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1  Inleiding 

De woningcorporatie Meander is voornemens op het plangebied De Notenhoff in 
Andel (zie figuur 1), gemeente Woudrichem, nieuwbouw te ontwikkelen. Er zullen 
hierbij ontgravingen worden gepleegd ten behoeve van woningen, een 
appartementencomplex met centrumfuncties en parkeerkelder, en een waterpartij 
(zie voorlopig beeld masterplan, figuur 2). De totale oppervlakte van het plangebied 
bedraagt circa 3 ha. Plangebied De Notenhoff ligt tussen de Langenhof in het 
westen, Huiswerf in het noorden, Julianastraat in het oosten en de Hoofdgraaf in het 
zuiden. Het ligt binnen de bebouwde kom van Andel en is deels bebouwd en deels 
als groenvoorziening in gebruik. In het zuidoostelijk deel van het plangebied 
bevinden zich een kerk (met 14e eeuwse toren) en een begraafplaats (zie paragraaf 
3.1). Dit deel van het plangebied zal niet worden verstoord door de te ontwikkelen 
nieuwbouw. Bij de ontwikkeling kunnen eventueel andere aanwezige archeologische 
resten aangetast worden door de sloop van bestaande bebouwing en verharding, 
aanleg van funderingen, de waterpartij en de parkeerkelder. Derhalve wenst de 
woningcorporatie Meander vooraf inzicht te hebben in de archeologische 
verwachtingen en waarden in het gebied. 

Doel van onderhavig bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied op basis waarvan, indien 
noodzakelijk, een onderzoeksstrategie bepaald kan worden. 

 
Figuur 1. Luchtfoto van Andel, gemeente Woudrichem, waarop het plangebied De Notenhoff staat aangegeven met 
rood (achtergrond: Google Earth). 
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Figuur 2. Voorlopig beeld (versie 9 maart 2009) Masterplan de Notenhoff (bron: Quadrant Architecten). 
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2  Methode 

Doel van dit document is het formuleren van een specifieke archeologische 
verwachting, waaruit een advies voortvloeit over de noodzaak en aard van eventuele 
vervolgstappen. Om tot een dergelijke archeologische verwachting van aan te treffen 
vindplaatstypen of -vondsten te komen, zijn archeologische, landschappelijke en 
historische bronnen geraadpleegd.  

Om te komen tot een archeologische verwachting is allereerst de vroege 
landschapsgeschiedenis gereconstrueerd aan de hand van de Geomorfologische kaart 
van Nederland en de Bodemkaart van Nederland. Gegevens over het landschap 
geven nuttige informatie over de gebruiksmogelijkheden van dat landschap door de 
mens en dus over de kansen op het aantreffen van archeologische resten. 

Voor de jongere geschiedenis van het gebied is de Grote Historische Atlas van 
Nederland 1830-1855 en de Topografische Militaire Kaart 1864 gebruikt.1 Voor de 
recente situatie is de Topografische Kaart van Nederland gebruikt. Op basis van de 
vroege en recente landschapsgeschiedenis van het gebied is een archeologische 
verwachting opgesteld. 

Aan de hand van reeds aanwezige archeologische gegevens is deze verwachting 
gesterkt dan wel bijgesteld. De bekende archeologische gegevens zijn onttrokken uit 
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW, versie 2), de Cultuurhistorische 
Waardenkaart Noord-Brabant (CHW), de nationale database van archeologische 
waarnemingen (ARCHIS) en de Archeologische Monumentenkaart (AMK), het register 
van archeologisch belangrijke terreinen. 

Op basis van het aldus verkregen verwachtingsmodel is vervolgens aangegeven 
welke vervolgstappen nodig zijn om deze eventueel aanwezige waarden op te sporen 
en veilig te stellen. 

