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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van mRO Maatschap voor Ruimtelijke Ordening een archeologisch on-

derzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Hofstraat te Veen in de gemeente Altena. De 

initiatiefnemer heeft het voornemen om drie nieuwe woningen in het plangebied te realiseren. Om deze 

ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan worden doorge-

voerd. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het plange-

bied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het Verdrag 

van Malta (1992)  en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006). Het archeologisch onderzoek bestaat uit 

een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig), verkennende fase door mid-

del van boringen.  

 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft 

voor resten uit de IJzertijd – Romeinse tijd (top van de Bruchem-stroomgordel oeverafzettingen uit de 

Vroege IJzertijd) en een hoge verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd (top van 

de oeverafzettingen van de Afgedamde Maas).  

 

Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit Bruchem-

stroomgordel oever- en beddingafzettingen van 35 tot 130 cm dik met daarbovenop komafzettingen 

van 30 tot 90 cm dik. Op deze komafzettingen liggen oeverafzettingen van de Afgedamde Maas van 

140 tot 190 cm dik. In de bovenste 100 tot 110 cm van deze afzettingen is een cultuurlaag uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe tijd aangetroffen. De top van deze cultuurlaag is subrecent geroerd, af te 

leiden aan de aanwezigheid van steenkool en puin. De top van de Bruchem-stroomgordelafzettingen 

gaat geleidelijk over in komafzettingen en heeft daarmee geen niveau met aanwijzingen die duiden op 

bewoning.  

 

Uit het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de archeologische verwachting voor de IJzertijd 

– Romeinse tijd naar laag kan worden bijgesteld voor het niveau van de Bruchem-stroomgordel. Dit 

omdat de top van de Bruchem-stroomgordelafzettingen geleidelijk over gaat in komafzettingen en heeft 

daarmee geen niveau met aanwijzingen die duiden op een langere periode waarbij dit niveau heeft 

drooggelegen en geschikt is geweest voor bewoning. Dit wil zeggen dat er waarschijnlijk continue af-

zetting heeft plaatsgevonden.  Voor de bovenste laag van de Afgedamde Maas-afzettingen blijft een 

hoge archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd gelden.  

 

Econsultancy adviseert om bij de op handen zijnde bestemmingsplanwijziging de bestaande dubbelbe-

stemming ‘waarde – archeologie’ te handhaven en eerst verder archeologisch onderzoek uit te voeren.  

Dit vervolgonderzoek kan het best worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonder-

zoek, karterende/waarderende fase. Dit onderzoek heeft tot doel archeologische vindplaatsen op te 

sporen, te begrenzen en te waarderen. Omdat vooral grondsporen worden verwacht, kan het onder-

zoek het best worden uitgevoerd als een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek moet worden uitge-

voerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen wor-

den ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door de 

bevoegde overheid (gemeente Altena), die vervolgens een besluit neemt. 

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-

methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 

worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 

de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
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5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed2, de gemeente Altena of de provincie Noord-

Brabant. 

 

                                                      
2 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van mRO Maatschap voor Ruimtelijke Ordening een archeologisch on-

derzoek uitgevoerd voor een plangebied gelegen aan de Hofstraat te Veen in de gemeente Altena. De 

initiatiefnemer heeft het voornemen om drie nieuwe woningen in het plangebied te realiseren.  

 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een nieuw bestemmingsplan worden doorge-

voerd. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het plange-

bied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het Verdrag 

van Malta (1992), de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006) en de Erfgoedwet (2016).  

 

Econsultancy is gecertificeerd volgens de BRL 4000 Archeologie3, voor de KNA-protocollen 4001, 

4002, 4003 en 4004, zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie 

en ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (KNA-protocol 4002, hoofdstuk 2) en 

een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, door middel van boringen (IVO-O; KNA-

protocol 4003, hoofdstuk 3). Op basis van de resultaten van het onderzoek en in relatie tot de geplande 

bodemverstoringen wordt geadviseerd of en in welke vorm vervolgonderzoek nodig is (hoofdstuk 4).  

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in april 2021 door R.S. Verheij, MSc en A.J. Wullink (senior 

KNA-prospector). Het rapport is gecontroleerd door ir. F.F.J.M. Top.  

                                                      
3 SIKB, 2018; zie ook www.sikb.nl 
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2 BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het doel van het bureauonderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied is. Om deze vraag te beantwoorden wordt een inven-

tarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappelijke, archeologische en (cultuur)historische gege-

vens. Aan de hand deze inventarisatie wordt het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel op-

gesteld. 

 
2.2 Methoden 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform KNA-protocol 40024, volgens specificaties LS01, LS02, 

LS03, LS04 en LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven volgens 

specificatie LS06. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd conform het opgestelde beleid voor ar-

cheologisch onderzoek binnen de gemeente Altena.  

 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

� afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekom-

stige gebruik (LS01); 

� beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

� beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

� beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 

� opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 

 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

� het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 

� de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

� geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 

� de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 

� relevante (wetenschappelijke) literatuur en historisch kaartmateriaal; 

� de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 

� recente luchtfoto’s; 

� het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

� de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Altena; 

� Heemkundevereniging.  

