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Samenvatting 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van de 
onderzoekslocatie. Op de onderzoekslocatie zal een bedrijfswoning en een kantoorpand worden 
gerealiseerd. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is conform de Wet op 
de archeologische monumentenzorg een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. De heer 
T.J.H. de Regt heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven het 
archeologisch onderzoek uit te voeren.  

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen: wat kunnen we waar 
verwachten? Het verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van een analyse van aardkundige, 
historische en archeologische bronnen. Het veldonderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen 
en waar nodig aan te vullen. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie gedeeltelijk op crevasseafzettingen van de 
stroomrug van Dussen en deels binnen komafzettingen ligt. Het gebied is in de late middeleeuwen (vanaf 
het einde van de 12

e
 eeuw) ingepolderd. Indien crevasseafzettingen aanwezig zijn, dan kunnen hierop 

archeologische resten uit de periode late ijzertijd-nieuwe tijd worden aangetroffen. In de komafzettingen en 
de afzettingen van de Sint Elisabethsvloed kunnen resten uit de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd 
worden aangetroffen.  

Volgens de historische kaarten is er pas vanaf 1969 bebouwing aanwezig op de onderzoekslocatie. Op de 
onderzoekslocatie is sprake van verstoringen met een natuurlijke en een antropogene oorzaak. Gedurende 
de Sint Elisabethsvloed is de top van het onderliggende stroomruggenlandschap geërodeerd, waarbij de 
geërodeerde oudere afzettingen opnieuw zijn afgezet. De onderzoekslocatie in gebruik als akker. Door de 
landbouwwerkzaamheden zal de bodem tot enkele decimeters beneden het maaiveld zijn verstoord. 
Aangezien de hoge verwachtingswaarde volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart juist de bovenste 50 
cm van het maaiveld betreft, heeft dit mogelijk gevolgen voor eventueel aanwezige archeologische resten. 
Ook de uitgevoerde ruilverkaveling kan voor bodemverstoring gezorgd hebben. 

Op basis van de resultaten van het archeologisch booronderzoek kan worden geconcludeerd dat op de 
onderzoekslocatie sprake is van komafzettingen met een marien/erosief dek dat is afgezet gedurende de 
Sint Elisabethsvloed in 1421 na Chr.   

Op basis van de conclusies van het archeologisch onderzoek wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 
De kans op het aantreffen van vindplaatsen met enige informatiewaarde wordt als laag ingeschat. 

Het bovengenoemde betreft een advies. Het selectiebesluit is te allen tijde voorbehouden aan de bevoegde 
overheid, in deze gemeente Werkendam en diens archeologisch adviseur van de Regio West-Brabant. 

Mocht men bij de uitvoering van het grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuiten, dan 
dient de bevoegde overheid, gemeente Werkendam, hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden 
(meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet). 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van de 
onderzoekslocatie. In de nabije toekomst zal op de onderzoekslocatie een bedrijfswoning en een 
kantoorpand worden gerealiseerd. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is 
conform de Wet op de archeologische monumentenzorg een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. 
De heer T.J.H. de Regt heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven het 
archeologisch onderzoek uit te voeren. Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2, en de eisen die zijn vastgesteld in het archeologiebeleid van 
gemeente Werkendam. 

Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Objectgegevens

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Werkendam 

Plaats Hank 

Toponiem Kortveldsesteeg 1-3 

Kaartblad 44E 

Coördinaten 122768/416665 N 
122825/416593 O 
122727/416566 Z 
122676/416624 W 

Grondsoort klei 

Geomorfologie rivierafzettingen met dun getijdendek

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

De onderzoekslocatie ligt ten oosten van de bebouwde kom van Hank, gemeente Werkendam,ten oosten 
van de A27. De onderzoekslocatie wordt omsloten door de Kalversteeg (W), de Kortveldsesteeg (O) en de 
Provincialeweg (Z). De oppervlakte van de onderzoekslocatie is circa 1 ha (zie afbeelding 1). 
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                    123/417 

121/415 

Afbeelding 1.  De onderzoekslocatie is op de topografische kaart met een rood kader aangegeven (bron: 

Topografische Dienst Nederland)

1.3 Doel van het onderzoek 

1.3.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft tot doel een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen: wat kunnen we 
waar verwachten? Het verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van een analyse van aardkundige, 
historische en archeologische bronnen.  

1.3.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen. Hierbij 
dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord. 

