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Samenvatting 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. voert ADC ArcheoProjecten een 
Inventariserend veldonderzoek uit op de locatie Rijksweg 75a in Nieuwendijk. (afb. 1 en 2). 
Aanleiding voor het onderzoek is de sanering van een bedrijfslocatie en de bouw van een woning. 
Voor het plangebied wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid. De plannen zijn nog niet 
concreet, dit zal pas na een eventuele bestemminsplanwijziging geconcretiseerd worden. Voor dit 
onderzoek wordt uitgegaan van een bodemverstoring tot ongeveer 2 m –mv.  
 
Uit het bureauonderzoek volgt dat het plangebied in een nat en moerassig gebied (vlakte van getij-
afzettingen) heeft gelegen dat niet aantrekkelijk is geweest voor bewoning. Pas na aanleg van 
dijken werd het gebied bewoonbaar. Uit historische kaarten kan worden afgeleid dat in het begin 
van de 19e eeuw diverse huizen direct aan de dijk hebben gestaan, tevens in het plangebied. 
Binnen het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de periode 
Nieuwe tijd B en C (1650-heden).Er kunnen nog restanten van oude, gesloopte bebouwing 
aanwezig zijn of andere bewoningssporen uit deze periode.  
 
Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen werd in het plangebied een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd.  
 
Er is in twee boringen natuurlijk sediment aangetroffen in het zuidoostelijke deel van het plangebied 
op een diepte van 180 centimeter beneden maaiveld in boring 1 en 65 centimeter beneden 
maaiveld in boring 2. Het betreft hier lichtgeel grijze zeer grove zandige afzettingen die 
geïnterpreteerd zijn als crevasse-afzettingen. Hierop is tot aan het maaiveld een donkerbruin grijs 
sterk zandige klei aangetroffen met puinresten en spikkels mortel. In de overige boringen is een 
ondoordringbaar pakket aangetroffen op een diepte van 50 centimeter beneden maaiveld waarin 
fragmenten baksteen en mortelresten zijn waargenomen. Hierop is een donkerbruin grijs sterk 
zandige klei aangetroffen met puinresten en spikkels mortel. 
 
In de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van baksteenfragmenten en 
mortelresten. Het ondoordringbare pakket dat in boringen 3, 4 en 5 is aangetroffen en in de zone 
ten oosten van boring 1 kunnen eventueel fundamenten uit de Nieuwe tijd B of later betreffen. 
 
De natuurlijke sedimenten aangetroffen in boringen 1 en 2 zijn geïnterpreteerd als zandige 
sedimenten die zijn afgezet na de St. Elisabethsvloed. De hierop aangetroffen sedimenten 
vermengd met puinresten en spikkels mortel is geïnterpreteerd als een verstoringslaag. Mogelijk 
hangt de diepe verstoring in boring 1 (tot 1,8 m beneden maaiveld) samen met de watergang die 
zichtbaar is op de kaart met de situatie van 1937. In de overige drie boringen is een 
ondoordringbaar pakket aangetroffen op 50 centimeter beneden maaiveld. Het kan hier gaan om 
funderingsresten van gebouwen gezien de puin-/baksteenfragmenten en mortelresten. 
 
Er kunnen archeologische resten voorkomen. Het kan gaan om funderingsresten van historische 
bebouwing vanwege de hoeveelheden puin en baksteenfragmenten die is aangetroffen, echter kan 
het ook om een dichtgestorte waterpartij gaan. Indien geen grafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m –
mv plaatsvinden kunnen deze resten in situ behouden blijven. In dat geval is geen vervolg van het 
archeologische onderzoek noodzakelijk.  
 
Indien behoud in-situ niet mogelijk is wordt geadviseerd om de bodemingrepen onder 
archeologisch begeleiding uit te voeren. Het kan hier gaan om de saneringswerkzaamheden die 
zullen plaatsvinden, indien deze minstens tot circa 1,0 meter beneden maaiveld reiken op de 
bouwlocatie. De eventuele archeologische resten worden binnen die diepte verwacht. Een 
archeologische begeleiding dient hetzelfde doel als een inventariserend veldonderzoek door middel 
van het aanleggen van proefsleuven (AB/IVO-P). Dit betekent dat indien bij de civiele 
werkzaamheden vondsten of archeologische sporen worden aangetroffen, deze worden 
geregistreerd en, in zover de werkzaamheden dat toelaten, worden gedocumenteerd. De exacte 
invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid 
goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
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Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
 
 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd: NT 1500 - heden  

Middeleeuwen:  XME 450 – 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd:  ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijd:  IJZ 800 – 12 voor Chr.  

Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd:  BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd):  NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd):  MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):  PALEO tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 



7 

 

 

1 Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. voert ADC ArcheoProjecten een 
Inventariserend veldonderzoek uit op de locatie Rijksweg 75a in Nieuwendijk. (afb. 1 en 2). Het 
plangebied heeft een oppervlakte van 2.080 m². Aanleiding voor het onderzoek is de sanering van 
een bedrijfslocatie en de bouw van een woning, de exacte afmetingen en de diepte van de 
bodemverstoringen zijn op dit moment niet bekend (afbeelding 3). De plannen zijn nog niet 
concreet, dit zal pas na een eventuele bestemmingsplanwijziging geconcretiseerd worden, de 
diepte van de verstoring zal echter minimaal 2,0 meter beneden maaiveld bedragen. Voor het 
plangebied wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid.  
 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te 
vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen in de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op grond van de Erfgoedwet 
moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. 
 
Volgens het vigerende bestemmingsplan1 heeft het plangebied dubbelbestemming Waarde – 
Archeologische verwachtingswaarden2. Voor gebieden met dubbelbestemming waarde – 
Archeologische verwachtingswaarden geldt een onderzoeksplicht voor archeologie bij ingrepen 
dieper dan 0,30 m en met een oppervlakte groter dan 100 m² onder het maaiveld.  
 
Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer in het 
kader van de bestemmingsplanwijziging een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de 
bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het 
kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 NL.IMRO.0870.03BP1009kernNWD-VA01; Bestemmingsplan Kern Nieuwendijk, vastgesteld 2011-09-27 
2 Bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek, vastgesteld 29-08-2013; NL.IMRO.0241.BPBuitengebied-GVS2 
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De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing: 
 

Opdrachtgever: Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. 

Lekdijk 44, 2967GB Langerak 

0184-600240 

Fasen AMZ-cyclus: Verkennend booronderzoek 

Aanleiding: nieuwbouw 

Locatie: Rijksweg 75a 

Plaats Nieuwendijk 

gemeente: Gemeente Altena 

Sportlaan 170 

4286 ET Almkerk 

Pprovincie: Noord-Brabant 

Kadastrale gegevens: Werkendam, Sectie T, perceelnummers 2603 

en 2580 

Kaartblad: 44E (1:25.000) 

Oppervlakte plangebied 2.080 m2 

Coördinaten:  122973/420023 

Bevoegde overheid met contactgegevens 

 

 

Deskundige namens de bevoegde overheid met 

contactgegevens: 

Gemeente Altena 

Sportlaan 170 

4286 ET Almkerk 

Regioarcheologen programmabureau RWB 

Postbus 503, 4870 AM Etten-Leur 

Goedkeuring rapport door de bevoegde overheid: verondersteld, geadviseerde wijzigingen zijn 

doorgevoerd 

ARCHIS-zaaknummers: 4770506100 

ADC-projectcode: 4210940 

Auteurs : H.E. Bouter & F. Stevens 

Autorisatie: B. Jansen 

Periode van uitvoering: Januari 2020 

Beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 

Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot): https://doi.org/10.17026/dans-zkt-qwwu 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vraagstelling 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven 
van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om 
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de 
specifieke archeologische verwachting? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.  
 
Tijdens het bureauonderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd, wat leidt tot het opstellen van 
een gespecificeerde verwachting. De gespecificeerde verwachting kan worden beschouwd als de 
conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt aangegeven of archeologische waarden in 
het plangebied worden verwacht. Als dit het geval is, zal zo mogelijk de aard, de omvang, de 
diepteligging en de datering van deze waarden worden beschreven. Indien relevant zal de omvang 
worden weergegeven op een kaart. 
 