 

  

                                                      
4 SIKB, 2018 
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2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 

 

Afbakening 

Het plangebied ligt in de kern van Veen, tussen de bebouwing langs de Hofstraat, ten noordoosten van 

de Hervormde kerk. Ten noorden van het plangebied ligt de Afgedamde Maas en ligt de Maasdijk. Ten 

westen van het plangebied loopt de Grotestraat en ten oosten de Witboomstraat. Het plangebied ligt in 

de kadastrale gemeente Wijk en Aalburg, sectie E en beslaat een deel van perceel 4916 en een klein 

stukje van perceel 4525. De oppervlakte van het plangebied is circa 670 m2. De ligging van het plan-

gebied is weergegeven in figuur 1 en figuur 2.  

 

Huidige situatie  

Het plangebied beslaat een braakliggend stuk land, omringd door bebouwing. In figuur 3 is de huidige 

situatie weergegeven. 

 

Vigerend beleid 

Volgens de gemeentelijke beleidskaart en de bijbehorende beleidsnota is archeologisch onderzoek 

noodzakelijk bij ingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 300 cm-mv.5 

 

Milieukundige situatie 

Te gelijker tijd met het archeologisch onderzoek is door Econsultancy ook een milieuhygiënisch onder-

zoek uitgevoerd.6 Uit dit onderzoek is gebleken dat de zintuiglijk schone bovengrond licht verontreinigd 

is met cadmium, kwik, zink en PCB. De zintuiglijk baksteen- en kolengruishoudende bovengrond is licht 

verontreinigd met kwik, PCB en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt en nikkel. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "heterogeen verdacht, niet lijnvormig" dient 

te worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Gelet op de aard en 

mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek. 

 

2.4 Toekomstige situatie  

 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om in het plangebied drie woningen te realiseren. De toekom-
stige situatie wordt verbeeld in figuur 4.  
 
In deze fase van de planvorming zijn geen exacte bouwplannen bekend. Er wordt uitgegaan van een 
fundering op palen en een maximale ontgravingsdiepte tot 1 m –mv.  
 
  

                                                      
5 Ellenkamp, 2018 
6 Econsultancy-rapport 14999.001 



 

RAPPORT 14999.002 versie 3  Pagina 4 van 15 

2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 

 

Landschappelijke ontwikkeling en geologie 

De landschappelijke ontwikkeling van het gebied zal worden beschreven aan de hand van enkele stan-

daardwerken.7 Het plangebied ligt in het noorden van Brabant op de grens met Gelderland, in het Gel-

ders Utrechts rivierengebied. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 – 10.000 jaar geleden), 

wordt hier door een vlechtende Rijn en Maas een brede riviervlakte gevormd. In die periode ontstaan 

rivierterrassen door de variatie in sediment aanvoer en de zeespiegelstand. De afzettingen van de Rijn 

en Maas uit deze periode worden tot de Formatie van Kreftenheye gerekend.  

 

Tijdens de warme fase van het Laat-Glaciaal, het Bølling-Allerød-interstadiaal (13.000 – 11.000 jaar 

geleden), veranderen de Rijn en Maas in meanderen rivieren waardoor insnijdende meandergordels 

ontstaan, die bij hoogwater klei afzetten op de oudere terrasafzettingen. Deze afzettingen vormen de 

Laag van Wijchen binnen de Formatie van Kreftenheye. Tijdens de koude fase van het Laat-Glaciaal, 

het Jonge Dryas-stadiaal (11.000 – 10.000 jaar geleden), veranderen de Maas en Waal wederom in 

vlechtende rivieren die insnijden in de oudere afzettingen, hierdoor ontstaat het Jonge Dryas-terras 

(Terras X).  

 

Volgens de stroomgordelkaart van Cohen e.a. (figuur 5) is het rivierterras dat in de ondergrond van het 

plangebied ligt, gevormd in het Laat-Pleniglaciaal, tussen 20.000 – 12.900 BP. Ten noorden van het 

plangebied ligt een laatglaciale meandergordel uit 12.900 – 10.950 BP. Ten noordoosten van het plan-

gebied ligt een Jong Dryas-terras (Terras X) uit 12.900 – 10.150 BP.  

 

In het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) gaan de Rijn en Maas wederom meanderen. Er ontstaat 

door de voortdurend verandering van loop van de rivieren een uitgebreid rivierensysteem met fossiele 

rivierlopen, beddinggordels, die zich in oudere afzettingen insnijden. Hooggelegen beddinggordels en 

oeverwalafzettingen vormen een potentiële bewoningslocatie. Tussen de verschillende beddinggor-

dels, in de lager gelegen delen wordt komklei afgezet. De Holocene Rijn- en Maasafzettingen worden 

tot de Formatie van Echteld gerekend.  

