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Conclusie 

rapport 

De rapportage van het archeologische onderzoek is uitstekend uitgevoerd en voldoet aan de in de KNA 4.1 

gestelde eisen. 

Grote complimenten voor het dieper graven naar informatie zoals de boringen opvragen bij Cohen en het laten 

zien van hoe de aangedragen literatuur gebruikt is. De auteur heeft goed de toevoegende informatie kunnen 

filteren en dit prima naar papier kunnen vertalen zodat lezers zijn betoog goed kunnen volgen. Hierdoor is de 

opbouw van de rapportage gedegen waardoor de auteur goed heeft kunnen beargumenteren hoe en waarom hij 

tot het gegeven selectieadvies gekomen is. 

Ik heb nog een aantal opmerkingen die in het rapport aangepast moeten worden. 

Waardering 

rapport 

Het advies aan de gemeente Altena is om in te stemmen met het rapport en met inbegrip van de verwerking van 

onderstaande opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie.  

Graag ontvang ik rechtstreeks van de archeologische uitvoerder een digitaal exemplaar van het definitieve 

rapport. 

Adviseur Mevr. drs. F. (Floor) Timmermans 

Tel. 076-5027215, regioarcheologie@west-brabant.eu 

Etten-Leur,  

13-09-2021 
 

 

Advies selectiebesluit  

Dit advies is een advies aan de gemeente Altena. De Regio West-Brabant maakt onderdeel uit van de gemeente Altena en is 

daarmee als zodanig geen externe partij. Onze adviezen maken daarom geen expliciet onderdeel uit van het bestemmingsplan 

(zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol al bevoegde 

overheid voor het aspect archeologie. 

 

Het advies betreffende het selectiebesluit is om in te stemmen met het advies van  KSP Archeologie om een vervolgonderzoek te 

laten uitvoeren binnen het noordwestelijke deel van het plangebied in de vorm van een karterend booronderzoek. In het overige 

deel van het plangebied (gearceerd, zuidelijke deel) hoeft geen vervolg onderzoek plaats te vinden. Zie onderstaande afbeelding. 

Hiervoor dient een Plan van Aanpak opgesteld te worden en deze zal eerst voorgelegd moeten worden aan de gemeente Altena. 
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Voor het vrijgegeven deel geldt: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op 

archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 zo spoedig mogelijk gemeld worden 

bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-

4217456). In dit geval kan het ook bij de gemeente of bij het meldpunt archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-

Brabant (06-18303222 / 073 681 28 12 en archeologie@brabant.nl). 

 

 

 