Vraag 1: Wat is de lokale geomorfologische en bodemkundige opbouw?  
Vraag 2:    Is er sprake van een intact bodemprofiel? Zijn er in dit verband kansrijke en kansarme zones  
              aanwezig? 
Vraag 3:  Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

 verticale spreiding hiervan?  
Vraag 4: Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
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Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeken (bureau- en veldonderzoek) kan worden nagegaan 
of er op de onderzoekslocatie archeologische waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen 
een bedreiging vormen voor het archeologische bodemarchief. Op basis van de resultaten van het 
inventariserend veldonderzoek wordt advies uitgebracht over een eventueel vervolgtraject door middel van 
vervolgonderzoek (karterende fase) en/of een planaanpassing.

1.4 Werkwijze 

1.4.1 Bureauonderzoek 

In het bureauonderzoek wordt de aardkundige situatie, het huidige grondgebruik, de historische situatie en 
de archeologische situatie beschreven. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de mogelijke mate van 
verstoring. Voor de beschrijving van de aardkundige situatie is gebruikgemaakt van de geomorfologische 
kaart en de bodemkaart (1:50.000). Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruikgemaakt van 
historisch kaartmateriaal vanaf circa 1811, zoals die is weergegeven op de website van WatWasWaar
(http://ngz.watwaswaar.nl). Voor de archeologische waarden is uitgegaan van de database van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis), waarvan de Archeologische Monumentenkaart eveneens 
deel uitmaakt. Hierbij zijn de archeologische gegevens in een straal van circa 1 km rondom de 
onderzoekslocatie geanalyseerd, tenzij anders is vermeld. Voor de globale archeologische verwachting is 
uitgegaan van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en, indien deze aanwezig zijn, 
provinciale en gemeentelijke verwachtingskaarten. Ten slotte is, indien het aanwezig en relevant was, 
gebruikgemaakt van de resultaten van eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek, zoals die zijn 
opgenomen in de registratie van Archis. Voor de beschrijving van het huidige grondgebruik en de mate van 
verstoring is gebruikgemaakt van topografische kaarten, gegevens van de opdrachtgever, luchtfoto’s en, 
indien deze aanwezig waren, gegevens van milieukundig onderzoek.  

1.4.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het gedeelte van de onderzoekslocatie ten noorden van de Jachtsloot ligt volgens de beleidsadvieskaart 
van gemeente Werkendam in een zone met een lage algemene archeologische verwachtingswaarde. In 
het zuidelijk gedeelte van de onderzoekslocatie, ter hoogte van het te slopen bouwblok, is een zone met 
een hoge archeologische verwachting aanwezig. Hier geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 
100 m² en dieper dan 30 cm-mv. Op de gehele onderzoekslocatie bestaat de bovengrond echter uit 
mariene getijdenafzettingen, hetgeen bovengenoemde algemene verwachting onzeker maakt (zie 
afbeelding 2). Omdat de onderzoekslocatie deels een hoge verwachting kent en omdat de 
onderzoekslocatie in het geheel een onzekere verwachting heeft, heeft gemeente Werkendam voor de 
gehele onderzoekslocatie een archeologisch onderzoek verplicht gesteld. 
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Afbeelding 2.  De onderzoekslocatie (rode lijn) op de beleidsadvieskaart van gemeente Werkendam  
(bron: gemeente Werkendam) 

Conform de eisen van gemeente Werkendam wordt een inventariserend veldonderzoek verkennende fase 
uitgevoerd. Het veldonderzoek bestaat uit een booronderzoek, waarbij boringen worden verricht met een 
dichtheid van zes boringen per hectare. Omdat de onderzoekslocatie een oppervlakte van 1 ha beslaat, 
wordt uitgegaan van een totaal van minimaal zes boringen. De boringen worden zo gelijkmatig mogelijk 
over de onderzoekslocatie verspreid, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van een driehoeksgrid van 
40 m bij 45 m. De boringen worden verricht met een edelmanboor (diameter 7 à 10 cm) en/of een gutsboor 
(diameter 3 cm) tot minimaal 25 cm in de onverstoorde C-horizont.  