 

In het Neolithicum is de Andel-stroomgordel actief ten westen en zuiden van het plangebied, tussen 

4.820 en 4160 BP. Het zuidelijke gedeelte van deze stroomgordel wordt in de Midden-Bronstijd over-

genomen door de uit het zuidoosten komende Biesheuvel-Hamer-stroomgordel (tussen 4.020 – 3.210 

BP). In de IJzertijd en de Romeinse tijd, tussen 2.560 en 1.760 BP, is in het plangebied de Bruchem-

stroomgordel actief. Deze stroomgordel ruimt oudere afzettingen in het gebied op. Ten oosten van het 

plangebied, ter plaatse van de huidige Afgedamde Maas, wordt een deel van de Bruchem-stroomgordel 

overgenomen door de Alm-stroomgordel, tussen 2.340 en 890 BP. Na 1.760 BP wordt de afvoer van 

de Bruchem-stroomgordel overgenomen door de Afgedamde Maas, die ten noorden van het plange-

bied loopt en actief blijft tot haar afdamming (en de aanleg van de Bergse Maas) in 1904.   

 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Het plangebied is niet afgedekt door de geomorfologische kaart van Nederland (figuur 6). Ten westen 

en ten zuiden van het plangebied liggen stroomruggen. Het maaiveld van deze stroomrug ligt, volgens 

het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3; figuur 7), tussen 1 en 2 m NAP. De dijk langs de 

Afgedamde Maas ligt rond de 6 m NAP. De kern van Veen, inclusief het plangebied, lijkt hoger te liggen 

relatief tot de stroomrug, namelijk tussen 2,3 en 3,2 m NAP. De kern van Veen zou opgehoogd kunnen 

zijn met ongeveer 0,3 tot 1,2 m. Het maaiveld in het plangebied varieert tussen 2,3 en 2,5 m NAP. 

  

                                                      
7 Mulder e.a., 2003; Cohen e.a., 2012; Jongmans e.a., 2013; Ball & Heeringen, 2016; Vos e.a., 2018; GeoTOP in DINOloket; 

Bodematlas Provincie Noord-Brabant.  
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Bodem en grondwater 

Het plangebied wordt niet afgedekt door de bodemkaart van Nederland (figuur 8). Op de stroomrug 

komen poldervaaggronden (Rn15A, Rn 44C, Rn66A, Rn67C en Rn95C) en ooivaaggronden (Rd10C 

en Rd90A) voor, rondom de bebouwedekom van Veen. Dit zijn kleigronden met een slecht ontwikkelde 

A-horizont, die worden gekenmerkt door periodieke hoge waterstanden, waardoor binnen 50 cm –mv 

gleyverschijnselen (roestvlekken voorkomen). De ooivaaggronden zijn minder natte gronden dan pol-

dervaaggronden en worden in hogere stroomruggen aangetroffen. De ooivaaggronden hebben bene-

den 50 cm roestvlekken en hierboven een Bw. Hierbij is de structuur-B ontstaan door rijping. 

 

De grondwatertrap in het plangebied is niet bepaald, maar de poldervaaggronden hebben grondwater-

trap VI. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand (winterpeil) tussen 40 en 80 cm –mv staat en de 

laagste grondwaterstand (zomerpeil) dieper dan 120 cm –mv. De ooivaaggronden hebben grondwater-

trap VII. Dit betekent dat de hoogste grondwaterstand (winterpeil) dieper dan 80 cm –mv staat.  

 

De grondwaterstand is van invloed op de conservering van organische archeologische resten, zoals 

hout, leer en bot. Deze resten worden boven de laagste grondwaterstand niet of slecht geconserveerd 

verwacht.  

 

2.6 Beschrijving van het historische gebruik 

 

Bewoningsgeschiedenis en historisch kaartmateriaal 

Bewoning in het gebied vindt vooral plaats op hoger gelegen delen, zoals oeverwallen van rivieren, op 

enkele donken (zandopduikingen) en op de stroomruggen van enkele oude rivierlopen. Hier zijn de 

eerste nederzettingen ontstaan in het gebied. De lagergelegen komgebieden worden voornamelijk ge-

bruikt als grasland. De eerste bewoningssporen in Veen dateren uit de Late IJzertijd of Romeinse tijd. 

Onafgebroken bewoning vindt plaatst vanaf de 8e – 10e eeuw. De Engh ten westen van het dorp Veen 

is waarschijnlijk in deze periode gesticht. Veen behoort tot het Land van Heusden wat een deel is van 

Graafschap Holland. Veen is een Benedendorp (een lager gelegen dorp) en wordt voor het eerst ver-

meld in 1108. Deze vermelding is relatief laat voor dit gebied, omdat Veen is ontstaan pal aan de Maas 

en bewoning pas mogelijk is na de bedijking van de Maas in de 12e eeuw. In die tijd behoort Veen 

waarschijnlijk tot de Bommelerwaard.8 

 

Op de kadastrale minuut uit de periode 1811 – 1832 (figuur 9A) is te zien dat het plangebied onbebouwd 

is en een deel van perceel 133 beslaat. De oostzijde van dit perceel grenst aan de Witboome straat, de 

zuidzijde aan het Kerk Straatje en ligt in Het Paradijs. Ten zuidwesten van het perceel ligt de kerk en 

de Groote Straat. Ten noorden stroom de Maas en ligt de Maas Dijk, ten zuiden van het perceel de 

Dwarsstraat. Den Eng ligt ten westen van Veen, de Verre Weide ten zuiden en de Musschen Fiend ten 

oosten. Perceel 133 is in bezit van Otto Verhagen en is in gebruik als boomgaard.  