2.3 Resultaten  

 
2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen 

van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik  
Het plangebied ligt in het dorp Nieuwendijk aan de Rijksweg 75a. Het is deels bebouwd, deels 
verhard en deels als tuin ingericht. Aan de oostzijde wordt het begrensd door de Rijksweg, aan de 
noord- en zuidzijde door woonpercelen en aan de westzijde als grasland. Aan de voorzijde van de 
weg is bebouwing aanwezig. Deze zal in haard huidige vorm behouden blijven. Op het achterterrein 
heeft tot voor kort een schuurtje gestaan, ongeveer op de locatie waar de toekomstige vrijstaande 
woning zal worden gebouwd. Er zijn geen actuele foto’s beschikbaar van de planlocatie. 
 
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt 
dat in het deelgebied naar verwachting geen ondergrondse kabels en leidingen liggen.  
  
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens 
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied. De 
begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende 
informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor 
het plangebied. 
 
Het voornemen bestaat om in het plangebied een woning te realiseren (afb. 3). Hierbij zal de 
bodem worden verstoord tot in ieder geval 200 cm onder het huidige maaiveld is de aanname. De 
consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 
archeologische resten in de ondergrond mogelijk worden aangetast. 
 
De consequentie van de voorgenomen ontwikkeling kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 
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2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden  
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 
 

Bron Informatie 

Geomorfologische kaart van Nederland 

1:50.000 (landsdekkende, digitale versie)3  

M72: Vlakte van getij-afzettingen; ca. 10 m ten westen van 

het plangebied: R71: Getij-kreekbedding, zee-erosiegeul 

Bodemkaart van Nederland 1:50.000 

(landsdekkende, digitale versie)4 (afb.4) 

Ongekarteerd(bebouwing); omliggende eenheden: Mn25a: 

Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, grondwatertrap VI 

Meandergordelkaart5 (afb.5) Killen van de Biesbosch 6254 BP - heden 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)6 1,5 m +NAP (westrand) ) tot 3,1 (oostrand) 

 
Geologisch gezien kunnen in het plangebied afzettingen van de Formatie van Echteld worden 
aangetroffen. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd op de rand van een 
vlakte van getij-afzettingen en een getij-kreekbedding, aan de rand van de westelijk gelegen 
Biesbosch. Dit beeld wordt bevestigd door de meandergordelkaart die het gebied indeelt in killen 
behorende tot de Biesbosch. Het plangebied maakte deel uit van de Grote Waard die in 1421 is 
geraakt door de stormvloed beter bekend als de St. Elisabethsvloed.  
Het plangebied valt op de bodemkaart in een bebouwde, ongekarteerde zone, de omgeving laat 
zien dat het gebied kalkrijke poldervaaggronden bestaande uit zware zavel. 
Volgens het Actueel Hoogtebestand (AHN) ligt het maaiveld in het westen op ongeveer 1,5 meter 
boven NAP en aan de wegkant in het oosten op circa 3,1 meter boven NAP, een typisch dijkprofiel. 
 
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden  
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse 
bouwhistorische waarden vastgesteld (zie afbeelding 6): 
 

Vondstmelding Omschrijving Datering7 Opmerking 

2241264100 baksteen en mortel NTB  

 
 

Archis 3  

zaakidentificatie 

Soort onderzoek Resultaat Advies 

2241264100 Bureau- en 

booronderzoek BAAC 

Er zijn getijvlakte afzettingen 

aangetroffen waarin enkele 

puinfragmenten en 

mortelresten zijn 

waargenomen. 

Vanwege het ontbreken van 

mogelijke fundamenten werd er 

geen vervolgonderzoek 

aanbevolen. 

2248174100 Geen informatie   

3291673100 Bureauonderzoek MER Het plangebied doorsnijdt 

vele zones met hoge 

verwachting en ook een 

archeologisch monument 

Vervolgonderzoek op meerdere 

delen van het tracé 

4617595100 Geen informatie   

 
In de directe omgeving is slechts één waarneming gedaan, aan de Oudendijk, ca 200 m ten 
zuidwesten van het plangebied. Hier is in een boring baksteen en mortel aangetroffen wijzend op 
bebouwing langs de dijk uit de periode 1650-heden. Deze waarneming is gedaan tijdens een 
bureau- en booronderzoek in 20108. Ten oosten van Nieuwendijk ligt de A27 en hier is een 
bureauonderzoek Archeologie en cultuurhistorie uitgevoerd ten behoeve van een Milieu Effect 