                                                
1 Topografische Dienst, Emmen 1990; Kuijpers 2008 
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3  Resultaten 

3.1 LANDSCHAPSONTWIKKELING 

Andel ligt aan een zijtak van de Maas, dat thans bekend staat als de afgedamde 
Maas, en behoort tot het Midden-Nederlandse rivierlandschap. In de loop van de 
Middeleeuwen, of misschien zelfs al in de Romeinse tijd ontstond deze zijtak. 
Waarschijnlijk omstreeks de 12e eeuw verbond deze tak zich aan de rivier de Waal.  
Echter tussen 1851 en 1860 werden Maas en Waal weer van elkaar gescheiden door 
een dam bij Andel.2 

Het Midden-Nederlandse Rivierenlandschap is ontstaan tijdens het Saalien (300.000-
150.000 jaar geleden). Als gevolg van de landijsbedekking van Noord- en Midden-
Nederland, konden de toenmalige rivieren Rijn en Maas niet meer in noordwestelijke 
richting afwateren en werden zij gedwongen een westelijke loop te kiezen. Tijdens 
het Weichselien (100.000-10.000 jaar geleden) vormden zich brede vlechtende 
rivierstelsels. Gedurende het Laat-Glaciaal en het begin van het Holoceen veranderde 
het karakter van het riviersysteem: meanderende rivieren sneden zich in de 
riviervlakte. Als gevolg hiervan ontwikkelde zich een serie meanderende 
stroomgordels die alleen tijdens hoogwater buiten hun oevers traden. Vanuit de 
rivierbeddingen, die bij lage waterstanden droogvielen, werd zand opgeblazen en dit 
zand werd vastgelegd op plaatsen met vegetatie. Op deze wijze ontstonden er langs 
de oevers van de stroomgordels rivierduinen (donken), die aantrekkelijke 
woonplaatsen waren voor de mens in het verleden.3 

De rivieren voerden ondermeer zand en klei met zich mee. Hierdoor vormden zich 
oeverwallen. Doordat de oeverwallen niet overal even hoog waren, kon via een lager 
gedeelte water eroverheen stromen in tijden van hoog water. Dit kon een doorbraak 
van de oeverwal teweeg brengen. De rivier nam vervolgens een andere loop. De 
oude stroombedding viel droog en vormde een stroomrug. Het gebied tussen de 
oude stroomrug en de nieuwe bedding klonk sneller in dan de stroomrug en vormde 
een komgebied. Een stroomrug vormde eveneens een droge vestigingsplaats voor de 
mens in het verleden, nadat de rivierloop was verlegd.4 

In de ondergrond van het plangebied is een oude stroomgordel aanwezig, die op de 
bovengenoemde wijze tot stand is gekomen. Het plangebied De Notenhoff bevindt 
zich binnen de bebouwde kom van Andel, maar lijkt op de Andel-stroomgordel te 

                                                
2 Berendsen 2005, 115-116. 
3 Berendsen 1996. 
4 Berendsen 1994, 13 
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liggen (zie bijlage 1). De Andel-stroomgordel was actief in de periode 2870-2210 
v.Chr.5 Dit betekent dat er op deze stroomrug bewoning kan hebben plaatsgevonden 
vanaf het Laat Neolithicum. De bodem van deze stroomrug bestaat vooral uit zavel 
en lichte klei (zie bijlage 2).6 

Doordat het gebied relatief laag is gelegen (Andel ligt op ca. 0,70 meter +NAP) is 
wateroverlast lang een vertrouwd gegeven geweest in deze omgeving. Vanaf de 12e 
eeuw begon men daarom met het land in te polderen door middel van dijken. Tijdens 
de St. Elizabethsvloed van 1421 bezweken de meeste dijken echter. Deze vloed 
spoelde ook een deel van de klei-veenlagen weg die door opstuwing bij vloed werden 
afgezet bovenop de stroomrug. De Andel-stroomrug, die tot dan toe op ca. 1,3 tot 
1,8 meter onder het maaiveld lag, kwam hierdoor dichter aan het oppervlak te 
liggen. In de loop van de vijftiende eeuw werden nieuwe bedijkingen, boezems en 
uitwateringen gerealiseerd, evenals sluizen en wipmolens.7 Ook vanaf de Late 
Middeleeuwen lijkt dus het plangebied geschikt voor bewoning te zijn geweest. 

Het ontstaan van het dorp Andel wordt op basis van geschreven bronnen rond 800 
n.Chr. gedateerd. Het dorp ontwikkelde zich eerst als oeverwalnederzetting en later 
als dijknederzetting. In het zuidoostelijk deel van het plangebied ligt het opvallendste 
gebouw uit die tijd, de 14e eeuwse Romboutskerk waarvan thans alleen nog de toren 
is overgebleven.8 Op het kerkhof bij deze toren is ene Jan Claesen begraven. De 
legende wil dat dit de Jan Claesen is, die trompetter was in het leger van de Prins 
van Oranje.9 

3.2 ARCHEOLOGIE 

Het plangebied De Notenhoff is gelegen op een stroomrug, die actief was tussen 
2870 en 2210 v.Chr. Daarom kan worden gesteld dat vanaf dat moment, het Laat 
Neolithicum, dit plangebied droog genoeg was voor bewoning. Er geldt dus een 
verwachting voor bewoning vanaf het Laat Neolithicum tot nu. 

