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Afbeelding 1 Luchtfoto plangebied. Het plangebied is globaal in blauw aangegeven. Bron: ArcGISOnline. 
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Samenvatting en advies 

 
In opdracht van mRO heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een aanvullend/actualiserend 
archeologisch bureauonderzoek verricht met betrekking tot een plangebied aan ‘t Verlaat 1-3 te Almkerk, 
gemeente Altena (afbeelding 1, kaart 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1,2 ha en is 
momenteel deels bebouwd en verhard. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de 
realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA). De huidige plannen gaan uit van een nieuw MFA 
op het perceel ’t Verlaat 1-3, waar momenteel een dorpshuis met sportzaal en een gebouw van de 
muziekvereniging aanwezig zijn. Deze opstallen worden (met uitzondering van het gebouw van de 
muziekvereniging, ‘t Verlaat 3) gesloopt en vervangen door een nieuwe multifunctionele accommodatie, 
bestaande uit twee basisscholen, kinderopvang, een dorpshuis en een sportzaal. De inrichting is op het 
moment van het bureauonderzoek nog niet duidelijk, maar er zijn vanuit het locatieonderzoek twee 
varianten opgesteld die door de architect nader zullen worden uitgewerkt (afbeelding 2). Vooruitlopend op 
het ontwerpproces wordt alvast de bestemmingsplanprocedure opgestart. Gezien de aard van de ingrepen 
(nieuwbouw) kunnen de geplande ingrepen mogelijk tot in het relevante archeologisch niveau reiken. In het 
kader van de wijziging van het bestemmingsplan dient daarom in kaart gebracht te worden of zich binnen het 
plangebied behoudenswaardige archeologische waarden (zouden kunnen) bevinden, die tegen de 
achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.  
 
In 2018 is door Vestigia in opdracht van KuiperCompagnons een archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor het westelijke deel 
van het huidige plangebied, destijds in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een schoolgebouw.1 
Het onderhavige plangebied wijkt daarbij af van het plangebied uit 2018, zodat de uitgevoerde bureaustudie 
het karakter heeft van een aanvullend/actualiserend onderzoek. 
 
Het westelijke deel van het plangebied is reeds in 2018 onderzocht en vrijgegeven (zie Kaart 4, aangegeven 
in rood). Het oostelijke deel van het plangebied heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart 
(nog steeds) een hoge archeologische verwachting. Deze hoge archeologische verwachting heeft betrekking 
op de ligging van het plangebied op de stroomrug van de Alm, die is gevormd in de IJzertijd/Romeinse tijd, 
met een hoge archeologische verwachting tot aan de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Vroegere resten uit 
de periode tot aan de IJzertijd/Romeinse tijd in de komafzettingen boven de afzettingen van Kreftenheye 
zijn naar verwachting opgeruimd.  
Bij de boringen binnen en aan de westzijde van het huidige plangebied is beddingzand aangetroffen, met 
daarboven restgeulafzettingen afgedekt door komklei. Wat verder naar het oosten zijn bij het 
booronderzoek met Zaak ID 3988800100 (150 m ten oosten van het plangebied) wel nog oeverafzettingen 
aangetroffen met een fragmentje middeleeuws aardewerk. Daarom dient het huidige plangebied nog nader 
onderzocht te worden.   
De mogelijke resten uit de periode IJzertijd/Romeinse tot aan de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd kunnen 
bestaan uit sporen van paalkuilen, afvalkuilen, en sporen van verkaveling en landgebruik, en vondsten van 
aardewerk. Deze sporen kunnen worden aangetroffen direct vanaf het maaiveld. Er zijn op basis van 
historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning binnen het plangebied uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd, maar dit kan ook niet geheel worden uitgesloten. Met het oog op de ligging 
van het plangebied tussen twee kernen in kan de verwachting voor bewoning uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd wel worden bijgesteld naar middelhoog (gemiddeld). Wel geldt er nog een hoge 
verwachting voor sporen van het agrarisch cultuurlandschap uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd in de 
vorm van sporen van verkavelingssloten/greppels.   
 
Advies 
Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit te voeren binnen het oostelijke 

 
 
1 Weerheijm et al. 2018. 
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deel van het plangebied dat nog niet eerder met behulp van een booronderzoek is onderzocht (0,7 ha). 
Geadviseerd wordt te boren in een grid van ca. 30 x 40 m, om de archeologische verwachting te toetsen, en 
de mate van intactheid/erosie. Dit komt voor het oostelijke deel van het plangebied neer op max. ca. 8 
boringen. De boringen dienen te worden gezet met behulp van een edelmanboor diameter 7 cm. 
Gebaseerd op het onderzoek uit 2018 wordt geadviseerd om de boringen door te zetten tot 2,5 m -mv, en 
een diepe boring tot 4 m -mv. Voor aanvang van een dergelijk onderzoek dient eerst een door het bevoegd 
gezag goedgekeurd Plan van Aanpak te worden opgesteld, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd 
aan het bevoegd gezag, de gemeente Altena, en/of de regio-archeoloog van Regio West-Brabant. 
 
Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Altena, om op basis van dit rapport en het daarin verwoorde 
advies, een besluit te nemen ten aanzien van het beëindigen van het archeologisch onderzoeksproces. 
 