Tijdens het veldonderzoek worden de textuur en de bodemkundige horizonten beschreven (conform  
NEN 5104). Vervolgens worden de boorkernen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren (bijvoorbeeld aardewerk-, bot- en houtskoolfragmenten). Eventueel aanwezige archeologische 
indicatoren worden beschreven in samenhang met de lithostratigrafische context en diepteligging. Hierbij is 
het uitgangspunt dat de archeologische indicatoren te koppelen zijn aan de bijbehorende horizont.   
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2 Resultaten 

2.1 Bureauonderzoek 

2.1.1 Huidige situatie en aardwetenschappelijke waarden 

De onderzoekslocatie ligt in het buitengebied ten oosten van Hank en bestaat uit een huisperceel met tuin 
en een akker.  

Fysische geografie en geologie
De onderzoekslocatie ligt in fysisch-geografisch opzicht op de overgang van het rivierengebied naar het 
mariene getijdengebied (de Biesbosch), in het Land van Heusden en Altena. Meer specifiek ligt de 
onderzoekslocatie in de Zuid-Hollandse Polder (voorheen de Nieuw-Dussense Polder). Dit landschap 
bestaat uit oudere rivierafzettingen in de vorm van elkaar overlappende stroomruggen, afgewisseld met 
laaggelegen komgronden. De bovengrond bestaat uit mariene afzettingen (zeeklei). 
  
Het landschap van het Land van Heusden en Altena is gevormd in het holoceen. In de loop van het 
holoceen ontstond in deze regio een complex stelsel van meanderende rivieren. De route die een rivier 
aflegde, lag niet vast maar veranderde dikwijls doordat oude rivierlopen regelmatig dichtslibden waarna de 
rivier een nieuwe lagere route zocht met minder weerstand. Op de plek waar vroeger een rivier gestroomd 
heeft, is nu vaak een verhoging in het landschap te vinden. Een dergelijke verhoging wordt een stroomrug 
genoemd en die bestaat uit de voormalige bedding en oeverwallen van de rivier. Deze zijn opgebouwd uit 
zand en fijn grind. Op enige afstand van de rivier, bij rustige stroomsnelheden, bezonk de klei in de 
komgronden. Omdat klei méér inklinkt dan zand en grind zijn de stroomruggen uiteindelijk als verhogingen 
in het landschap komen te liggen. De komgebieden lagen lager en werden periodiek overstroomd. In 
rustige perioden groeide er ook veen. Langs stroomruggen komen ook crevassen voor. Dit zijn resten van 
rivierdoorbraken die niet hebben geleid tot een nieuwe rivierloop. Crevassen bestaan uit verspoelde 
bedding- en oeverwalafzettingen en liggen eveneens hoger in het landschap.  

Uiteindelijk ontstond voorafgaand aan de late middeleeuwen een uitgestrekt rivierengebied: de 
Groote Waard of Hollandsche Waard. De Groote Waard was een landbouwgebied in Holland, aan de grens 
met Brabant. De Groote Waard bestond uit een groot aantal polders. De polder waarin de 
onderzoekslocatie ligt, dateert uit circa 1188. De waard ontstond in 1283, na afdamming van de Maas bij 
Heusden en Maasdam en het aanleggen van een ringdijk (zie afbeelding 3). Met uitzondering van de 
hoogste stroomruggen was het een nat, moerassig gebied dat werd doorsneden door diverse 
afwateringstroompjes. De waard had te kampen met diverse storm- en riviervloeden. Tijdens en na de 
Sint Elisabethsvloed (1421) ging de gehele Groote Waard ten onder. Delen van het gebied zijn nu 
gescheiden door water: de Biesbosch, het Eiland van Dordrecht, het oosten van de Hoeksche Waard en 
delen van Noord-Brabant. Tijdens de Sint Elisabethsvloed is de regio bedekt met een pakket mariene 
afzettingen. 
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Afbeelding 3.  De Groote Waard, waarvan het Land van Heusden en Altena deel uitmaakte voorafgaand 

aan de Sint Elisabethsvloed. De globale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven  
met een ster (bron: www.wikipedia.org)

Geomorfologie 
Het zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie ligt op crevasseafzettingen, behorend tot de nabijgelegen 
stroomrug van Dussen. De stroomrug van Dussen is gevormd tussen 2980 en 1760 jaar voor heden. Op 
de paleogeografische kaart van Berendsen & Stouthamer (2001) is het complexe systeem van 
stroomruggen, crevassen en komgronden in de omgeving van de onderzoekslocatie goed te zien. Deze 
afzettingen worden bedekt door mariene afzettingen van de Sint Elisabethsvloed (zie afbeelding 4). 
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Afbeelding 4.  De onderzoekslocatie (met een ster aangegeven) op de paleografische kaart van 
Berendsen & Stouthamer  