 
3 Alterra 2008. 
4 Alterra 2014. 
5 Cohen et al. 2012. 
6 ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer.  
7 Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1. 
8 Mostert 2010 
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Rapportage in 20159. Het betreft hier een tracé dat loopt van afslag 29 nabij Houten tot aan 
knooppunt Hooipolder nabij Raamsdonksveer. Ten oosten van Nieuwendijk wordt er 
vervolgonderzoek aanbevolen vanwege een stroomgordel die in de ondergrond verwacht wordt. 
 
Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart ligt het plangebied binnen een zone met 
een hoge verwachting (zie afb. 7).10 Deze verwachting is gebaseerd op de ligging in een 
bebouwingslint in een historische dorpskern. 
 
Er is geprobeerd contact op te nemen met dhr. Van Tilborg van de plaatselijke heemkundekring 
Archeo-altena zowel per mail als telefoon, echter hierop is geen reactie verkregen voorafgaande 
aan het opstellen van dit rapport. 
 
2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische 

waarden 
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 
 

Bron Jaartal Historische situatie 

Kadastrale minuut  Niet beschikbaar 

Bonnekaarten nr. 566 1869-1902 Huis aanwezig aan de westzijde van de Rijksweg (voorloper) 

ofwel het oosten van het plangebied 

Topografische kaart11 1937 In de jaren ’30 van de20e eeuw is een watergang gegraven tot 

in het westelijk deel van het plangebied. Deze is gedempt in 

1980. De huidige bebouwing dateert van 1910. 

Overig   

 
In de omgeving zijn sinds 1000 na Christus dijken aangelegd en voor 1421 maakte het plangebied 
deel uit van de Grote Waard. In 1421 werd deze geraakt door de Sint. Elisabethsvloed waarna het 
gebied geruime tijd onbewoonbaar is geweest vanwege te natte omstandigheden. Het dorp 
Nieuwendijk is in de achttiende eeuw ontstaan langs de gelijknamige dijk en in de nabijheid van 
afwateringssluizen. De bewoning langs de dijk heeft de kenmerkende vorm van lintbebouwing van 
een dijknederzetting. Op historisch kaartmateriaal uit het midden van de negentiende eeuw liggen 
diverse vrijstaande huizen direct aan de dijk. Ook in het plangebied zelf stonden een of meerdere 
gebouwen (zie afbeelding 8, 9). De gebieden langs de dijk werden gebruikt als weiland, moestuin 
en voor de productie van hakhout en riet. Verder waren er veel waterlopen tussen de verschillende 
agrarische percelen aanwezig. Op de kaart van 1937 (afbeelding 9) is een watergang zichtbaar in 
het westelijk centrale deel van het plangebied en bebouwing langs de dijk in het plangebied. De 
projectie van op deze oude kaarten met de historische situatie is helaas onnauwkeurig, maar er kan 
wel afgeleid worden dat de bebouwing vooral in de 19e en begin 20e eeuw verandert is. Zo is aan 
het begin van de 20e eeuw 1 groot gebouw weergegeven, terwijl vanaf 1955 er de onderverdeling 
zichtbaar is zoals die momenteel aanwezig is. Of dit met het detailniveau van de oudere kaarten te 
maken heeft de werkelijke situatie betreft is onduidelijk. 
 
2.4 Gespecificeerde verwachting en conclusie 

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische 
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” 
kan als volgt worden beantwoord: 
. 
In het plangebied bevinden zich naar verwachting geen stroomgordels in de ondergrond. Het 
plangebied ligt in een nat en moerassig gebied (vlakte van getij-afzettingen) dat niet aantrekkelijk is 
geweest voor bewoning. Pas na aanleg van dijken werd het gebied bewoonbaar. De dijk langs het 
plangebied is tussen 1250 en 1700 aangelegd, maar het dorp is pas in de 18e eeuw ontstaan. 
 