In deze paragraaf wordt deze verwachting getoetst aan de archeologische 
waarnemingen vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen, de archeologische 
trefkans en de aanwezige archeologische monumenten. De archeologische trefkans is 
gebaseerd op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (CHW) en de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Het verwachtingsmodel 
waarop de IKAW is gebaseerd is afhankelijk van de relatie tussen bodemkundige 
eenheden, de grondwatertrappen in het gebied en archeologische vondsten binnen 
gebieden die een zelfde landschapsgenese hebben.  

3.2.1 WAARNEMINGEN 

Binnen het plangebied zijn er drie waarnemingen geregistreerd in ARCHIS.10 Deze 
behoren allen tot één en dezelfde vindplaats die ligt in het noordwestelijk deel van 

                                                
5 Berendsen en Stouthamer 2001, 188. 
6 Berendsen 1996, 187. 
7 Berendsen 2005, 116; MIP Noord-Brabant 1988. 
8 Dit gebouw is een rijksmonument (nr. 39622). 
9 Wittenbols 2009. 
10 Waarnemingsnummers 37241; 37252; 37254. 
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het plangebied (zie bijlage 3). Het betreft hier waarnemingen uit eind jaren ‘40 en 
jaren ‘50 gedaan in het veld door de Stichting voor Bodemkartering in de persoon 
van dr. Modderman en tijdens de aanleg van een weg door een amateurarcheoloog, 
dhr. Voogd. Hierbij is aardewerk, een vijftal paalgaten alsmede een gracht en resten 
van een fundering aangetroffen. Volgens enkele bronnen heeft hier dan ook mogelijk 
het ‘kasteel’ Andel gelegen.11 Het kan echter niet worden uitgesloten dat de 
aangetroffen archeologische resten behoren tot het huis in de volksmond genaamd ‘‘t 
hof’ dat net buiten het plangebied heeft gelegen (zie figuur 3). Of de locatie zoals 
deze in ARCHIS staat overeenkomt met de exacte locatie waar de toenmalige 
waarnemingen zijn gedaan is niet meer na te gaan. Dit heeft te maken met de 
summiere beschrijving van de waarnemingen, waaruit dit niet kan worden afgeleid. 

 
Figuur 3. Kadasterkaart van 1811-1832 van het plangebied De Notenhoff (rood-omcirkeld). Het precieze plangebied is niet 
aangegeven vanwege problemen van het digitaal georefereren van oude kaarten en de verkeerder interpretaties die hierdoor 
kunnen ontstaan (achtergrond: WatWasWaar.nl). 

Eén nabijgelegen waarneming op ca. 50 meter lijkt eveneens verband te hebben met 
dit kasteel of met andere mogelijke Laatmiddeleeuwse of Nieuwe Tijd bewoning.12 
Een voorbeeld van andere restanten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd liggen 
op ca. 150 m hiervan, waar muurrestanten uit deze periodes zijn aangetroffen.13 

                                                
11 Zie van der Aa 1839; Renaud 1953; Kastelen in Brabant 1982. 
12 Waarnemingsnummer 253006. 
13 Waarnemingsnummer 252092. 
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Verder ligt er nog één waarneming op ca. 800 m afstand van het plangebied waar 
men de resten van een ander ‘kasteel’ of ‘voormalig adellijk huis’ heeft aangetroffen. 

3.2.2 VONDSTMELDINGEN 

In ARCHIS staat één vondstmelding (ook als onderzoeksmelding) geregistreerd op 
ca. 40 meter afstand van de zuidoostelijke hoek van het plangebied op ca. 40 m 
afstand (zie bijlage 3). Het betreft hier 20e eeuwse afvalkuilen die in een 
proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen.14 

3.2.3 ONDERZOEKSMELDINGEN 

Behalve de onderzoeksmeldingen bij de 20e eeuwse afvalkuilen zijn er nog twee 
onderzoeksmeldingen geregistreerd in de nabije omgeving van het plangebied De 
Notenhoff op ca. 200 m afstand.15 Het betreft hier een bureauonderzoek met 
daaropvolgend een booronderzoek. Hieruit bleek dat de bodem tot op een diepte van 
80 cm verstoord is en zich onder deze verstoorde laag geen archeologische 
indicatoren bevinden. 