Stroomrug nummer 40 op de bovenstaande afbeelding betreft de stroomrug van Dussen. Het zuidelijke 
gedeelte van de onderzoekslocatie ligt op een crevasse (donkergrijs), die afkomstig is uit de stroomrug van 
Dussen. 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een belangrijk hulpmiddel bij archeologisch onderzoek in 
buitengebied. Met behulp van het AHN kunnen hoogteverschillen worden gevisualiseerd, die op hun beurt 
indicatief kunnen zijn voor bepaalde geomorfologische en geografische kenmerken van het landschap. Op 
het AHN zijn de stroomruggen van Dussen ten noorden van de onderzoekslocatie en de stroomrug van 
Hank ten zuiden van de onderzoekslocatie als duidelijke verhogingen in het landschap te zien. Het 
komgebied waarin de onderzoekslocatie ligt, is als een laagte zichtbaar. De crevasseafzettingen in het 
zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zijn niet zichtbaar op het AHN. Het maaiveld ligt op circa  
0,1 m+NAP (zie afbeelding 5). 
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Afbeelding 5.  De onderzoekslocatie (met een ster aangegeven) op het AHN (bron: www.ahn.nl)

Bodem 
De afzettingen in het mariene pakket zijn van relatief recente datum. In dit pakket hebben zich nog geen 
bodemhorizonten kunnen ontwikkelen. In het gehele plangebied komen kalkrijke poldervaaggronden in 
lichte klei voor (code: eMn35A) 

2.1.2 Bekende archeologische waarden 

In de nabije omgeving (500 m aan weerszijden) van de onderzoekslocatie bevinden zich geen terreinen 
met een archeologische status. Wel is er binnen dezelfde straal van 500 m aan weerszijden van de 
onderzoekslocatie één waarneming geregistreerd. Het betreft waarnemingsnummer 37148 (zie 
afbeelding 6). Deze waarneming is circa 500 m ten oosten van de onderzoekslocatie aangetroffen tijdens 
graafwerkzaamheden ten behoeve van slootverbetering. De waarneming betreft een aantal fragmenten 
aardewerk uit de periode late middeleeuwen, onder andere Paffrath-, Pingsdorf- en Siegburgaardewerk. 
De context van deze vondsten is niet bekend en niet duidelijk is of de vondsten deel uitmaken van een 
grotere samenhangende vindplaats. 

In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie is reeds één ander archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Het betreft een bureauonderzoek ten behoeve van de MER A27 dat is uitgevoerd door Vestigia BV  
(OM-nr. 35669). In Archis worden echter geen nadere gegevens over dit onderzoek vermeld.

De navolgende tabel geeft een overzicht van de verschillende archeologische perioden (naar Brandt et al., 
1992). 
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Tabel 2.1  Overzicht van de archeologische perioden  

Periode Datering

Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 

Mesolithicum 8800 - 4900 voor Chr. 

Neolithicum 5300 - 2000 voor Chr. 

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr. 

IJzertijd 800 - 12 voor Chr. 

Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Vroege middeleeuwen 450 - 1050 na Chr. 

Late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr. 

Nieuwe tijd 1500 - heden 

  

Afbeelding 6.  AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen op de Archis-kaart; de 
onderzoekslocatie is weergegeven met een rode lijn (bron: Archis II/Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed)

2.1.3 Bewoningsgeschiedenis en historische situatie

De onderzoekslocatie ligt gedeeltelijk op (een crevasse van) de stroomrug van Dussen. Vanaf de late 
ijzertijd verzandde de stroomgeul, waarna de watergang zich verlegde en de stroomrug geschikt werd voor 
bewoning. Voorafgaand aan de bedijkingen in de late middeleeuwen zal de bewoning zich uitsluitend op de 
stroomruggen hebben gefocust. Deze natuurlijke hoogtes boden bescherming tegen overstromingen. 
Bovendien was de bodem, die hier uit zandige, lichte klei bestaat, geschikt voor landbouw. Op de 
stroomrug van Dussen zijn in de wijdere omgeving archeologische resten uit de periode late ijzertijd tot en 
met de nieuwe tijd aangetroffen. De komgronden werden periodiek overstroomd en vaak moerassig. Deze 
gebieden waren uitsluitend geschikt als (zomer)weidegronden voor het vee. Na de bedijkingen zijn de 
komgebieden geleidelijk in gebruik genomen als woongebied (Berendsen & Stouthamer, 2001). Ze zijn 
echter tot op vandaag veel spaarzamer bewoond dan de stroomruggen, waarop de historische 
dorpskernen in de omgeving liggen (o.a. Dussen en Almkerk).  
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Het gebied rondom Hank is aan het einde van de 12
e
 eeuw (1188 na Chr.) ingepolderd (de  