Ook wanneer het bevoegd gezag op basis van het vooronderzoek besluit dat vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk is en het plangebied wordt vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de 
meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 
Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel 
grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het 
grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de 
gemeente Altena, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Onderbouwing advies 

1 Projectomgeving 

1.1 Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01) 

In opdracht van mRO heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een aanvullend/actualiserend 
archeologisch bureauonderzoek verricht met betrekking tot een plangebied aan ‘t Verlaat 1-3 te Almkerk, 
gemeente Altena (afbeelding 1, kaart 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1,2 ha en is 
momenteel deels bebouwd en verhard. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de 
realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA). De huidige plannen gaan uit van een nieuw MFA 
op het perceel ’t Verlaat 1-3, waar momenteel een dorpshuis met sportzaal en een gebouw van de 
muziekvereniging aanwezig zijn. Deze opstallen worden (met uitzondering van het gebouw van de 
muziekvereniging, ‘t Verlaat 3) gesloopt en vervangen door een nieuwe multifunctionele accommodatie, 
bestaande uit twee basisscholen, kinderopvang, een dorpshuis en een sportzaal. De inrichting is op het 
moment van het bureauonderzoek nog niet duidelijk, maar er zijn vanuit het locatieonderzoek twee 
varianten opgesteld die door de architect nader zullen worden uitgewerkt (afbeelding 2). Vooruitlopend op 
het ontwerpproces wordt alvast de bestemmingsplanprocedure opgestart. Gezien de aard van de ingrepen 
(nieuwbouw) kunnen de geplande ingrepen mogelijk tot in het relevante archeologisch niveau reiken. In het 
kader van de wijziging van het bestemmingsplan dient daarom in kaart gebracht te worden of zich binnen het 
plangebied behoudenswaardige archeologische waarden (zouden kunnen) bevinden, die tegen de 
achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.  
 
In 2018 is door Vestigia in opdracht van KuiperCompagnons een archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor het westelijke deel 
van het huidige plangebied, destijds in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een schoolgebouw.2 
Het onderhavige plangebied wijkt daarbij af van het plangebied uit 2018, zodat de uitgevoerde 
bureaustudie het karakter heeft van een aanvullend/actualiserend onderzoek.  

1.2 Onderzoeksdoel en -methode 

Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan zijn) 
van archeologische resten die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden. Hiertoe is een 
aanvullend/actualiserend bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. Op basis van deze bevindingen is vervolgens een advies 
geformuleerd in het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het onderzoek is 
uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002 
Bureauonderzoek. 
 
 
 

 
 
2 Weerheijm et al. 2018. 



V21-4759: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie aan ‘t 
Verlaat 1-3 te Almkerk, gemeente Altena 

 

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2112, definitief, versie 2.0, d.d. 28 juli 2022 8 

 
 

 
Afbeelding 2 De beide varianten uit het locatie onderzoek: Variant 1 (boven) en Variant 2 (onder). Bron: mRO. 
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2 Beleidskader 

2.1 Wettelijk kader 

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is uitgewerkt in de Monumentenwet 1988 en in de wijziging 
hierop; de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007). Een deel van de Monumentenwet is 
per 1 juli 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Het overige deel zal te zijner tijd opgaan in de Omgevingswet. 
Tot die tijd blijven die artikelen die niet zijn overgegaan naar de Erfgoedwet van kracht zoals ze in de 
Monumentenwet van 1988 zijn benoemd. 
 
De Wamz vormde de implementatie van het Verdrag van Malta dat in 1992 door diverse Europese lidstaten 
is ondertekend. Hierin wordt gesteld dat het streven is archeologisch erfgoed in de bodem te beschermen 
en daarmee te behouden. Om dit te kunnen doen moet archeologisch erfgoed ingepast worden in de 
ruimtelijke ordening. Een ander uitgangspunt is dat indien behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is, de 
verstoorder onderzoek naar de archeologische waarden moet betalen. In de praktijk zijn dit de kosten voor 
de archeologische monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus). 
 
Met de invoering van de Wamz werden gemeenten verplicht om archeologiebeleid te ontwikkelen omdat 
artikel 38a van de Monumentenwet 1988 bepaalde dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond rekening houdt met de in de 
grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro, 2008) werd de archeologie definitief verankerd in de ruimtelijke ordening. Bepaald werd dat 
gemeenten na maximaal 10 jaar een bestemmingsplan moeten herzien of vernieuwen (daarbij rekening 
houdend met de archeologie op grond van de Monumentenwet 1988).  
 
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning. Op grond van de Ontgrondingen-wet 
zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in het kader van de ontgrondingsvergunning, voor andere 
gronden dan bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren. De minister van Infrastructuur en 
Waterstaat is bevoegd gezag ten aanzien van de bodem en oevers van rijkswateren op grond van de 
Waterwet. 