 
9 Vossen et al. 2015 
10 Ellenkamp, 2010 
11 Bonnekaart 1937 
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Uit historische kaarten kan worden afgeleid dat in het begin van de 19e eeuw diverse huizen direct 
aan de dijk hebben gestaan. De huidige woning en bijgebouwen zijn in het begin van de 20e eeuw 
gebouwd, deze werden in de eerste helft van de 20e eeuw als groot blok bebouwing weergegeven, 
terwijl de huidige situatie sinds circa 1955 is weergegeven. In de jaren ’30 van de 20e eeuw is een 
watergang gegraven tot in het westelijk deel van het plangebied. Deze is gedempt in 1980. 
 
In de directe omgeving is slechts 1 waarneming gedaan, aan de Oudendijk, ca 200 m ten 
zuidwesten van het plangebied (baksteen en mortel) wijzend op bebouwing langs de dijk uit de 
periode 1650-heden. 
 
Binnen het plangebied geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode Nieuwe tijd B en C 
(1650-heden).Er kunnen nog restanten van oude, gesloopte bebouwing aanwezig zijn of andere 
bewoningssporen uit deze periode.  
 

Karakteristiek Omschrijving 

datering: Nieuwe tijd B tot heden 

complextype(n): Huisplaatsen 

omvang: Kan het gehele plangebied betreffen 

landschappelijke en/of geologische context: Ontginningsas, lintbebouwing langs dijk 

diepteligging: Vanaf het maaiveld 

locatie: Kan het gehele plangebied betreffen 

soort vindplaats: Vindplaats met grondsporen, Vindplaats met een 

archeologische laag  

uiterlijke kenmerken: Hoge dichtheid aan uitlopende artefacten van diversie 

materiaalcategorieën, funderingen bestaand uit 

baksteen en mortel.  

conservering: Goed voor alle non-organische artefacten, slecht voor 

organisch materiaal vanwege de ligging boven de 

grondwaterspiegel. Mogelijk zijn resten vergraven in de 

moderne tijd. 

wordt het archeologisch relevante niveau bedreigd 

door de voorgenomen werkzaamheden: 

Ja 

 
 
De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is als volgt: 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Het plangebied is niet voldoende onderzocht. Om de kans op de aanwezigheid van 
archeologische resten te bepalen is vooral het verwerven van inzicht in de bodemopbouw 
en de mate van intactheid daarvan van belang. Geadviseerd wordt daarom een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uit te 
voeren (zie hoofdstuk 3). 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Plan van Aanpak 

 
3.1.1 Inleiding 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op 
basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting (par. 2.4). Het 
inventariserend veldonderzoek zal bestaan uit een verkennend booronderzoek. De werkwijze is 
gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw en het vaststellen van (grootschalige) 
verstoringen, waarbij tevens rekening is gehouden met aard en diepte van de geplande ingrepen. 
Op werd een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd. 
 
Het verkennende booronderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 
plangebied? 

 Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien 
sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 

 Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 
plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 
 Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen?  
Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

 In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 

 In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
 

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen geldt de volgende 
onderzoeksmethode:  
 

aantal boringen: 5 

boorgrid: Evenredig verdeeld over het plangebied 

diepte boringen: 4 boringen tot 200 cm –mv, 1 boring zo mogelijk tot 400 cm –mv. 

boormethode: Edelmanboor met diameter 7 cm en eventueel gutsboor met diameter 3 cm (handmatig) 

bemonstering: versnijden en/of verbrokkelen van het opgeboorde sediment met behulp van een boormes 

en het visueel inspecteren van het snijvlak 

 
De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het 
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 
wordt gehanteerd.12 De X- en Y-coördinaten worden bepaald met een GPS met een nauwkeurig-
heid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van 
de aan de hand van AHN-beelden. 
 
Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische 
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele archeologische vondsten wel worden verzameld 
en (indien mogelijk) worden gedetermineerd.  

 
12 Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989 
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3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

 
3.2.1 Veldinspectie en uitvoering boringen 
Tijdens het veldonderzoek was het plangebied deels bebouwd, deels verhard en deels in gebruik 
als grasland ofwel tuin. 
 