 

Rond 1883 ligt het plangebied ten noordoosten van de kerk van Veen, ten oosten van De Eng en ten 

zuiden van de Maas (figuur 9B). Het plangebied is onbebouwd en ligt ten oosten van de Grote straat, 

ten noorden van de straat naar de kerk, ten westen van de Witboomstraat en ten zuiden van de Maas-

dijk. Tussen 1889 en 1893 lijkt de bebouwing langs de Maasdijk zich uit te breiden. Tussen 1899 en 

1900 is er langs Heusden een deel van de Maas aangelegd die via het Heusdensche kanaal in verbin-

ding staat met de Maas ten noordoosten van het plangebied. Tussen 1955 en 1962 vindt er om het 

plangebied heen herverkaveling plaats, waardoor veen een andere indeling krijgt (figuur 9C). In die 

periode wordt het gedeelte van de Maas ten noordoosten van het plangebied afgedamd met een af-

sluitdijk, ter plaatse van Slijkwel en Wel.  

 

                                                      
8 Haartsen, 2009; Ellenkamp, 2010; Berkel & Samplonius, 2006 



 

RAPPORT 14999.002 versie 3  Pagina 6 van 15 

Tussen 1965 en 1970 breid de bebouwing van veen zich uit, zo wordt ook het plangebied bebouwd en 

is de Hofstraat aangelegd (figuur 9D). De zuidzijde en de westzijde van het plangebied grenzen aan 

deze weg. De noordzijde van het plangebied grenst aan een sloot. Rond 1984 breid in de bebouwing 

in Veen zich uit, zo ook ten oosten van het plangebied (figuur 9E). Tussen 2014 en 2015 wordt de 

bebouwing in het plangebied gesloopt (figuur 9F).  

 

Bouwhistorische waarden 

Volgens historisch kaartmateriaal is het plangebied tussen 1970 en 2014 bebouwd geweest. Om infor-

matie over deze bebouwing te krijgen, is het streekarchief Langstraat Heusden Altena geraadpleegd. 

De bebouwing betreft een dorpshuis uit 1965 met een uitbreiding uit 1978. Uit de tekeningen is af te 

leiden dat het dorpshuis niet onderkelderd is geweest, maar er is geen informatie over de funderingen 

beschikbaar. Er is daarom aan de hand van de tekeningen niet te zeggen of en in welke maten de 

ondergrond verstoord is geraakt.  

 

Tweede Wereldoorlog 

Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied 

aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.9  

 

Volgens het rapport van Saricon ligt ten westen van het plangebied en ten oosten aan de Afgemdamde 

Maas een verdacht gebied wat betreft afwerpmunitite. Het plangebied zelf is geen verdachte locatie.  

 

Op de nacht van 21 juli 1944 valt een Halifax van 10 Squadron aan de Maasdijk tussen Wijk en Veen 

neer. Het toestel wordt geraakt door afweer in het Duitse Essen en maakt een noodlanding vlak tegen 

de dijk.  

 

Alle zeven dorpen in de voormalige gemeente Aalbrug krijgen in de winter van 1944-1945 te maken 

met bombardementen. De dorpskernen vormen het doelwit, waarschijnlijk met uitzondering van Veen. 

Duitse militaire zouden zich hier schuilhouden. Op 5 januari wordt Veen getroffen door een geallieerd 

bombardement, waarschijnlijk zijn de doelwitten waarnemingspunten van de Duitse artillerie, zoals mo-

lens en kerken.  

 
Vereniging Archeo-Altena 

Voor aanvullende informatie is op 31 maart 2021 contact gezocht met de heer H. van Tilborg (Archeo-

Altena). Volgens de heer Tilborg is er niet ver van het plangebied in 2013 een Romeins grafveld ge-

vonden door onderzoeksbureau Oranjewoud op locatie "De Eng ". Er was geen gelegenheid om het 

hele gebied te onderzoeken, maar de hele strook langs de tegenwoordige Maasdijk vanaf Wijk en Aal-

burg tot misschien wel Woudrichem is een zeer interessant gebied. Er zijn best wel veel voorwerpen 

gevonden uit de Romeinse tijd langs de hele strook, ook van latere tijden. Zo ook in Veen (denk aan 

het grafveld). Specifiek over het plangebied is geen verdere informatie bekend.  

 

  

                                                      
9 ikme.nl/VEO Bommenkaart/Ruimingskaart/van Oudheusden, 2013 
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2.7 Archeologische waarden 

 

In de omgeving van het plangebied (in een straal van 500 m) is een aantal archeologische onderzoeken 

uitgevoerd en is ook een aantal vondsten gedaan (zie figuur 10). Er liggen geen archeologische monu-

menten in de omgeving van het plangebied.  

 

Uitgevoerde onderzoeken 

Zoals in figuur 10 en bijlage 2 is te zien, zijn meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd in de 

omgeving van het plangebied. 

 

Circa 100 m ten zuidwesten van het plangebied is in 2015 een archeologisch bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd door Hamaland Advies (zaakid. 3291876100). Uit het onderzoek is gebleken dat het onder-

zoeksgebied een hoge archeologische verwachting heeft voor resten uit de Steentijd – Nieuwe tijd. 