Nieuw-Dussense Polder, tegenwoordig de Zuid-Hollandse Polder). Ter hoogte van Hank ontstond toen het 
dorpje Heeraarswaarde of Herradeskerke, dat in 1421 werd verzwolgen door de Sint Elisabethsvloed. Het 
dorp Hank is de 17

e
 eeuw ontstaan bij de aanleg van de dijk langs de Zuid-Hollandse Polder. De 

17
e
 eeuwse dorpskern is echter tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Bij de wederopbouw werd 

Hank niet meer als dijkdorp maar als woonkern herbouwd.  

Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1830 (zie afbeelding 7) zijn de Kortveldse Steeg en de 
Jachtsloot (gespeld als Jagtsloot) al aanwezig. Ter hoogte van de onderzoekslocatie is nog geen 
bebouwing aanwezig. Het grondgebruik bestaat uit weilanden, die haaks op een rechte sloot staan. Het 
betreft hier de Jachtsloot, die verder naar het westen zijn natuurlijke kronkelige loop heeft. Waarschijnlijk 
betreft het een voormalige inbraakgeul die voortkomt uit het Biesbosch-systeem, een kil.  

Afbeelding 7.  De onderzoekslocatie met een rood kader aangegeven op de topografische kaart  
uit 1811-1830 (bron: http://www.watwaswaar.nl)
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.  

Afbeelding 8.  De onderzoekslocatie (met een ster aangegeven) op de topografische kaart uit 1859; de 
oorspronkelijke dorpskern van Hank is hierop goed te zien. (bron: http://www.watwaswaar.nl) 

Tot 1955 (zie afbeelding 9) blijft de situatie vrijwel ongewijzigd. Op de topografische kaart uit 1969 (zie 
afbeelding 10) zijn de eerste wijzigingen binnen de onderzoekslocatie en omgeving te zien. De snelweg 
A27 is dan aangelegd. In het onderzoeksgebied en omgeving is een ruiIverkaveling uitgevoerd waarbij 
percelen zijn samengevoegd en sloten zijn verlegd. Ook de Kortveldse Steeg is verlegd. Op de 
onderzoekslocatie is de huidige boerderij ‘De Jacht’ aanwezig. Na 1969 wijzigt het kaartbeeld niet meer 
noemenswaardig.  
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Afbeelding 9.  De onderzoekslocatie (rood kader) op de topografische kaart uit 1955 (bron: 

http://www.watwaswaar.nl)

Afbeelding 10.  De onderzoekslocatie (rood kader) op de topografische kaart uit 1969 (bron: 

http://www.watwaswaar.nl) 
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2.1.4 Bouwhistorische waarden 

Ten behoeve van het bepalen van de aanwezigheid van ondergrondse bouwhistorische waarden is de 
website van Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) geraadpleegd. Hierin zijn voor de 
onderzoekslocatie geen bouwhistorische waarden geregistreerd. 

2.1.5 Toekomstige ingreep 

In de nabije toekomst wordt de bebouwing op het huidige bouwblok gesloopt. Direct ten noorden ervan zal 
een nieuw bouwblok voor een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd, bestaande uit een bedrijfspand 
(schuur/loods) en een kantoorpand.  

2.1.6 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Het verwachtingsmodel gaat uit van een intact bodemprofiel. In deze paragraaf wordt het 
verwachtingsmodel nader gespecificeerd. 

Datering 
De onderzoekslocatie ligt gedeeltelijk op crevasseafzettingen van de stroomrug van Dussen en deels 
binnen komafzettingen. Het gebied is in de late middeleeuwen (vanaf het einde van de 12

e
 eeuw) 

ingepolderd. Indien crevasseafzettingen aanwezig zijn, dan kunnen hierop archeologische resten uit de 
periode late ijzertijd-nieuwe tijd worden aangetroffen. In de komafzettingen en de afzettingen van de 
Sint Elisabethsvloed kunnen resten uit de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd worden aangetroffen.  