3.2.4 IKAW EN CHW 

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het 
plangebied De Notenhoff een hoge verwachting voor archeologische waarden (zie 
bijlage 3). Dit hangt samen met de stroomrug waarop het is gelegen, zoals reeds is 
beschreven in paragraaf 3.1. Deze stroomrug was vanaf het Laat Neolithicum zeer 
geschikt voor bewoning. Vanaf de Late Middeleeuwen was deze plek nog steeds 
geschikt, maar vanaf dan kunnen ook de nattere delen in het landschap worden 
bewoond door de mens. Dit vanwege het feit dat de mens voor haar bewoning niet 
meer gebonden was aan het landschap. Vanwege het feit dat de IKAW gebaseerd is 
op het landschap, geldt deze daarom ook niet voor de periodes van de Late 
Middeleeuwen. 

De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant toont eenzelfde verwachting. 
Ook op deze kaart heeft het plangebied De Notenhoff een hoge verwachting 
vanwege het feit dat deze op een droge stroomrug is gelegen (zie bijlage 4). 

3.2.5 AMK 

Er zijn geen archeologische terreinen in en in een omtrek van ca. 1 km van het 
plangebied De Notenhoff aangeduid op de archeologische monumentenkaart (AMK). 

3.3 VERSTORING 

Het plangebied De Notenhoff is op het huidige moment grotendeels bebouwd met 
woningen (zie figuur 4). In het zuidoostelijke deel ligt een park met vijver en de 14e 
eeuwse Romboutstoren met begraafplaats. Op historische kaarten zoals de 

                                                
14 Vondstmeldingsnummer 409637; de hierbij behorende onderzoeksmeldingen zijn 22284 
(booronderzoek) en 25600 (proefsleuvenonderzoek). 
15 Waarnemingsnummers 15373;23556. 
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kadasterkaart van 1811-1832 (zie figuur 3) alsmede de Grote Historische Atlas van 
Nederland 1830-1855 en de Topografische Militaire Kaart 1864 zijn de delen die nu 
bebouwd zijn vrijwel onbebouwd en ligt de bebouwing vooral nabij het kruispunt 
tussen de huidige Julianastraat en Hoofdgraaf.16 Er zullen daarom mogelijk delen van 
het terrein verstoord zijn door ontgravingen ten behoeve van aanleg van de 
woningen in het verleden. De mate van verstoring is afhankelijk van de aanwezigheid 
van kelders en wijze van funderen. Op dit moment kan dit echter niet nader 
gespecificeerd worden in grootte en diepte. Dit kan aangetoond worden in een 
verkennend booronderzoek. Wanneer de boringen worden gezet in de onverharde 
delen (openbaar groen, tuinen) en er blijkt op deze plekken een intacte bodem 
aanwezig te zijn, dan hoeft dit nog niks te zeggen over de verstoring ter plaatse van 
de huidige bebouwing. Om daar zekerheid te krijgen over de verstoring, zou wanneer 
de bewoners de panden verlaten hebben, boringen op deze plekken gezet kunnen 
worden. Wel dienen hiervoor mechanische voorboringen gedaan te worden om door 
de verharding te komen. Wanneer de bodem in de onverharde delen (grotendeels) 
verstoord blijkt te zijn, kan er van uit gegaan worden dat ter plaatse van de 
bestaande bebouwing de bodem eveneens verstoord zal zijn. 

Figuur 4. Luchtfoto van plangebied De Notenhoff te Andel, gemeente Woudrichem, aangegeven met rood (achtergrond: Google 
Earth). 