Vermoedelijk is de ondergrond verstoord geraakt tijdens de bouw van de bebouwing uit 1811. De bo-

demopbouw in het plangebied bestaat uit subrecent opgebrachte lagen tot een gemiddelde diepte van 

90 cm-mv. Daaronder is een intacte oude akkerlaag of cultuurlaag aangetroffen en de omgewerkte top 

van de Formatie van Echteld die zeer fosfaatrijk is. Dit wijst erop dat er vermoedelijk al in de Late 

Middeleeuwen sprake is van bewoning op de locatie. Echter door het ontbreken van dateerbare arche-

ologische indicatoren kan hieraan vooralsnog geen datering gekoppeld worden. Er wordt geadviseerd 

om de bodemingrepen te beperken tot 70 cm -mv. 

 

Ten noordoosten van het plangebied (circa 150 m) is in 2018 door Synthegra een archeologisch bu-

reauonderzoek uitgevoerd (zaakid. 4644357100). Uit het onderzoek is gebleken dat het onderzoeks-

gebied op een oeverwal van oeverafzettingen van de (afgedamde) Maas ligt. Voor het onderzoeksge-

bied geldt een lage verwachting van Laat-Paleolithicum – Romeinse Tijd. Deze waardering is geba-

seerd op de datering van de Stroomgordel die pas vanaf Laat Romeinse Tijd in gebruik was. Voor Laat 

Romeinse Tijd – Nieuwe Tijd geldt een hoge verwachting. Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen 

de historische kern van Veen. Echter kan uit onderzoek naar de aanwezige verstoring in het onder-

zoeksgebied geconcludeerd worden dat de huidige bebouwing een diepe verstoring heeft veroorzaakt 

in de bodem, waardoor aanwezige archeologisch resten grotendeels zullen zijn verstoord. Op basis 

van deze informatie kan de verwachting voor alle periodes ter plekken van de locatie van de nieuwe 

woning naar laag bijgesteld worden. Voor het overige deel van het plangebied blijft de huidige hoge 

verwachting voor Laat-Romeinse Tijd – Nieuwe Tijd gehandhaafd. 

 

Circa 400 m ten westen van het plangebied in De Eng is in 2008 een bureau- en booronderzoek uitge-

voerd door Oranjewoud (zaakid. 2206207100). Uit het bureauonderzoek komt een hoge verwachting 

voor resten uit de Romeinse tijd – Nieuwe tijd te verwachten in de Alm – en/of Bruchem-stroomgordel 

en later de Afgedamde Maas afzettingen. Waarschijnlijk zijn binnen het onderzoekgebied ook oever-

walafzettingen afgezet. Het veldonderzoek wijst uit dat zich in het zuidelijke deel oeverwalafzettingen 

op komafzettingen aanwezig zijn. In het noordelijke deel van het onderzoekgebied bevinden zich oe-

verwalafzettingen op beddingafzettingen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in 2012 een proef-

sleuven onderzoek uitgevoerd door hetzelfde bedrijf in het zuidoosten van het onderzoekgebied, circa 

190 m ten westen van het plangebied (zaakid. 2363161100). Tijdens dit onderzoek is een Romeins 

grafveld aangetroffen, daterend uit de late eerste eeuw en derde eeuw na Chr.. Het grafveld ligt op een 

uitloper van een oeverwal en wordt ten westen van de Grotestraat doorsneden door een kleine restgeul. 

Ook zijn er bewoningssporen aangetroffen uit de twaalfde eeuw en later van de vroege fase van de 

middeleeuwse nederzetting Veen. Van de negen crematiegraven bleken er uiteindelijk vier geschikt 

voor nader onderzoek. Dit onderzoek heeft een eerste beeld gegeven van vermoedelijk twee mannen 

en vrouwen uit de Romeinse tijd die in het latere Veen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het 

grafveld van Veen past voor wat betreft omvang, verschijningsvorm en grafritueel goed in vergelijkbare 

grafvelden uit dezelfde periode uit het Nederlandse rivierengebied en het Maas-Demer-Scheldegebied. 
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Ook zijn er brokstukken aangetroffen die duidelijk verband houden met bouwactiviteiten aan het mid-

deleeuwse kerkgebouw van Veen, te midden van laatmiddeleeuwse afvalkuilen. Fragmenten tufsteen, 

baksteen en natuursteen leien laten zien dat de locatie van het grafveld gedurende de Middeleeuwen 

als bouw- en stortplaats is van gebruikt. In hoeverre de laatmiddeleeuwse bewoners van Veen zichzelf 

hiervan bewust waren is niet duidelijk, al zijn er aanwijzingen dat de omheiningsgreppel van het grafveld 

tot in de veertiende eeuw deels zichtbaar moet zijn geweest. 

 

Andere booronderzoeken (zaakid. 2368670100 en 4616696100), 370 m ten zuiden en 400 m ten noord-

westen van het plangebied, trekken min of meer dezelfde conclusie als de booronderzoeken hierboven, 

namelijk dat het oorspronkelijke bodemprofiel nog grotendeels intact aanwezig is.  

 

Vondstmeldingen  

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere losse vondsten gedaan (figuur 10, bijlage 3). 