2.2 Gemeentelijk beleid (LS01) 

De gemeente Altena beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 20183 (een 
actualisatie van een eerdere kaart uit 2010)4 en een gemeentelijke archeologienota.5 Op de geactualiseerde 
archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting 
(afbeelding 3), met advies archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 30 cm 
beneden maaiveld. De hoge archeologische verwachting is gebaseerd op de ligging van de Almkerk 
stroomgordel. De stroomgordel-afzettingen worden verwacht vanaf een diepte van 0,5 tot 1,5 m –mv. In 
het Bestemmingsplan WAAU2017 van de gemeente Woudrichem (vastgesteld 19-6-2018) is voor het 
plangebied een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 opgenomen. Hiervoor geldt dat archeologisch 
vooronderzoek verplicht is bij bodemingrepen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 30 
cm beneden maaiveld.6 Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van dit 
bestemmingsplan. 
 
 

 
 
3 Ellenkamp 2018. 
4 Ellenkamp 2010. 
5 Huijbregts/Weterings-Korthorst 2018. 
6 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index; NL.IMRO.0874.KERNBP201701-VSG1. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index
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Afbeelding 3 Plangebied (in groen) op de archeologische beleidskaart van de gemeenten Aalburg, Werkendam en  
Woudrichem. Bron: Ellenkamp 2018. 
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3 Verwachtingsmodel 

3.1 Natuurlijk landschap (LS04) 

Het plangebied ligt in het midden Nederlandse rivierengebied. In de ondergrond worden voornamelijk 
rivierafzettingen aangetroffen uit het Holoceen tot een diepte van circa 7 meter beneden maaiveld met 
daaronder rivierafzettingen uit het pleistoceen behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De 
rivierafzettingen uit het Holoceen behoorden tot een meanderend riviersysteem, waarbij sprake is van een 
geul die zich kronkelend door het landschap verplaatst. Zo´n riviersysteem zet verschillende types sediment 
af. Aan de onderkant van de rivier was de stroomsnelheid het snelst waardoor de grofste sedimenten, zoals 
grof zand en grind, werden afgezet. Direct naast de rivier lagen de oeverwallen die als natuurlijke hoogtes in 
het landschap uitstaken. Deze oevers overstroomden enkel tijdens hoogwater. Hierbij had het sediment 
voerende water een hoge snelheid waardoor eveneens grofkorrelig sediment, zoals zand en zavel, werd 
afgezet. Buiten de oevers lagen de komgebieden. Hier kwam het overstromingswater tot stilstand. Doordat 
de stroomsnelheid het laagst is in de komgebieden worden hier enkel fijne deeltjes, zoals klei, afgezet. 
Tijdens rustige periodes kon in de komgebieden veen van de Formatie van Nieuwkoop groeien. 
 
Binnen het plangebied worden rivierafzettingen van de Alm(kerk) stroomrug verwacht. Deze stroomrug had 
tussen ca. 25 en 1.250 na Christus in of nabij het plangebied een natuurlijk verloop (afbeelding 4). In dat 
laatste jaar werd deze rivier ingedamd en staakte de natuurlijke sedimentatie grotendeels met enkel een 
restgeul die ongeveer de huidige ligging van de Alm had. Binnen het plangebied kunnen daarom bedding, 
oever en restgeulafzettingen van de Alm worden aangetroffen. De afzettingen van deze stroomrug worden 
vrijwel direct aan het oppervlak verwacht.  

 
Afbeelding 4 Uitsnede paleografische reconstructies 5500 v. Chr., 3850 v. Chr., 1500 v. Chr. (boven),  
100 na Chr., 800 na Chr., en 1500 na Chr. (onder). Het plangebied is globaal met een ster aangegeven. Bron: Vos/De 
Vries 2013. 

 
Volgens de geomorfologische kaart (kaart 2a) ligt het plangebied midden op een stroomrug. Circa 400 
meter ten westen van de stroomrug ligt een vlakte van getij/afzettingen. Deze kartering geeft aan tot waar 
het landschap door de zee werd  beïnvloed tijdens en na de Sint-Elisabethsvloed. Aan de noord- en zuidzijde 
van de stroomrug liggen rivierkomvlaktes en oeverwalachtige vlaktes.  
Op de bodemkaart (kaart 2b) is het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom. 
Wel is in het zuidelijk deel van het plangebied op de bodemkaart aangegeven dat er sprake is van 
gemodificeerde natuur is. Op dergelijke locatie is de ondergrond dikwijls vergraven tijdens 
natuurontwikkeling. Binnen het plangebied zijn daar geen aanwijzingen voor. Rond de bebouwde kom van 
Almkerk zijn vrijwel alleen poldervaaggronden (kaartcodes Mn35A, Mn86A, Rn66A, Rn47C en Rn95A) 
aangetroffen waardoor het waarschijnlijk is dat er binnen het plangebied ook poldervaaggronden aanwezig 
waren. Op basis van de bodemkaart kan niet definitief worden bepaald welke poldervaaggrond er aanwezig 
is/was. De verschillen binnen de poldervaaggrondne zitten in de kalk- en lutumconcentraties. 
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Poldervaaggronden zijn kleibodems met weinig tot geen kenmerken van bodemvorming; hier is hooguit 
sprake van een humeuze aanrijkingshorizont. In de omgeving van het plangebied komen ook 
poldervaaggronden met een moerige laag in de ondergrond voor. Afbeelding 5 en Kaart 2c achterin het 
rapport toont de stroomgordelkaart van Cohen et al 2012; hierbij is zichtbaar dat het plangebied midden op 
een stroomrug ligt; opgemerkt dient te worden dat deze kaart de verwachte ligging van het beddingzand 
aangeeft. 
 