                                                
16 Topografische Dienst, Emmen 1990; Kuijpers 2008 
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3.4 ARCHEOLOGISCH VERWACHTINGSMODEL 

De archeologische verwachting voor het gehele plangebied is gezien het feit dat het 
op een stroomrug ligt hoog voor alle periodes van het Laat Neolithicum tot de 
Nieuwe Tijd. De archeologische resten en sporen die op en rondom het plangebied 
De Notenhoff zijn aangetroffen beamen dit. Hieruit valt op te maken dat er in ieder 
geval in zowel het noordwestelijk als het zuidoostelijk deel een grote kans is op 
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, gezien de mogelijke aanwezigheid 
van respectievelijk resten van een kasteel of hof en resten van de voorloper van de 
huidige kerk. Verder kan het plangebied op bepaalde delen verstoord zijn door 
ontgravingen ten behoeve van de funderingen voor de huidige bebouwing. Dit valt 
echter niet met zekerheid te zeggen. 

Hierdoor is te stellen dat de kans op het aantreffen van behoudenswaardige 
archeologische resten binnen het plangebied hoog is voor alle perioden. 
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4 Advies 

Zoals in paragraaf 3.4 is aangegeven, is te stellen dat de kans op het aantreffen van 
behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied hoog is.  

Voor het plangebied Andel De Notenhoff geldt voor alle periodes vanaf het Laat 
Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd een hoge verwachting. Dit heeft te maken 
met het feit dat het gehele plangebied op de Andel-stroomrug is gelegen dat al vanaf 
het Laat Neolithicum geschikt was voor bewoning. Voor de periodes vanaf de Late 
Middeleeuwen, wanneer de mens voor bewoning niet meer afhankelijk was van het 
landschap, geldt voor het gehele plangebied ook een hoge verwachting. Men 
vestigde zich nog steeds op dergelijke stroomruggen zoals historische kaarten en 
archeologische waarnemingen tonen. Het is mogelijk dat delen van het plangebied 
verstoord zullen zijn bij de bouw van de huidige woningen, dit valt echter niet met 
zekerheid te zeggen. De mate van verstoring is ook afhankelijk van de aanwezigheid 
van kelders en wijze van funderen. 

Gezien dit archeologisch verwachtingsmodel wordt archeologisch vervolgonderzoek 
daarom noodzakelijk geacht voorafgaand aan de ontwikkeling van het plangebied De 
Notenhoff te Andel, gemeente Woudrichem. In eerste instantie wordt er een 
verkennend booronderzoek aangeraden voor dat deel van het plangebied waar 
bodemverstoring zal plaatsvinden. Dit is noodzakelijk om te achterhalen in hoeverre 
er sprake is van een intacte, onverstoorde bodemopbouw in het plangebied. De 
boringen moeten ondermeer gezet worden in die delen van het plangebied waar 
waarschijnlijk in het verleden bouwputten zijn aangelegd ten behoeve van de huidige 
bebouwing. Dit vanwege de verwachting dat op deze plaatsen eerdere 
bewoningssporen het meest verstoord zullen zijn. Wanneer de boringen worden 
gezet in de onverharde delen (openbaar groen, tuinen) en er blijkt op deze plekken 
een intacte bodem aanwezig te zijn, dan hoeft dit nog niks te zeggen over de 
verstoring ter plaatse van de huidige bebouwing. Om daar zekerheid te krijgen over 
de verstoring, zou wanneer de bewoners de panden verlaten hebben, boringen op 
deze plekken gezet kunnen worden. Wel dienen hiervoor mechanische voorboringen 
gedaan te worden om door de verharding te komen. Wanneer de bodem in de 
onverharde delen (grotendeels) verstoord blijkt te zijn, kan er van uit gegaan worden 
dat ter plaatse van de bestaande bebouwing de bodem eveneens verstoord zal zijn. 

Blijkt in de verkennende boringen dat de bodem op sommige delen van het 
plangebied niet verstoord is, dan zal hierop volgend een karterend veldonderzoek 
moeten worden uitgevoerd. Voor vindplaatsen uit de periodes Bronstijd tot 
Middeleeuwen is hiervoor een karterend booronderzoek het meest geschikt en voor 
vindplaatsen vanaf de Late Middeleeuwen is een karterend proefsleuvenonderzoek 
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het meest geschikt. ArcheoLogic adviseert daarom om het noordwestelijk deel, waar 
mogelijk resten van een Laatmiddeleeuws kasteel of adellijk huis kunnen worden 
aangetroffen een karterend proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Mocht dit ter 
plaatse van de bestaande bebouwing noodzakelijk zijn, dan dient hierbij ook bekeken 
te worden op welke termijn en op welke wijze de sloop van deze huidige panden zal 
plaatsvinden. Op de resterende, onverstoorde delen, adviseert ArcheoLogic een 
karterend booronderzoek. Dit is echter wel afhankelijk van de exacte locaties waar 
bodemingrepen ten behoeve van de ontwikkeling gepland staan.  