 

Rondom het plangebied zijn meerdere vondsten gedaan. Het gaat om vondsten uit de periode Ro-

meinse tijd – Nieuwe tijd. Circa 130 m ten westen van het plangebied is tijdens een archeologische 

opgraving bouwmateriaal, stenen funderingen, bakstenen, gietmallen/gietvormen uit de Late Middel-

eeuwen tot Nieuw tijd gevonden (zaakid. 2271389100). De vondsten uit de Late Middeleeuwen betref-

fen de St. Pauluskerk en de vondsten uit de Nieuwe tijd een smederij. Verder zijn er in de omgeving 

van het plangebied nog losse vondsten gedaan. Het betreft Badorf aardewerk, gedraaid aardewerk, 

ophogingen, grijsbakkend gedraaid aardewerk, steengoed, Paffrath aardewerk, geelwitbakkend Pings-

dorf aardewerk uit de Vroege tot Late Middeleeuwen, circa 350 m ten zuiden van het plangebied 

(zaakid. 2912244100). Uit de Nieuwe tijd zijn onderdelen van vuurwapens gevonden 500 m ten zuiden 

van het plangebied (zaakid. 3018962100). 

 

Archeologische verwachting 

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Altena (figuur 11) ligt het plangebied 

binnen de zone van de historische kern en heeft daarom een hoge verwachting voor archeologische 

resten die tussen 0 en 0,5 m -mv verwacht worden. De vrijstellingsgrens bij deze verwachting voor de 

diepte is 0,3 m – mv en de vrijstellingsgrens voor de omvang is 250 m2.10  

 

2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 

Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opge-

steld (zie tabel 1). 

 
Tabel 1. Gespecificeerde archeologische verwachting 

                                                      
10 Ellenkamp, 2018 

Archeologische periode Verwachting en complextype Te verwachten resten Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

Laat-Paleolithicum – IJzertijd - - - 

IJzertijd – Romeinse tijd  Hoog; bewoningssporen, sporen 

van landgebruik 

Akkerlagen, cultuurlagen, ophoogla-

gen; sloten/greppels, afvalkuilen, 

paalkuilen, waterputten; vuur- en na-

tuursteen, aardewerk, houtskool, 

(on)verbrand bot, verbrand leem  

Top oeverafzettingen Bruchem-

stroomgordel (diepte onbekend). 

Late Middeleeuwen - 

Nieuwe tijd 

Hoog; bewoningssporen, sporen 

van landgebruik 

Akkerlagen, cultuurlagen, ophoogla-

gen; sloten/greppels, afvalkuilen, 

paalkuilen, waterputten; vuur- en na-

tuursteen, aardewerk, houtskool, 

(on)verbrand bot, verbrand leem 

Top oeverafzettingen Afgedamde 

Maas (diepte onbekend). 
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In het plangebied worden oeverafzettingen van de Afgedamde Maas verwacht op oever- en bedding-

afzettingen van de Bruchem-stroomgordel. Deze twee afzettingen worden eventueel gescheiden door 

komafzettingen. Onder de Bruchem-stroomgordelafzettingen wordt een Laat-Pleniglaciaal terras ver-

wacht, behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De top van deze terras-afzettingen wordt vanaf 6 m 

-mv (-3,75 m NAP) verwacht. Het pleistocene maaiveld is vermoedelijk geërodeerd door de Bruchem-

stroomgordel en bevat daarom geen archeologische waarde meer. 

 

Vanaf de Vroege IJzertijd worden er in het plangebied tussen 610 v. Chr tot 190 n. Chr. Bruchem-

stroomgordelafzettingen afgezet. Aan weerzijde van deze stroomgordel liggen waarschijnlijk oeverwal-

len die vanaf de IJzertijd geschikt voor bewoning door de hogere ligging in het landschap. In de Vroege 

Middeleeuwen is ten noordoosten van het plangebied de Afgedamde Maas-stroomgordel actief. Ver-

moedelijk hebben meerdere overstromingen in het gebied plaatsgevonden, waardoor ook latere fases 

van de Formatie van Echteld kunnen zijn afgezet in het plangebied. 

 
De top van de Bruchem-oeverwalafzettingen heeft een hoge verwachting voor archeologische resten 
uit de IJzertijd – Romeinse tijd. De top van de oeverafzettingen van de Afgedamde Maas heeft een 
hoge archeologische verwachting voor resten uit de Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Voor andere 
periodes geld een lage verwachting.  
 

Resten worden verwacht in de vorm van archeologische lagen (akkerlagen, cultuurlagen, ophoogla-

gen), sporen (sloten/greppels, afvalkuilen, paalkuilen, waterputten) en archeologische indicatoren 

(vuur- en natuursteen, aardewerk, houtskool, (on)verbrand bot en verbrand leem). 

 

Bodemverstoring 

De top van de oeverafzettingen van de Afgedamde Maas, die aan het maaiveld worden verwacht, zou 

verstoord kunnen zijn bij de bouw van het voormalige dorpshuis, dat tussen 1965 en 2014 in het plan-

gebied heeft gestaan. Volgens de Bodematlas van Provincie Noord-Brabant behoord het plangebied 

voor zover bekend niet tot een vergunde ontgrondingslocatie.11 

 

2.9 Conclusie bureauonderzoek 

 

Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-

logische verwachting voor het plangebied is. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in het plangebied 

resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd worden verwacht in de top van de afzettingen van de Bruchem-

stroomgordel en uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de top van de afzettingen van de Afge-

damde Maas.  