 
Afbeelding 5 Uitsnede stroomgordelkaart Cohen et al. 2012. 
 

 
Afbeelding 6 Uitsnede plangebied. Het plangebied is globaal in rood aangegeven. Bron: AHN3. 
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Op het AHN is te zien dat het maaiveld binnen het plangebied op 0,0 NAP ligt (afbeelding 6). Het komgebied 
ten zuiden van de bebouwde kom van Almkerk/Emmikhovenseweg, op ca. 100 m afstand van het 
plangebied, ligt iets lager op ca. 0,3-0,4 m -NAP. Er zijn alleen geen duidelijke aanwijzingen aanwezig voor 
afgraving of ophoging in en om het plangebied. 

3.2 Historisch landschap (LS02, LS03, LS04) 

Het plangebied ligt in het Land van Altena, een voormalige heerlijkheid. De heren van Altena hadden hun 
kasteel te Almkerk. Met de aanleg van de Bergsche Maas in 1904 werd het Land van Heusden doorsneden 
en sindsdien wordt het gebied tussen de Merwede in het noorden, de Afgedamde Maas in het oosten, de 
Bergsche Maas in het zuiden en de Biesbosch in het westen, het Land van Heusden en Altena genoemd. De 
grens tussen het Land van Heusden en het Land van Altena is op de Maasdijk nog te herkennen aan de 
grenspalen tussen Veen en Andel. 
 
Het dorp Almkerk is gelegen aan de Alm. De heren van Altena bouwden aan de Alm, even buiten het dorp, 
hun kasteel. Alhoewel het kasteel is verdwenen, is de motte of kasteelheuvel nog duidelijk in het landschap 
te herkennen (AMK-terrein 4.989, Rijksmonumentnr. 529.171). Het dorp Almkerk wordt voor het eerst 
vermeld in een akte uit 1277 waarin wordt gesproken over “heer Bernard, pastoor van Almkerk”. Almkerk 
maakte deel uit van het Land van Altena, dat een Kleefs leen was en in bezit was van de heren van Altena 
die de burcht Altena even ten noordoosten van het dorp bewoonden. De burcht werd in 1393 door de graaf 
van Holland, die in onmin leefde met Willem VI van Horne, heer van Altena, verwoest. Alleen de toren van 
het kasteel is tot in de 17e eeuw overeind gebleven. Op de kasteelheuvel, die ook nu nog als zodanig in het 
landschap te herkennen is, werd later een boerderij gebouwd. Bij het dorp stond ook de hofstede Clootwijk, 
die door het adellijke geslacht van die naam bewoond werd. Tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421 werd 
dit versterkte huis, evenals het dorp, door de golven verzwolgen. Op de plaats van de hofstede is later de 
Klootwijkhoeve gebouwd. 
 
Voor de historisch-geografische ontwikkeling van het plangebied is de website geraadpleegd van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor de kadastrale minuut 1811-1832,7 en de website 
Topotijdreis voor de topografische kaarten vanaf 1850 tot aan heden.8 
Op de Kadasterkaart 1811-1832 (gemeente Almkerk, sectie D, blad 02) is het plangebied als onbebouwd 
agrarisch gebied aangegeven: bouwland (afbeelding 7). Het plangebied ligt direct ten noorden van de Alm 
(restgeul), waarlangs een kade aanwezig is. De Voorstraat wordt dan de ‘Voorsteeg’ genoemd. Op de 
opeenvolgende topografische kaarten van 1850, 1875, 1900 (afbeelding 8) tot aan 1980 (afbeelding 9)  
verandert er weinig binnen het plangebied. Dit gedeelte langs de ‘Voorsteeg’ tussen Almkerk en Verlaat 
blijft lang agrarisch gebied. De meeste bewoning concentreert zich ten westen van het plangebied bij 
Verlaat, langs de Verlaatsche dijk en de Emminkhovensche dijk, en ten oosten van het plangebied rond de 
kerk en oude kern van Almkerk. Pas vanaf 1980 is er sprake van bebouwing binnen het plangebied met de 
bouw van het schoolgebouw binnen het plangebied. Het betreft een klein schoolgebouw met enkel begane 
grond, met daaromheen een schoolpleintje, een gazon en wat speeltoestellen. Ten zuiden van het 
plangebied ligt een tenniscourt met vier banen (afbeelding 10). 
 

 
 
7 http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/. 
8 http://topotijdreis.nl/. 
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Afbeelding 7 Uitsnede plangebied op kadasterkaart 1811-1832. Het plangebied is globaal in blauw aangegeven.  
Bron: RCE. 

 

 
Afbeelding 8 Uitsnede plangebied op topografische kaart 1900. Het plangebied is globaal in blauw aangegeven. De kaart 
laat zich niet goed georeferen; het plangebied moet iets naar het noorden opschuiven. Bron: Topotijdreis. 