3.2.2 Lithologische beschrijving 
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 10. De boorgegevens worden gepresenteerd in 
Bijlage 1. Het is niet gelukt om een boring tot 4,0 m beneden maaiveld te zetten. Drie boringen zijn 
geëindigd op een ondoordringbare puinlaag waarbij per locatie 4 pogingen zijn gedaan om door 
deze laag heen te komen, twee boringen zijn gestrand op een grofzandig pakket waar zowel de 
edelman- als gutsboor niet doorheen bleek te komen. Boring 1 is na meermaals proberen door een 
puinlaag heen te komen ongeveer 10 meter westelijk gezet van de beoogde locatie. 
 
Er is in twee boringen natuurlijk sediment aangetroffen in het zuidoostelijke deel van het plangebied 
op een diepte van 180 centimeter beneden maaiveld ( 22 centimeter beneden NAP) in boring 1 en 
65 centimeter beneden maaiveld (25 centimeter boven NAP) in boring 2. Het betreft hier lichtgeel 
grijze zeer grove zandige afzettingen die geïnterpreteerd zijn als geul- of kil-afzettingen behorende 
tot de Biesbosch en afgezet zijn tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421. Hierop is tot aan het 
maaiveld een donkerbruin grijs sterk zandige klei aangetroffen met puinresten en spikkels mortel. In 
de overige boringen is een ondoordringbaar pakket aangetroffen op een diepte van 50 centimeter 
beneden maaiveld waarin fragmenten baksteen en mortelresten zijn geïdentificeerd. Hierop is een 
donkerbruin grijs sterk zandige klei aangetroffen met puinresten en spikkels mortel. 
 
3.2.3 Archeologische indicatoren 
In de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van baksteenfragmenten en 
mortelresten. Het ondoordringbare pakket dat in boringen 3, 4 en 5 is aangetroffen en in de zone 
ten oosten van boring 1 kunnen eventueel fundamenten uit de Nieuwe tijd B of later voorstellen. 
 
3.2.4 Interpretatie 
De natuurlijke sedimenten aangetroffen in boringen 1 en 2 zijn geïnterpreteerd als kil-afzettingen 
die zijn afgezet tijdens en na de St. Elisabethsvloed. De hierop aangetroffen sedimenten vermengd 
met puinresten en spikkels mortel zijn geïnterpreteerd als een antropogeen verstoorde laag. 
Mogelijk hangt de diepe verstoring in boring 1 (tot 1,8 m beneden maaiveld) samen met de 
watergang die zichtbaar is op de topografische kaart uit 1937 (zie afbeelding 11). In de overige drie 
boringen is op 05, m –mv, een ondoordringbaar pakket aangetroffen. Het kan hier gaan om 
funderingsresten van gebouwen gezien de puin-/baksteenfragmenten en mortelresten. 
 
3.3 Conclusies 

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als 
volgt worden beantwoord: 
 

 Wat is de geo(morfo)logische situatie en de bodemkundige opbouw van de ondergrond in 
het plangebied? 
Er is in twee boringen natuurlijk sediment aangetroffen in het zuidoostelijke deel van het 
plangebied op een diepte van 180 centimeter beneden maaiveld in boring 1 en 65 
centimeter beneden maaiveld in boring 2. Het betreft hier grofzandige afzettingen die 
geïnterpreteerd zijn als kil-afzettingen die zijn afgezet tijdens en na de St. Elisabethsvloed. 
In de overige boringen is een ondoordringbaar pakket aangetroffen op een diepte van 50 
centimeter beneden maaiveld. 
 

 In hoeverre is deze opbouw nog intact?  
De top van deze afzettingen is niet meer intact, er is een pakket aangetroffen met 
zandbrokken, mortel en puinresten met een scherpe overgang op de natuurlijke 
afzettingen in het zuidoostelijke deel van het plangebied, in de overige delen is de 
natuurlijke ondergrond niet bereikt door de aanwezigheid van een ondoordringbaar 
pakket. 
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 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? 
Ja, het gaat om een niveau op ongeveer 50 centimeter beneden maaiveld, hier is in 3 
boringen een ondoordringbaar puinpakket aangetroffen wat mogelijk funderingen van 
gebouwen kunnen zijn. 
 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 
Circa 50 centimeter beneden maaiveld variërend van 0,9 tot 1,7 m +NAP. 
 

 Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 
archeologische indicatoren aangetroffen?  
In het plangebied zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van 
baksteenfragmenten en mortelresten in de archeologisch relevante laag. 

- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 
indicatoren aangetroffen? 
Op 50 centimeter beneden maaiveld 

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
Het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied 

- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 
Het betreft hier puin- en mortelresten daterend vanaf de Nieuwe tijd B . 

 
 In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld? 
Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek dat er archeologische resten 
vanaf de Nieuwe tijd B werden verwacht, deze verwachting blijft gehandhaafd. 
 

 In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 
De kans bestaat dat archeologische waarden worden bedreigd door de toekomstige 
planontwikkeling. De locatie van het nieuw te bouwen huis valt centraal in het plangebied 
in een zone waar een ondoordringbaar pakket is aangetroffen met baksteenfragmenten en 
mortelresten. Op de locatie waar dit huis gepland is kan ook de dichtgestorte watergang 
aanwezig zijn geweest. 
 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Het plangebied is niet voldoende onderzocht. Aangezien het te bouwen woonhuis, met 
beperkte omvang, op een locatie komt te liggen waar waarschijnlijk een watergang heeft 
gelegen in de 20e eeuw, maar mogelijk ook funderingsresten kunnen worden aangetroffen 
volstaat een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Het kan hier gaan 
om de saneringswerkzaamheden die zullen plaatsvinden. Indien deze minstens tot 
dezelfde diepte gaan als de funderingen van het geplande huis (de exacte plannen dienen 
nog ontwikkeld worden na de bestemmingsplanwijziging) kunnen deze werkzaamheden 
begeleid worden. De exacte situatie is lastig te bepalen vanwege de slechte georeferering 
van de kaarten en de vooralsnog onduidelijke plannen, maar aannemelijk is dat 
gedurende de 20e eeuw het plangebied danig verstoord is .  
De archeologische begeleiding dient hetzelfde doel als een inventariserend veldonderzoek 
door middel van het aanleggen van proefsleuven (AB/IVO-P). Indien er geen 
bodemingrepen dieper dan 0,3 m –mv plaatsvinden kunnen deze verwachte resten in-situ 
bewaard blijven.  
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4 Aanbeveling 

Er kunnen archeologische resten voorkomen .Indien geen grafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m –
mv plaatsvonden kunnen deze resten in situ behouden blijven. In dat geval is geen vervolg van het 
archeologische onderzoek noodzakelijk. Het kan gaan om funderingsresten van historische 
bebouwing vanwege de hoeveelheden puin en baksteenfragmenten die is aangetroffen, echter kan 
het ook om een dichtgestorte waterpartij gaan.  
 
Indien behoud in-situ niet mogelijk is wordt geadviseerd om de bodemingrepen onder 
archeologisch begeleiding uit te voeren. Dit kan als regel opgenomen in het bestemmingsplan. Het 
kan hier gaan om de saneringswerkzaamheden die zullen plaatsvinden Het kan hier gaan om de 
saneringswerkzaamheden die zullen plaatsvinden, indien deze minstens tot circa 1,0 meter 
beneden maaiveld reiken op de bouwlocatie. De eventuele archeologische resten worden binnen 
die diepte verwacht. Deze werkzaamheden kunnen begeleid worden (de exacte plannen dienen 
nog ontwikkeld worden na de bestemmingsplanwijziging). Een archeologische begeleiding dient 
hetzelfde doel als een inventariserend veldonderzoek door middel van het aanleggen van 
proefsleuven (AB/IVO-P). Dit betekent dat indien bij de civiele werkzaamheden vondsten of 
archeologische sporen worden aangetroffen, deze worden geregistreerd en, in zover de 
werkzaamheden dat toelaten, worden gedocumenteerd. De exacte invulling van de 
werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren 
Programma van Eisen (PvE).  
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Afb. 4 Het plangebied geprojecteerd op de bodemkaart. 
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Afb. 5 Het plangebied op de meandergordelkaart. 
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Afb. 7 Aangepaste beleidskaart van de gemeente Heusden en Altena (uit: Ellenkamp 2018, de 
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Afb. 9 Topografische kaart uit 1937 
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Afb. 11 Boringen geprojecteerd op de historische kaart uit 1950. 
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