 

Om de archeologische verwachting te toetsen is een vervolgonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek 

kan het beste worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, 

door middel van boringen. Dit onderzoek heeft tot doel om de landschappelijke opbouw en de mate van 

verstoring voor het plangebied vast te stellen en hiermee de archeologische verwachting voor het plan-

gebied te bepalen. In dit specifieke geval kan met het verkennend booronderzoek worden vastgesteld 

of de top van de oeverwalafzettingen binnen het plangebied nog intact is en of in de top bodems ge-

vormd zijn.   

 

  

                                                      
11 Bodematlas Provincie Noord-Brabant 
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3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

 

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-

derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen. Het veld-

onderzoek heeft tot doel antwoord te vinden op de vraag wat de bodemopbouw en de mate van ver-

storing is binnen het plangebied en hoe dit de archeologische verwachting beïnvloed in het kader van 

de voorgenomen bodemingrepen. 

 

3.2 Methoden 

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform KNA-protocol 400312, volgens specificaties 

VS01, VS03 en VS05. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd conform beleid voor archeologisch 

onderzoek binnen de gemeente Altena.  

 

Het veldonderzoek is op 6 april 2021 uitgevoerd door R.S. Verheij, MSc. en drs. A.J. Wullink (senior 

KNA-prospector). Voorafgaand aan het veldwerk is door R.S. Verheij, MSc. en drs. A.J. Wullink een 

Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.  

 

In totaal zijn er vier boringen tot maximaal 3,5 m –mv geplaatst. De boringen zijn verspreid in het plan-

gebied gezet. De locatie van de boringen is ingemeten met behulp van meetlinten. De maaiveldhoogte 

is bepaald aan de hand van het AHN. De locatie van de boringen is te zien figuur 12.  

 

Voor de boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts 

met een diameter van 2 cm. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de Archeologische Stan-

daard Boorbeschrijvingsmethode.13 De boorbeschrijvingen zijn te vinden in bijlage 4. 

 
3.3 Resultaten 

 

Geologie en bodem 

De bodemopbouw in het plangebied is vrij uniform. Binnen het plangebied zijn er vier pakketten sedi-

menten die in de zelfde volgorde worden aangetroffen met lichte laterale verschillen in lithologie.  

 

Het onderste pakket (pakket 1) is in te delen in drie lagen. De onderste laag bestaat uit zwak siltig zand, 

waarvan de top tussen 255 en 340 cm -mv (-0,23 en 0,89 m NAP) ligt. Deze laag gaat geleidelijk over 

in een 20 tot 90 cm dikke laag matig siltig zand met kleilagen. De top van deze laag ligt tussen 225 en 

250 cm -mv (0 en 0,08 m NAP). Deze laag gaat geleidelijk over in een 10 tot 30 cm dikke laag matig 

siltige klei met zandlagen. De top van deze laag ligt tussen 210 en 230 cm -mv (0,16 en 0,31 m NAP). 

Deze hele fining up-sequentie betreft oever- op beddingafzettingen van de Bruchem-stroomgordel. De 

top laat een geleidelijke overgang van een oeverwal naar een komvlakte zien. 

 

Pakket 2 bestaat matig siltige klei, al dan niet met roestvlekken en zonder zandlagen. De laag is 30 tot 

90 cm dik en de top ligt tussen 140 en 190 cm -mv (0,6 en 1,08 m NAP). Dit pakket betreft komafzet-

tingen. De overgang naar het bovenliggende pakket is door roestvorming en rijping niet altijd even 

duidelijk.  

 

                                                      
12 SIKB, 2018 

13 Bosch, 2005 



 

RAPPORT 14999.002 versie 3  Pagina 11 van 15 

Pakket 3 bestaat uit sterk siltige tot zwak zandige kleien met zandlagen. De kleien zijn sterk roesthou-

dend en gerijpt. De top van dit pakket ligt tussen 100 en 110 cm -mv (1,22 en 1,51 m NAP). De maximale 

dikte van het pakket varieert van 70 tot 90 cm. Deze afzettingen betreffen oeverafzettingen van de 

Afgedamde Maas.   

 

Pakket 4 bestaat in boring 1 en 3 uit drie lagen en in boring 2 en 4 uit twee lagen. De eerste laag bestaat 

uit sterk tot uiterst siltige klei en is in boring 3 en 4 aan de basis zandig. Deze laag is 60 tot 80 cm dik 

en de top ligt tussen 20 en 60 cm -mv (1,86 en 2,31 m NAP). In deze laag zijn sporen van baksteen 

(boring 1, 2, 3 en 4), roestvlekken (boring 1), houtskool (boring 2, 3 en 4), brok houtskool (boring 2, 3 

en 4), geelbakkend aardewerk, grind, sintel of verbrand bot, een roestknolletje (boring 2), roodbakkend 

aardewerk en vermoedelijk verband leem (boring 3) aangetroffen. Deze laag gaat in boring 1 over in 

een uiterst siltige klei laag met sporen van baksteen en schelpen, steenkool, verroest metaal en grind. 