 



V21-4759: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie aan ‘t 
Verlaat 1-3 te Almkerk, gemeente Altena 

 

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2112, definitief, versie 2.0, d.d. 28 juli 2022 15 

 
 

 
Afbeelding 9 Uitsnede plangebied op topografische kaart 1980. Het plangebied is globaal in blauw aangegeven.  
Bron: Topotijdreis. 

 

 
Afbeelding 10 Uitsnede plangebied op topografische kaart 2021. Het plangebied is globaal in blauw aangegeven.  
Bron: Topotijdreis. 
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Afbeelding 11 Doorsnede bouwtekening ‘3-klassige basisschool te Almkerk’, Knotwilg 2. Bron: Architectenbureau Hub 
Prins BNA BV. 

 

 

 
Afbeelding 12 Doorsnede bouwtekening ‘gemeenschapshuis te Almkerk’, ’t Verlaat 1. Bron: Vaessen Vught. 
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Afbeelding 13 Fundering bouwtekening ‘gemeenschapshuis te Almkerk’, ’t Verlaat 1. Bron: Vaessen Vught. 
 

Huidig gebruik (LS02) 
Het plangebied is momenteel vrijwel geheel bebouwd en verhard. Het plangebied is voornamelijk in gebruik 
als parkeerplaats, met aan de noordwestzijde de bebouwing van adres Knotwilg 2 uit 1992, en aan de 
oostzijde de panden ’t Verlaat 3 uit 2011 en ’t Verlaat 1 uit 1980.  
 

Mogelijke verstoringen (LS03) 
Op basis van tekeningen uit het bouwarchief, aangeleverd door de gemeente Altena, heeft de bebouwing 
van Knotwilg 2 geen kelder. De fundering bestaat uit een betonnen vloer met daaronder een ringbalk en 
heipalen (afbeelding 11). Helaas vermeldt de tekening geen diepte van de ringbalk, er staat “aanlegdiepte 
ringbalken in overleg met constructeur en op advies van sondeerbedrijf. Aanname is dat de verstoring door 
de ringbalk tot ca. 80 cm – 100 cm -mv zal bedragen. Het palenplan is onregelmatig van karakter, met ca. 65 
palen. 
 
Het gebouw van de Muziekvereniging ’t Verlaat 3 uit 2011, dat niet zal worden gesloopt, heeft eveneens 
een betonvloer zonder kelder, met een ringbalk met heipalen.  
 
Het dorpshuis van ’t Verlaat 1 uit 1979 (afbeelding 12 en 13) heeft een betonnen vloer, met poeren en 
heipalen. De poeren liggen op 90 cm -mv. In het zuidelijke deel van het gebouw met de sportzaal (op 
afbeelding 13 is het noorden onder!) staan op de tekening bij de poeren de maten 80 x 80 x 30, met 
daarbuiten ‘verzwaarde stroken 50 x 30 cm’.  
 
Op de recente digitale verstoringsbronnenkaart van de RCE staan binnen het plangebied geen ‘vergraven 
gronden’ aangegeven.9 Bij de website van het Bodemloket is geen bodemonderzoek of sanering binnen het 
plangebied geregistreerd.10 Raadpleging van de website van de provincie leverde onderzoeken op bij het 
direct noordelijk van het plangebied gelegen adres Knotwilg 2-4 en het direct ten noordwesten van het 
plangebied gelegen adres Voorstraat 19.11 Knotwilg 2-4 heeft de status ‘voldoende onderzocht’, met 

 
 
9 https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Verstoringsbronnenkaart. 
10 http://www.bodemloket.nl/kaart. 
11 https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl. 

https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl./
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vervuiling die is beoordeeld als ‘niet ernstig, licht tot matig verontreinigd’, onverdacht voor asbest. Het 
onderzoek bij de Voorstraat is een oud onderzoek (vóór 1987), er is geen verdere informatie. 

3.3 Archeologische waarden (LS04) 

Voor de archeologische gegevens omtrent het onderhavige plangebied is het Archeologisch 
Informatiesysteem (Archis3) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, 
onderzoeken en vondstlocaties bevat. Archeologische monumenten zijn terreinen met een (hoge/zeer 
hoge) archeologische waarde, die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, ofwel een 
planologische bescherming hebben waarbij in het bestemmingsplan voorschriften voor het gebruik zijn 
opgenomen. Vondstlocaties zijn locaties waar archeologische vondsten zijn gedaan. Deze zijn al dan niet 
gekoppeld aan een archeologisch onderzoek. 
 
Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische vondstlocaties of monumenten geregistreerd in Archis3 
(Kaart 3).  
 
Nabij het plangebied zijn drie vondstlocaties in Archis geregistreerd: 

- Zaak ID 2911580100 (ca. 475 m ten NO van het plangebied): afkomstig van een melding uit 1948 
waarbij tijdens een veldkartering een ‘oude woongrond’ is aangetroffen. Er zijn geen vondsten 
verzameld vanwege de bebouwing.  

- Zaak ID 3997540100 (ca. 275 m ten ZO): afkomstig van een archeologische begeleiding uit 2016. 
Hierbij zijn greppels aangetroffen en aardewerk, baksteen, glas en dierlijk bot uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd. 