Complex 
De verwachte complextypen zijn afhankelijk van de geomorfologische situatie. Op de crevasseafzettingen 
kunnen nederzettingen en grafvelden worden aangetroffen. In de komafzettingen en de mariene 
afzettingen van de Sint Elisabethsvloed worden mogelijk resten van agrarische activiteit verwacht. 
Vanwege het ontbreken van historische nederzettingen en bouwhistorische waarden wordt de kans op 
nederzettingen en huisplaatsen uit de periode late middeleeuwen tot Nieuwe tijd als laag ingeschat.  

Omvang 
Nederzettingen kunnen bestaan uit één of meerdere huisplaatsen met een omvang van 200 m

2
  tot enkele 

hectaren. Sporen van agrarische activiteiten betreffen veelal lineaire elementen die zich tot buiten de 
onderzoekslocatie kunnen voortzetten.  

Diepteligging/stratigrafie 
Resten uit de periode late ijzertijd tot 1421 na Chr. worden onder de afzettingen van de 
Sint Elisabethsvloed verwacht. Resten daterend na 1421 na Chr. kunnen vanaf het maaiveld worden 
aangetroffen.  

Locatie 
De verwachte archeologische resten kunnen overal in de onderzoekslocatie worden aangetroffen. Verdere 
specificatie is niet mogelijk. 

Uiterlijke kenmerken  
Van eventuele nederzettingen op de stroomrug kunnen worden aangetroffen: resten van huizen/gebouwen 
en erfinrichting (kuilen, schuren, bijgebouwen), ophooglagen, afvalkuilen, waterkuilen. Omtrent graven
kunnen inhumatie- en/of crematiegraven worden aangetroffen. Wat betreft agrarische activiteiten zijn 
greppels, ploegsporen en erfafscheidingen mogelijk.
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Mogelijke verstoringen 
In de onderzoekslocatie is zowel sprake van verstoringen met een natuurlijke als met een antropogene 
oorzaak. Gedurende de Sint Elisabethsvloed is de top van het onderliggende stroomruggenlandschap 
geërodeerd. Hierbij zijn de geërodeerde afzettingen verspoelde en opnieuw afgezet (Berendsen & 
Stouthamer, 2001). Verder is de onderzoekslocatie in gebruik als akker. Tijdens landbouwwerkzaamheden 
zal de bodem tot enkele decimeters beneden het maaiveld zijn verstoord. Aangezien de hoge 
verwachtingswaarde volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart juist de bovenste 50 cm van het 
maaiveld betreft, heeft dit mogelijk gevolgen voor eventueel aanwezige archeologische resten. Ook de 
uitgevoerde ruilverkaveling kan voor bodemverstoring gezorgd hebben. 

Het verwachtingsmodel en de mate van verstoring dient nader te worden getoetst door middel van een 
inventariserend veldonderzoek verkennende fase. Het doel hiervan is de mate van intactheid van het 
bodemprofiel vast te stellen en van kansrijke en kansarme zones ten aanzien van archeologische 
vindplaatsen te onderscheiden. 

2.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd op woensdag 25 augustus 2011 door mevrouw A. Spoelstra (KNA-archeoloog) 
en de heer V.J. Vogelaar (projectmedewerker). Conform de eisen van gemeente Werkendam zijn de 
boringen verricht met een dichtheid van zes boringen per hectare. Ten behoeve van het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen zijn in totaal acht boringen verricht. De onderzoekslocatie bestond ter hoogte van de 
bebouwing (Kortveldse Steeg 1-3) uit een gazon en ten noorden van de Jachtsloot uit een gemaaide akker. 
Ter hoogte van de akker was de vondstzichtbaarheid redelijk (zie afbeeldingen 11 en 12). Er is daarom een 
aanvullende oppervlaktekartering uitgevoerd. Voor de ligging van de boorpunten verwijzen wij u naar de 
kaart in bijlage 2. 

Afbeelding 11.  Het te slopen bouwblok ten zuiden van de Jachtsloot 
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Afbeelding 12.  De akker ten noorden van de Jachtsloot  

2.2.1 Bodemopbouw 

Voor een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw per afzonderlijke boring verwijzen wij u naar 
bijlage 1. Binnen de gehele onderzoekslocatie is sprake van een uniforme bodemopbouw. In alle boringen 
is dezelfde bodemopbouw aangetroffen (zie tabel 2.2 en afbeelding 13). 

