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De Regio West-Brabant heeft in september 2013 voor Bestemmingsplan sportpark en centrum een advies 

selectiebesluit opgesteld op basis van het archeologische rapport; Koekkelkoren, A.M.H.C., 2013: 

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. BP sportpark en 

centrum, Rijswijk Gemeente Woudrichem, IDDS Archeologie rapport 1535. 
 

In dit advies selectiebesluit is het volgende geadviseerd:  

Binnen het plangebied is de stroomgordel van de Alm aangetroffen waarop bewoning zeer waarschijnlijk heeft 

plaatsgevonden. Onderhavig onderzoek was niet gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen 

maar heeft wel kunnen aantonen dat de kans hierop zeer groot is. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat er 

mogelijk oude resten van huis Weenaert in het plangebied aanwezig kunnen zijn.  

Voor het benodigde vervolgonderzoek is een onderzoeksstrategie opgesteld (zie afbeelding 1). 

 

 

Afbeelding 1: Het plangebied met de verschillende zones voor vervolgonderzoek:  
groen karterend booronderzoek;  
groenblauw proefsleuven waar bebouwing komt;  
blauw proefsleuvenonderzoek;  
oranje karterend booronderzoek  
grijs geen vervolgonderzoek. 
Toegevoegd november 2013: Paars archeologisch niveau ligt dicht aan het oppervlak, alleen eenmalig smalle lineaire 
verstoringen toegestaan. 

 

De gemeente Woudrichem heeft aanvullende informatie aangeleverd welke tot een aangepast advies heeft 

geleid.  Het  betreft gegevens over ophoging van het terrein in het verleden.  De dikte van de ophoging loopt 

erg uiteen, namelijk tussen de 40 en 200 cm.  Alleen in de meest westelijke zone van de sportvelden ligt het 
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archeologische niveau zeer dicht onder het maaiveld. Onderstaand advies voor vervolgonderzoek is daarom 

aangepast per zone. 

 

1) Het westelijk gedeelte waar de sportvelden worden ontwikkeld (groen gearceerd): 
Gezien de relatief lichte verstoringen die in deze zone zijn gepland (drainage, kabels en leidingen bij de 

sportvelden) dient het vervolgonderzoek te bestaan uit een karterend booronderzoek welke gericht is op het 

opsporen van archeologische vindplaatsen. Als er behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, dan 

zouden ze voor behoud in situ in aanmerking komen en kunnen de bestaande plannen er op worden 

afgestemd. Onderzoek in deze zone hoeft pas plaats te vinden wanneer de bodemingrepen dieper zullen gaan 

dan 40 cm –mv. De dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ blijft gehandhaafd vanaf 40 cm –mv.  

 

2) meest westelijke deel sportpark:  

Uit de rapportage van het vooronderzoek blijkt dat in de meest westelijke zone van de sportvelden het 

archeologisch niveau gelijk onder het maaiveld ligt. Eventueel aanwezige archeologische resten in deze zone 

zijn hiermee zeer gevoelig voor verstoringen. Smalle lineair verstoringen die vele meters uit elkaar liggen zoals 

drainagebuizen kunnen gezien de geringe verstoring eenmalig worden toegestaan (toekomstige vervanging 

van de buizen moet dan op exact dezelfde plaats om nieuwe verstoringen te voorkomen). Uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat dit niet zondermeer ook geldt voor sproei-installaties en zeker niet voor grondverbeteringen en 

andere bodemverstorende activiteiten. 

 

3) Het zuidwestelijk deel (sportvelden) waar bebouwing komt (groenblauw gearceerd): 
De verstoringen die hier zullen plaatsvinden zullen relatief ingrijpend zijn. Onderzoek in deze zone hoeft pas 

plaats te vinden wanneer de bodemingrepen dieper zullen gaan dan 40 cm –mv. Er zijn twee mogelijkheden 

qua onderzoeksstrategie in dit deel van het plangebied:  

a) wanneer de definitieve plannen en locatie bekend zijn, kan terplaatse van de bouwput een 

archeologische proefsleuf worden aangelegd. Wanneer hier een archeologische vindplaats wordt aangetoffen 

dient deze vervolgens verder onderzocht te worden. Als er geen vindplaats aanwezig is, dan is het bouwblok 

archeologie vrij en kan de bouw doorgang vinden.  