- Zaak ID 4631948100 (ca. 200 m ten W): afkomstig van een booronderzoek uit 2018, waarbij 
archeologische indicatoren als fosfaatvlekken, houtskool, verbrande leem en aardewerk is 
aangetroffen. Het aardewerk betrof niet nader te dateren handgevormd aardewerk en resten 
kogelpot uit de Vroege-/Late Middeleeuwen. 

In en nabij het plangebied zijn diverse onderzoeken uitgevoerd; vier bureauonderzoeken, acht 
booronderzoeken en een begeleiding (tabel 2): 
 

Archis3 
ZaakID 

Jaar Type onderzoek Toponiem Plaats Opmerkingen 

2131047100 2006 Booronderzoek Woudrichemseweg Almkerk Geen vervolg 

2200529100 2008 Booronderzoek Altenahove Almkerk Geen vervolg 

2267055100 2009 Bureauonderzoek Emmikhovenseweg 
tussen 8 en 10 

Almkerk Niet in Archis/E-depot 

2267396100 2009 Bureauonderzoek Almkerk West Almkerk Advies om in zuidwestelijke deel 
plangebied een booronderzoek uit te 
voeren 

2272530100 2010 Booronderzoek Emmikhovenseweg Almkerk Geen vervolg 

2351465100 2011 Booronderzoek Voorstraat 2 Almkerk Geen rapportage of documentatie 
vanwege faillissement ARC 

2411250100 2013 Booronderzoek Voorstraat 29 Almkerk Geen vervolg 

3983981100 2016 Bureauonderzoek Galerij Almkerk Advies vervolgonderzoek 

3988800100 2016 Booronderzoek Galerij Almkerk Advies vervolgonderzoek 

3997540100 2016 Begeleiding Galerij Almkerk Begeleiding waarbij recente kuilen en 
greppels uit de LM/NT zijn 
aangetroffen 

4614727100 2018 Bureauonderzoek Brede School Almkerk BO van Vestigia voorafgaand aan IVO-
O binnen deel van huidige plangebied 

4631948100 2018 Booronderzoek Voorstraat 26 Almkerk Advies proefsleuven 

4645378100 2018 Booronderzoek Brede School Almkerk IVO-O binnen deel van huidig 
plangebied met advies vrijgave 

Tabel 1 In Archis geregistreerde onderzoeken binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied. Bron: 
RCE/Archis3. 

 
De onderzoeken die voor het huidige plangebied het meest van belang zijn, zijn met de klok mee: 
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- Zaak ID 3988800100: bij een booronderzoek uit 2016 ten behoeve van een 
watercompensatieproject zijn twee deelgebieden onderzocht (ca. 250 m en 275 m ten noorden 
van het plangebied). De bodem in deze deelgebieden bestaat grotendeels uit een pakket  
komklei van minstens 1,4 m dik op veen en is op oppervlakkige verstoringen na intact.   

- Zaak ID 2131047100 (ca. 325 m ten NO): booronderzoek uit 2006 bij de Woudrichemseweg. 
Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat het betreffende plangebied zich bevindt in een 
komgebied. Vanwege de hoge grondwaterspiegel, de grote kans op overstromingen en de 
afwezigheid van cartografische aanwijzingen voor bebouwing is geen vervolg geadviseerd.12  

- Zaak ID 2200529100 (ca. 50 m ten O): booronderzoek uit 2008, plangebied Altenahove bij Almkerk. 
Tijdens het booronderzoek zijn de verwachte oeverafzettingen niet aangetroffen. Het betreffende 
plangebied bevindt zich bij een verlande zijkant van een restgeul van de Alm. De archeologische 
verwachting is bijgesteld tot laag en er is geen vervolg geadviseerd.13 

- Zaak ID 2272530100 (ca. 150 m ten Z): booronderzoek bij de Emmikhovenseweg in 2010. Uit de 
bodemopbouw bleek dat het betreffende plangebied is gelegen op de overgang van de 
stroomgordel van de Alm naar het komgebied. In de boringen zijn beddingafzettingen 
aangetroffen, met daarboven oeverafzettingen, en oeverafzettingen op komklei. In andere 
boringen lag de komklei op het veen. Er is geen vervolg geadviseerd, met oog op de geplande 
ingrepen (ophogen/heien).14 

- Zaak 2411250100 (ca. 50 m ten W): booronderzoek uit 2013 bij de Voorstraat 29. Tijdens het 
booronderzoek bleek het betreffende plangebied diep verstoord. In een enkele boring werd een 
deels intacte opbouw aangetroffen, met onder de verstoorde laag op 1,9 m -mv 
beddingafzettingen. Er is geen vervolg geadviseerd.15 

- Zaak ID 3988800100 (ca. 150 m ten O): hierboven eerder genoemde booronderzoek uit 2016 ten 
behoeve van een watercompensatieproject. Tijdens het booronderzoek werd een laag van 0,5 m 
komklei op oeverafzettingen op een verlande geul aangetroffen. In de oeverafzettingen werd een 
fragmentje grijsbakkend aardewerk uit ca. 1300-1600  na Chr. aangetroffen, waarna een 
proefsleuvenonderzoek is geadviseerd .16 