In het algemeen wordt geadviseerd om allereerst het archeologisch veldonderzoek af 
te stemmen op de bouwplannen om zodoende de juiste vervolgstappen te zetten.  
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Bijlage 1 

Geomorfologische kaart van Andel, gemeente Woudrichem. Het plangebied is aangeduid in rood (bron: ARCHIS). 
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Bijlage 2 

 
Bodemkaart van Andel, gemeente Woudrichem. Het plangebied is aangeduid met een rood ovaal (bron: ARCHIS). 
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Bijlage 3 

 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Het plangebied is aangeduid in rood (bron: ARCHIS). 
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Bijlage 4 
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Rapport 
 

Jong, J. de, 2009: Archeologisch Bureauonderzoek, Andel Notenhoff (ArcheoLogic 
–rapport AL110). 

Versie: 1.1, 27 maart 2009 
Algemene informatie Procedure: Nieuw Bestemmingsplan 

Aanleiding: woningbouw (woningen en appartementencomplex incl. parkeerkelder), 
inrichting buitenruimte met o.a. een waterpartij 
Oppervlakte plangebied:  3 hectare 
OM-nummer: ????? 

Opmerkingen 1. Algemeen: geconstateerd wordt dat er bij het bureauonderzoek geen gebruik is 
gemaakt van het boek ‘archeologie en bewoningsgeschiedenis van het land 
van heusden en altena’ uit 1990 van J.P.C.A. Hendriks. Voor archeologisch 
onderzoek in deze streek is het raadplegen van dit standaardwerk geen 
overbodige luxe. Daarnaast wordt geconstateerd dat voor het bureauonderzoek 
geen contact is opgenomen met de Archeologische Vereniging van het Land 
van Heusden en Altena. Deze vereniging is zeer goed op de hoogte van de 
archeologische vindplaatsen in hun streek, ook daar waar ze nog niet in de 
landelijke archeologische database ARCHIS voorkomen. � Aangezien het 
geen invloed heeft op de huidige conclusie hoeft deze opmerking niet verder in 
het rapport verwerkt te worden. Gaarna in het vervolg deze bronnen wel 
verwerken (ook bij het vervolgonderzoek op het plangebied). 

2. Wat is het OM-nummer voor het bureauonderzoek? � Gaarne onderzoek 
melden bij het RCE (voorheen RACM) en OM-nummer in rapport verwerken. 

Conclusie beoordeling Met inbegrip van bovenstaande opmerkingen adviseer ik het definitieve rapport 
goed te keuren. Gaarne ontvang ik van dit definitieve rapport zowel een analoog als 
digitaal exemplaar. 

Advies vervolgonderzoek Wij kunnen het grotendeels vinden in de aanbevelingen die in het rapport verwoord 
zijn. Ter aanvulling op het bureauonderzoek is het verstandig voor het plangebied 
een verkennend booronderzoek uit te laten voeren. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat mogelijke bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen in de boringen 
als verstoorde bodem kunnen worden geïnterpreteerd. Hier dient men bij het 
onderzoek extra alert op te zijn. 
 
Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen zones met een hoge en met 
een lage archeologische verwachting worden aangemerkt. Binnen de zones met 
een hoge archeologische verwachting dient vervolgens vervolgonderzoek plaats te 
vinden (afhankelijk van de uitkomsten uit het verkennend booronderzoek zullen dit 
proefsleuven en karterende boringen zijn). Dit vervolgonderzoek hoeft alleen 
uitgevoerd te worden op die delen waar toekomstige bodemingrepen concreet zijn. 
Op die delen waar het bestemmingsplan behoudend blijft, kan volstaan worden met 
een dubbelbestemming ‘waarden, archeologie’ met daaraan gekoppeld 
voorschriften t.a.v. bouw-, sloop- en aanlegvergunningen. 
 
In eerste instantie zal echter binnen het gehele plangebied een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd moeten worden. 

Adviseur M. Parlevliet, regioarcheoloog 
Datum 27 mei 2009 
Paraaf 

 
 