Tabel 2.2  Bodemopbouw in alle boringen 

Diepte  
in cm-mv 

Omschrijving Opmerkingen 

0-50 Sterk zandige klei, matig humeus, 
omgewerkt/verstoord 

Bouwvoor 

50-140 Sterk kleiig, fijn zand met schelpen, matig 
roestig, scherpe overgang naar onderliggende 
laag 

Mariene afzettingen, o.a. 
Sint Elisabethsvloed 

140-175 Zwak tot matig siltige, ‘zware’ klei, af en toe 
met brokjes verslagen veen 

Komafzettingen 

175-200 Veen, zwak kleiig, diffuse overgang naar 
onderliggende laag 

Vegetatielaag in komafzettingen 

200-250 Zwak siltige, ‘zware’ klei met plantenresten Komafzettingen 
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Afbeelding 13. Boorprofiel boring 2 met links de bovenkant van de boring en in de guts de onderkant. 

Interpretatie 
De bodemopbouw wordt geïnterpreteerd als komafzettingen waarin tijdens een fase waarin de afzettingen 
tijdelijk buiten de invloed van de rivier lagen een veenlaag is ontstaan. Deze veenlaag is later opnieuw 
bedekt geraakt met komafzettingen. Boven de komafzettingen bevindt zich een dikke laag mariene 
afzettingen, die vanwege de aanwezigheid van zeeschelpen duidelijk is te relateren aan de 
Sint Elisabethsvloed. Vanwege de dikte van dit pakket bestaat het waarschijnlijk voor een deel uit 
geërodeerde en opnieuw afgezette oudere afzettingen. Er zijn geen in situ stroomrug- of 
crevasseafzettingen aangetroffen.   

2.2.2 Vondsten 

Er zijn zowel in de boringen als tijdens de oppervlaktekartering geen archeologische resten of 
archeologische indicatoren aangetroffen. Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het een 
verkennend onderzoek betrof, dat gericht is op het onderscheiden van kansrijke zones ten aanzien van 
archeologie en niet op het opsporen van vindplaatsen. 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de 
onderzoekslocatie sprake is van komafzettingen met een marien/erosief dek dat is ontstaan gedurende de 
Sint-Elisabethsvloeden in de late middeleeuwen.   

Samenvattend kunnen de vragen uit de inleiding als volgt worden beantwoord. 

Vraag 1: Wat is de lokale geomorfologische en bodemkundige opbouw?  
 In het plangebied is sprake van komafzettingen die worden bedekt door mariene afzettingen en 

geërodeerde en opnieuw afgezette  oudere afzettingen (zie paragraaf 2.2.1. voor een 
uitgebreide omschrijving). 

Vraag 2: Is er sprake van een intact bodemprofiel? Zijn er in dit verband kansrijke en kansarme zones 
aanwezig? 

 Ja, er is sprake van een intact bodemprofiel. Er is uitsluitend sprake van verstoring in de 
bovenste 50 cm van het bodemprofiel, hetgeen te verklaren is door het feit dat de 
onderzoekslocatie tot in de jaren ’60 van de 20

e
 eeuw uitsluitend in gebruik was als akker/ 

weidegrond. Onder de bouwvoor is een intact natuurlijk bodemprofiel aanwezig. Het betreft 
echter komafzettingen die, in tegenstelling tot stroomruggen, een lage archeologische 
verwachting hebben ten aanzien van nederzettingen en grafvelden. Er worden uitsluitend resten 
van agrarische activiteit verwacht uit de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd. Deze 
vindplaatsen hebben een lage informatiewaarde. 

Vraag 3: Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  

 Er zijn geen archeologische resten of archeologische indicatoren aangetroffen. 
Vraag 4: Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 Gedeeltelijk. In het zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie, ter hoogte van het te slopen 

bouwblok, werd op basis van de beleidsadvieskaart van de gemeente Werkendam uitgegaan 
van de aanwezigheid van een crevasseafzetting behorende tot de stroomrug van Dussen. 
Dergelijke afzettingen zijn echter niet aangetroffen. Waarschijnlijk vallen de crevasseafzettingen 
juist buiten het te slopen bouwblok (zie ook afbeelding 2 in dit rapport).  

3.1.1 Aanbeveling 

Op basis van de conclusies van het archeologisch onderzoek wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 
De kans op het aantreffen van vindplaatsen met enige informatiewaarde wordt als laag ingeschat. 