- Zaak ID 3997540100 (ca. 150 m ten O): begeleiding uit 2018, ten behoeve van een 
watercompensatieproject (vervolg op bureau- en booronderzoek 3983981100 en 3988800100). 
Het betrof de verbreding van een sloot, net ten oosten van het huidige plangebied. Er zijn enkele 
recente kuilen aangetroffen, en greppels die moeilijk te dateren zijn, waarschijnlijk Late 
Middeleeuwen of begin Nieuwe tijd.17 

- Zaak ID 4631948100: booronderzoek uit 2018 bij de Voorstraat 26 (ca. 75 m ten W). Tijdens het 
booronderzoek werd een bouwvoor aangetroffen die geleidelijk overging in oeverafzettingen. 
Vanwege de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fosfaatvlekken, houtskool, 
verbrande leem en aardewerk, is een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven 
geadviseerd.18 

- Zaak ID 4614727100 en 4645378100 : het reeds genoemde bureau- en booronderzoek uit 2018 
door Vestigia binnen een deel van het huidige plangebied (Kaart 4).19 Tijdens het veldonderzoek is 
binnen het betreffende plangebied een bodemopbouw bestaande uit vier lagen waargenomen. 
Onderin is beddingzand aangetroffen, met daarboven restgeulafzettingen afgedekt door komklei. 
De natuurlijke afzettingen zijn afgetopt en vervangen door bouwzand. Bij de bouwwerkzaamheden 
zullen eventuele archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verstoord zijn 
geraakt. De archeologische verwachting voor eerdere archeologische periodes kan worden 
bijgesteld naar laag vanwege de lithologie en (de afwezigheid van) bodemopbouw van het 
sediment. Het plangebied lag voornamelijk in een restgeul; deze was bij hoogwaterstanden 
watervoerend. Bij laagwaterstand lag het plangebied nog steeds onder water getuige de 

 
 
12 Van der Zee 2006. 
13 Buesink 2008. 
14 Wullink/Wijnen, 2010. 
15 Van Bostelen/Vossen 2013. 
16 Bergman 2016. 
17 Van As 2018. 
18 Bergman 2019. 
19 Weerheijm et al. 2018. 
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aanwezigheid van veenlaagjes. Conclusie was er binnen het betreffende plangebied geen begraven 
bodems zijn aangetroffen, en dat de toplaag is vergraven in de recente tijd. Hierbij zullen 
eventuele archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verstoord zijn 
geraakt. Gezien de aangetroffen bodemopbouw kan worden gesteld dat de kans op het aantreffen 
van een (intacte) archeologische vindplaats zeer klein is.  

 
De onderzoeken binnen en in de nabije omgeving laten een beeld zien van een stroomrug met  
beddingzand van de Alm, met restgeul- en oeverafzettingen, in de overgang naar het achterliggende 
komgebied.    

3.4 Tweede Wereldoorlog 

Almkerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet het toneel geweest van grondgevechten. Het plangebied 
ligt op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) niet binnen een zone waarin een verhoogde verwachting 
bestaat op het aantreffen van resten van ondergronds en/of bovengronds militair erfgoed.20 In het 
verliesregister van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 staat één crash geregistreerd met de globale 
omschrijving ‘crashed near Almkerk’, een Britse Typhoon van het 609 Squadron die op 9 december 1944 is 
neergestort.21 

3.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Het westelijke deel van het plangebied is reeds in 2018 onderzocht en vrijgegeven (zie Kaart 4, aangegeven 
in rood). Het oostelijke deel van het plangebied heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart 
(nog steeds) een hoge archeologische verwachting. Deze hoge archeologische verwachting heeft betrekking 
op de ligging van het plangebied op de stroomrug van de Alm, die is gevormd in de IJzertijd/Romeinse tijd, 
met een hoge archeologische verwachting tot aan de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Vroegere resten uit 
de periode tot aan de IJzertijd/Romeinse tijd in de komafzettingen boven de afzettingen van Kreftenheye 
zijn naar verwachting opgeruimd.  
Bij de boringen binnen en aan de westzijde van het huidige plangebied is beddingzand aangetroffen, met 
daarboven restgeulafzettingen afgedekt door komklei. Wat verder naar het oosten zijn bij het 
booronderzoek met Zaak ID 3988800100 (150 m ten oosten van het plangebied) wel nog oeverafzettingen 
aangetroffen met een fragmentje middeleeuws aardewerk. De oever- en restgeulafzettingen hebben een 
hoge archeologische verwachting, indien deze intact zijn gebleven en er een bodem op heeft kunnen 
ontstaan. Daarom dient het huidige plangebied nog nader onderzocht te worden.   
De mogelijke resten uit de periode IJzertijd/Romeinse tot aan de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd kunnen 
bestaan uit sporen van paalkuilen, afvalkuilen, en sporen van verkaveling en landgebruik, en vondsten van 
aardewerk. Deze sporen kunnen worden aangetroffen direct vanaf het maaiveld. Er zijn op basis van 
historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning binnen het plangebied uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd, maar dit kan ook niet geheel worden uitgesloten. Met het oog op de ligging 
van het plangebied tussen twee kernen in kan de verwachting voor bewoning uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd wel worden bijgesteld naar middelhoog (gemiddeld). Wel geldt er nog een hoge 
verwachting voor sporen van het agrarisch cultuurlandschap uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd in de 
vorm van sporen van verkavelingssloten/greppels. 
 