Of b) de plannen en exacte locatie zijn niet bekend. De meest snelle en effectieve methode om 

inzichtelijk te krijgen óf en en waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn en van welke omvang en 

kwaliteit ze zijn, is om dit gedeelte van het plangebied te laten onderzoeken d.m.v. een 

proefsleuvenonderzoek. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt besloten of vervolgstappen 

noodzakelijk zijn. 

 

4) Rondom huis Weenaert (oranjegrijs gearceerd, zuidoosten):  

De resultaten uit het onderhavig onderzoek wijzen op de aanwezigheid (al dan niet intact) van het huis 

Weenaert. Of er nog funderingsresten in de bodem aanwezig zijn en hoe de directe omgeving van het huis er 

uit heeft gezien is nog zeer onduidelijk. Ook tot op welke diepte de verstoring van de vijver reikt is onduidelijk 

en dient nader onderzocht te worden. Gezien de zeldzaamheid en complexiteit van de te verwachten 

archeologische resten is het raadzaam om te starten met een karterend booronderzoek. Het doel van dit 

onderzoek is om nauwkeuriger in kaart te krijgen wat de omvang en kwaliteit van de vindplaats is. Op basis van 

de uitkomsten van het onderzoek wordt na gegaan wat de mogelijkheden zijn voor behoud in situ van de 

eventueel aanwezige vindplaats. De diepte van de verstoringen in de bovengrond is in dit deel van het 

plangebied uiteenlopend, maar minimaal 40 cm. Dit is de reden waarom onderzoek in deze zone pas hoeft 

plaats te vinden wanneer de bodemingrepen dieper zullen gaan dan 40 cm –mv. 

 

5) Het oostelijk deel (blauw gearceerd): 
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De verstoringen die hier zullen plaatsvinden zullen relatief ingrijpend zijn (bebouwing). Ook verwachten wij dat 

er minder mogelijheden zijn voor behoud in situ. Onderzoek in deze zone hoeft pas plaats te vinden wanneer 

de bodemingrepen dieper zullen gaan dan 40 cm –mv. De meest snelle en effectieve methode om inzichtelijk 

te krijgen óf en en waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn en van welke omvang en kwaliteit ze zijn, is 

om dit gedeelte van het plangebied te laten onderzoeken d.m.v. een proefsleuvenonderzoek. Op basis van de 

uitkomst van het onderzoek wordt besloten of vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

6) Het zuidoostelijke deel van het plangebied rondom de bebouwing (grijs gearceerd): 

Dit deel van het plangebied is in het verleden dermate verstoord geraakt dat archeologische resten niet meer 

intact in de bodem aanwezig zullen zijn. Geadviseerd wordt om dit deel vrij te geven voor de geplande 

ontwikkelingen  voor het aspect archeologie. Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden 

ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet men dit volgens artikel 53 van de 

Monumentenwet zo spoedig mogelijk melden bij de Minister van OC&W. 

 

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat voor het hele plangebied, behalve voor de grijze zone, een 

dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ opgenomen dient te worden in het bestemmingsplan. Omdat het 

een lopend AMZ-proces (Archeologische Monumentenzorg-proces) betreft en er sprake is van een vindplaats 

en van meerdere archeologisch potentiële lagen op enkele plaatsen zeer dicht aan het maaiveld, is het advies 

hier een oppervlakte en dieptegrens van 0 m2 en 40 cm –mv aan te koppelen. Ter hoogte van de paarse zone 

adviseren wij een oppervlakte en dieptegrens van 0 m2 en 0 cm –mv aan te koppelen 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met mevr. F. (Floor) Timmermans, Tel. 076-5027215, 

floor.timmermans@west-brabant.eu. 

 

Etten-Leur, 28 november 2013 
Mevr. drs. F. Timmermans 

Regioarcheoloog Regio West-Brabant 
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