Het bovengenoemde betreft een advies. Het selectiebesluit is te allen tijde voorbehouden aan de bevoegde 
overheid, in deze gemeente Werkendam en diens archeologisch adviseur van de Regio West-Brabant. 

Mocht men bij de uitvoering van grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuiten, dan dient 
de bevoegde overheid, gemeente Werkendam, hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden 
(meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet). 
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Bijlage 1 Boorprofielen 

  



boring 1 Gazon ten zuiden van  te slopen bouwblok

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, sterk 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor, verstoord, 
met puinspikkels 

130 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel 
(neutraal) 

scherp weinig schelpen, nieuwvorming: matig roest, 
onderin schelpen, overstromingsdek 
Sint Elisabethsvloed 

150 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht) geleidelijk komafzetting 

170 VEEN, zwak 
kleiig 

bruin (zeer 
donker) 

geleidelijk  

250 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht)  plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 

  

boring 2 Gazon ten westen van te slopen bouwblok

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, sterk 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

bodemkundige interpretatie: bouwvoor 

125 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel 
(neutraal) 

scherp weinig schelpen, nieuwvorming: weinig roest, 
schelpen bevinden zich vooral onderin 

175 KLEI, zwak siltig grijs (neutraal) diffuus komafzetting 

190 VEEN, zwak 
kleiig 

bruingrijs (zeer 
donker) 

diffuus  

240 KLEI, zwak siltig grijs (licht)  plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 

  

boring 3 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, matig 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor, top 
verstoord 

120 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel (licht) scherp weinig schelpen 

180 KLEI, zwak siltig grijs (licht) geleidelijk vlekintensiteit: donker, mate van vlek: weinig, 
vlekkleur: bruin, plantenresten: spoor, 
komafzettingen, met brokjes verslagen veen 

200 VEEN, zwak 
kleiig 

bruin (donker) geleidelijk  

230 KLEI, zwak siltig grijs (licht)  plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja 

  



boring 4 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, matig 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor, top 
verstoord 

130 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel (licht) scherp weinig schelpen 

170 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht) geleidelijk komafzettingen 

190 VEEN, zwak 
kleiig 

grijsbruin 
(neutraal) 

geleidelijk  

220 KLEI, zwak siltig grijs (licht)  plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, 
komafzettingen 

  

boring 5 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, matig 
zandig, zwak 
humeus 

bruingeel 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor, top 
verstoord 

150 ZAND, zeer fijn, 
zwak siltig 

grijsgeel 
(neutraal) 

scherp veel schelpen 

175 KLEI, zwak siltig beigegrijs (zeer 
licht) 

geleidelijk komafzetting 

200 VEEN, zwak 
kleiig 

zwartbruin  diffuus  

250 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht)  plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 

  

boring 6 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, zwak 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor 

140 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel 
(neutraal) 

scherp veel schelpen, nieuwvorming: matig roest 

180 KLEI, matig siltig grijs (licht) geleidelijk komafzetting, enkele brokjes verslagen veen 

210 VEEN, zwak 
kleiig 

bruinzwart 
(neutraal) 

geleidelijk  

250 KLEI, zwak siltig bruingrijs (zeer 
licht) 

plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 



boring 7 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, matig 
zandig, zwak 
humeus 

bruingrijs 
(neutraal) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: bouwvoor, top 
verstoord 

150 ZAND, zeer fijn, 
kleiig 

bruingeel 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: matig roest 

180 KLEI, zwak siltig grijs (licht) geleidelijk komafzetting 

215 VEEN, zwak 
kleiig 

bruingrijs 
(neutraal) 

diffuus  

250 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht)  plantenresten: spoor, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 

  

boring 8 Akker

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

50 KLEI, matig 
zandig, zwak 
humeus 

bruingeel 
(donker) 

bodemkundige interpretatie: bouwvoor, top 
verstoord 

140 ZAND, zeer fijn, 
zwak siltig 

bruingeel 
(neutraal) 

scherp weinig schelpen, nieuwvorming: weinig roest 

180 KLEI, matig siltig grijs (licht) geleidelijk komafzetting 

210 VEEN, zwak 
kleiig 

zwartbruin 
(neutraal) 

diffuus  

250 KLEI, zwak siltig grijs (zeer licht)  plantenresten: weinig, boring beëindigd: ja, 
komafzetting 

  



Bijlage 2 Onderzoekslocatie met 
boorpunten 