Deze gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied kan puntsgewijs als volgt worden 
samengevat: 
 
1. Datering  
Binnen het plangebied kunnen de volgende archeologische resten worden aangetroffen: 
- lage /geen verwachting voor sporen van bewoning/activiteit vanaf de vroege prehistorie tot aan de 

IJzertijd/Romeinse tijd  

 
 
20 http://www.ikme.nl/. 
21 https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/zz.php. 
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- hoge verwachting voor sporen van bewoning uit de IJzertijd/Romeinse tijd tot aan de Late 
Middeleeuwen 

- middelhoge verwachting voor sporen van bewoning uit Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 
- hoge verwachting voor sporen van het agrarisch cultuurlandschap uit de Late 

Middeleeuwen/Nieuwe tijd 
 
2. Complextype 
- Nederzetting (IJzertijd/Romeinse tijd en Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd) 
- Agrarisch cultuurlandschap (Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) 
 
3. Omvang 
-  Huisplaats: ca. 50-2000 m2  
- Agrarisch cultuurlandschap: resten van verkavelingssloten/percelering kunnen binnen het hele 

plangebied worden aangetroffen. 
 
4. Diepteligging 
-  De resten van bewoning en menselijke activiteit uit de periode vanaf de IJzertijd tot en met de Late 

Middeleeuwen kunnen direct onder maaiveld worden aangetroffen. 
-  De resten van historische bebouwing uit de Nieuwe tijd en het agrarisch cultuurlandschap uit de 

Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd kunnen direct onder het maaiveld aangetroffen worden.  
 
5. Gaafheid, conservering 
De conservering van organisch materiaal is vanwege de relatief lage grondwaterstand (GWT VI) 
waarschijnlijk slecht, zodat eventueel organisch materiaal alleen in diepe sporen goed bewaard kan zijn 
gebleven.  
 
6. Locatie 
Archeologische resten kunnen binnen de oostzijde van het hele plangebied worden aangetroffen (westzijde 
reeds vrijgegeven op basis van het booronderzoek uit 2018). 
 
7. Uiterlijke kenmerken 
- Nederzetting: voor IJzertijd/Romeinse tijd een spreiding van vondstmateriaal zoals aardewerk, 

dierlijk bot, bewerkt natuursteen, metaal etc., en sporen zoals (verkavelings)greppels, paalgaten en 
afvalkuilen; eventueel voor de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd aangevuld met periode specifiek 
keramiek (aardewerk/steengoed/porselein) en bouwmateriaal (baksteen/dakpan), glas, 
natuursteen. Organische materialen, zoals leer, bewerkt of constructiehout, en textiel kunnen met 
name in diepe sporen goed bewaard zijn gebleven. 

- Agrarisch cultuurlandschap Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd: verkavelingsgreppels en sloten, en 
recente verstoringen die te maken hebben met de droogmaking/ontginning of agrarische 
bedrijfsvoering. 

 
8. Mogelijke verstoringen 
Op basis van het eerdere bureau- en booronderzoek en het huidige aanvullende/actualiserende 
bureauonderzoek hebben binnen het hele plangebied verstoringen plaatsgevonden hebben vanwege de 
aanwezige bebouwing. Bouwtekeningen laten echter zien dat deze verstoringen vrij beperkt zijn.  
 
9. Bedreiging van eventueel aanwezige archeologische waarden 
Binnen het plangebied is sprake van sloop en nieuwbouw, waardoor de archeologische waarden binnen het 
plangebied verstoord kunnen worden.  
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4 Advies vervolgonderzoek (LS05) 

 
Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit te voeren binnen het oostelijke 
deel van het plangebied dat nog niet eerder met behulp van een booronderzoek is onderzocht (0,7 ha). 
Geadviseerd wordt te boren in een grid van ca. 30 x 40 m, om de archeologische verwachting te toetsen, en 
de mate van intactheid/erosie. Dit komt voor het oostelijke deel van het plangebied neer op max. ca. 8 
boringen. De boringen dienen te worden gezet met behulp van een edelmanboor diameter 7 cm. 
Gebaseerd op het onderzoek uit 2018 wordt geadviseerd om de boringen door te zetten tot 2,5 m -mv, en 
een diepe boring tot 4 m -mv. Voor aanvang van een dergelijk onderzoek dient eerst een door het bevoegd 
gezag goedgekeurd Plan van Aanpak te worden opgesteld, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd 
aan het bevoegd gezag, de gemeente Altena, en/of de regio-archeoloog van Regio West-Brabant. 
 
Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Altena, om op basis van dit rapport en het daarin verwoorde 
advies, een besluit te nemen ten aanzien van het beëindigen van het archeologisch onderzoeksproces. 
 
Ook wanneer het bevoegd gezag op basis van het vooronderzoek besluit dat vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk is en het plangebied wordt vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de 
meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 
Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel 
grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het 
grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de 
gemeente Altena, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Bijlage 1 Overzicht van archeologische en geologische perioden 
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