelijk in hoeverre bodemverstorende werkzaamheden in het recente verleden 
(zoals de bodemsanering) de eventueel aanwezige archeologische resten al dan niet 
hebben verstoord. Omdat het veldonderzoek op deze locatie (nog) niet is uitgevoerd, op 
verzoek van de gemeente Werkendam, kunnen de onderzoeksvragen zoals gesteld in 
paragraaf 3.1 niet in deze rapportage beantwoord worden.  
 

4.4 Aanbevelingen (selectieadvies) 

Op basis van het veldonderzoek is geconcludeerd dat de bodem binnen de deelgebieden 
Sleeuwijk en Dussen dermate is geërodeerd en vergraven, dat de kans op de 
aanwezigheid van (intacte) archeologische waarden laag kan worden ingeschat. Immers, 
de potentieel archeologische interessante lagen zijn niet meer intact. Bovendien zijn er 
geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen dat dergelijke waarden aanwezig zijn. 
Tenslotte dient vermeld te worden dat de voorgenomen bodemingrepen niet bedreigend 
zijn voor het bovenste gedeelte van het bodemprofiel. Indien er op (veel) grotere diepte 
wel archeologische waarden aanwezig zijn, wordt het nadelige effect van heipalen hierop 
niet groot ingeschat. 
 
Dientengevolge wordt geadviseerd wordt om de archeologische verwachting voor de 
deelgebieden Sleeuwijk en Dussen naar beneden toe bij te stellen en beide gebieden vrij 
te geven voor wat betreft archeologie.  
 
Voor het deelgebied Hank wordt geadviseerd de archeologische verwachtingswaarde 
middels een archeologisch booronderzoek te toetsen. Indien aanvullende gegevens bij de 
gemeente bekend worden die mogelijk duiden op de aanwezigheid van verstoringen 
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binnen dit plangebied kan van dit advies in het selectiebesluit worden afgeweken. Dit ter 
beoordeling aan de bevoegde overheid, in deze de gemeente Werkendam. 
 

 
 
De bovenstaande aanbeveling is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd gezag (in dit 
geval de gemeente Werkendam). Het bevoegd gezag kan een selectiebesluit nemen dat 
afwijkt van het bovenstaande advies. 
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft 
dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen 
worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682). Een 
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog volstaat eveneens.  
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, oktober 2010 
 
 

Geadviseerd wordt om de deelgebieden Sleeuwijk en Dussen vrij te geven wat 
betreft archeologie. Voor het plangebied in Hank wordt geadviseerd een veldtoets 

uit te voeren. 

 
Selectieadvies 
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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. 
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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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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. 



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 



Bijlage 3a:         AMK-terreinen uit ARCHIS II





Archeologisch Rapporten Oranjewoudprojectnr. 231278 2010/

monumentnr. 11110

coordinaten 121248 417125

toponiem Polder Nieuw Boerenverdriet; Buitendijk; H

plaats Hank

gemeente Werkendam

kaartblad + volgnr. 44E

waarde Terrein van hoge archeologische waarde

015

provincie Noord-Brabant

complextype Borg/stins/versterkt huis

datering van datering tot

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Bijlage 3a. ARCHIS: Terreinen met archeologische statusPagina 1 van 1



Bijlage 3b:         Waarnemingen uit ARCHIS II





Archeologische Rapporten Oranjewoudprojectnr. 231278 2010/

waarnemingsnr. 22157

vondstdatum 11-05-1992

coordinaten 121240 417120

toponiem BUITENKADE 89

plaats Hank

gemeente Werkendam

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving

Borg/stins/versterkt huis

datering van tot

type vindplaats

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Nieuwe tijd: 1500 - heden Nieuwe tijd: 1500 - heden

Onbekend Onbekend

waarnemingsnr. 401008

vondstdatum 01-02-2005

coordinaten 121248 416970

toponiem Buitendijk-Kamersteeg

plaats Hank

gemeente Werkendam

OM-nr. 9169

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: booronderzoek

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

IJzertijd: 800 - 12 vC Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingenPagina 1 van 1



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage 4 : Boorprofielen 
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