
Advies Provincialeweg Noord 96 te Uppel 

Gemeente Woudrichem  
 

 
Regio West-Brabant, postadres: postbus 503, 4870 AM  Etten-Leur. 

Contactpersoon: L. Weterings-Korthorst, 076-5027229, leonie.weterings@west-brabant.eu 

 

In verband met de verbouwing van het interieur van de watertoren en de aanleg van 12 

parkeerplaatsen op het terrein aan de Provincialeweg Noord 96 te Uppel heeft Dhr. Beijer 

(doorverwezen via de gemeente Woudrichem) in het kader van de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning, advies gevraagd aan de Regio West-Brabant of en welk archeologisch 

onderzoek eventueel nodig is. 

 

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1087 m². De bodemverstoringen zullen echter beperkt 

blijven tot 150 m² en 30 cm –Mv i.v.m. de aanleg van de 12 parkeerplaatsen. 

In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Woudrichem heeft het plangebied de 

dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 gekregen. Dit betekend dat de gronden mede bestemd 

zijn voor het behouden en beschermen van archeologische Waarden vanaf 100 m² en dieper dan 30 

cm –Mv. 

 
  

 

 

Afbeelding 1: Uitsnede uit de archeologische beleidskaart
1
 van de gemeente Woudrichem. Het plangebied ligt binnen de 

rode cirkel (noord gesitueerd). De kleur bruin geeft aan dat er een hoge archeologische verwachting geldt, de kleur oranje 

geeft aan dat de hoge verwachting samenhangt met de aanwezigheid van een historische kern.  

 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Woudrichem is te zien dat het plangebied valt 

in de zone ‘historische kern’. Hier is de archeologie beschermd bij bodemingrepen vanaf 100 m² 

oppervlak en dieper dan 30 cm –Mv (historische kern). De geplande activiteiten kunnen mogelijk de 

archeologische waarden in het gebied aantasten. 

                                                           
1 Ellenkamp, G.R., 2010: Een gevecht tussen Maas, Alm en Merwede. Een erfgoedkaart voor de gemeente Woudrichem. DEEL 1: 

toelichting op de archeologische en de cultuurhistorische kaart, RAAP-RAPPORT 2189. 
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Het advies m.b.t. de voorgenomen plannen is als volgt: 

Verbouwing waterrtoren 

Geen restricties voor de werkzaamheden m.b.t. archeologie.   

Aanleg 12 parkeerplaatsen 

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de bodemingreep ca. 150 m² zal betreffen en rond de 30 

cm –Mv zal reiken. De diepte van de verstoring ligt op de grens van wel of geen verplichting voor 

archeologisch onderzoek.  Het is daarom raadzaam om deze ondergrens van 30 cm niet te passeren. 

Onderstaand zijn de twee scenario’s met de daarbij horende verplichtingen weergegeven: 

 

1. Archeologische onderzoek is WEL nodig indien men de bodem dieper dan 30 cm – Mv gaat 

verstoren. Door de geringe mate van verstoring dient dit archeologische onderzoek te 

bestaan uit een archeologische begeleiding – protocol opgraven. Een archeologisch 

bureauonderzoek is altijd de eerste stap in de archeologische monumentenzorgcyclus en 

voor een archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te 

worden. Om kosten te besparen voor de initiatiefnemer, is ons advies om het 

bureauonderzoek op te nemen in het PvE. Het archeologisch bureauonderzoek dient een 

samenvatting te zijn van de relevante delen van de gemeentelijke erfgoedkaart en kan 

daarom kort zijn  (Ellenkamp, G.R., 2010: Een gevecht tussen Maas, Alm en Merwede. Een 

erfgoedkaart voor de gemeente Woudrichem. DEEL 1: toelichting op de archeologische en 

de cultuurhistorische kaart, RAAP-RAPPORT 2189). Het bureauonderzoek dient aangevuld te 

worden met de verplichte onderdelen uit de vigerende KNA en locatiespecifieke informatie. 

 

2. Wanneer men NIET dieper gaat dan 30 cm –Mv, dan is een archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk. De geplande bodemingrepen mogen zonder restricties m.b.t. de 

archeologische waarden doorgang vinden. 

Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden toch op archeologische resten 

stuit, dan moet dit volgens artikel 53 van de Monumentenwet zo spoedig mogelijk melden 

bij de Minister van OC&W. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Etten-Leur, 8 maart 2012 

Leonie Weterings-Korthorst 

Senior Regioarcheoloog en contactpersoon 

 

 
 