De laag is 30 cm dik en de top ligt op 20 cm -mv (2,12 m NAP). In boring 3 gaat de uiterst siltige laag 

over in een uiterst siltige laag met sporen van baksteen en steenkool van 20 cm dik. De top van deze 

laag ligt op 20 cm -mv (2,31 m NAP). In boring 1 en 2 bestaat de bovenste laag in pakket 4 uit uiterst 

siltig zand met sporen van puin, baksteen en grind. In boring 2 zijn in deze laag sporen van wortels en 

steenkool aangetroffen. De laag is 20 cm dik. In boring 3 en 4 bestaat de bovenste laag van pakket 4 

uit zwak siltig zand van 20 tot 60 cm dik. Deze laag is opgebracht, vermoedelijk gestort na de sloop van 

de bebouwing die voor 2014 in het plangebied stond. Pakket 4 (los van het gestorte zand in boring 3 

en 4) kan geïnterpreteerd worden als een cultuurlaag in de top van de oeverafzettingen van de Afge-

damde Maas.  

 

Archeologische indicatoren 

In alle boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in een cultuurlaag. Het betreft houtskool, 

houtskoolbrokken, geelbakken en roodbakkend aardewerk, steenkool, verroest metaal, baksteen, sintel 

of verbrand bot en vermoedelijk verbrand leem.  

 
3.4 Conclusie veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek heeft tot doel antwoord te vinden op de vraag wat de bodemopbouw en de mate 

van verstoring is binnen het plangebied en hoe dit de archeologische verwachting beïnvloed in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen. 

 

Volgens het bureauonderzoek worden er in het plangebied twee archeologische niveaus verwacht, na-

melijk in de top van de Bruchem-stroomgordelafzettingen uit de Vroege IJzertijd met een hoge ver-

wachting voor sporen uit de IJzertijd – Romeinse tijd en in de top van de oeverafzettingen van de 

Afgedamde Maas met een hoge verwachting voor sporen uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd.  

 

Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit oever- op 

beddingafzettingen van de Bruchem-stroomgordel die geleidelijk over gaan in komafzettingen. Op deze 

komafzettingen liggen oeverafzettingen van de Afgedamde Maas. In de bovenste 100 tot 110 cm van 

deze afzettingen is een cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd aangetroffen. De top van 

deze cultuurlaag is subrecent geroerd, af te leiden aan de aanwezigheid van steenkool en puin. De top 

van de Bruchem-stroomgordelafzettingen gaat geleidelijk over in komafzettingen en heeft daarmee 

geen niveau met aanwijzingen die duiden op een langere periode waarbij dit niveau heeft drooggelegen 

en geschikt is geweest voor bewoning. Dit wil zeggen dat er continue afzetting heeft plaatsgevonden.   

 

Geconcludeerd wordt dat de archeologische verwachting voor de IJzertijd – Romeinse tijd naar laag 

kan worden bijgesteld voor het niveau van de Bruchem-stroomgordel, omdat deze afzettingen geleide-

lijk overgaan in komafzettingen. Voor de bovenste laag van de Afgedamde Maas-afzettingen blijft een 

hoge archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd gelden.  
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De bijgestelde verwachtingsmodel na uitvoering van het veldwerk is weergegeven in de onderstaande 

tabel 2. 

 
Tabel 2. Gespecificeerde archeologische verwachting na het verkende booronderzoek 

  

Archeologische periode Verwachting en complextype Te verwachten resten Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

Laat-Paleolithicum – IJzertijd - - - 

Romeinse tijd – Vroege Mid-

deleeuwen 

Laag; bewoningssporen, sporen 

van landgebruik 

Akkerlagen, cultuurlagen, ophoogla-

gen; sloten/greppels, afvalkuilen, 

paalkuilen, waterputten; vuur- en na-

tuursteen, aardewerk, houtskool, 

(on)verbrand bot, verbrand leem  

Top oeverafzettingen Bruchem-

stroomgordel (tussen 210 en 230 cm -

mv; 0,16 en 0,31 m NAP). 

Late Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Hoog; bewoningssporen, sporen 

van landgebruik 

Akkerlagen, cultuurlagen, ophoogla-

gen; sloten/greppels, afvalkuilen, 

paalkuilen, waterputten; vuur- en na-

tuursteen, aardewerk, houtskool, 

(on)verbrand bot, verbrand leem  

Top oeverafzettingen Afgedamde 

Maas (tussen 0 en 60 cm -mv; 1,86 en 

2,45 m NAP). 
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4 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

Uit het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied twee archeologische niveaus 

voorkomen, maar dat alleen het bovenste archeologische niveau, direct aan het maaiveld, een hoge 

archeologische verwachting heeft, namelijk voor bewoningssporen en sporen van landgebruik uit de 

Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Eventuele archeologische waarden worden vrijwel zeker be-

dreigd door de voorgenomen ontwikkelingen. 

 

Econsultancy adviseert om bij de op handen zijnde bestemmingsplanwijziging de bestaande dubbelbe-

stemming ‘waarde – archeologie’ te handhaven en eerst verder archeologisch onderzoek uit te voeren.  

Dit vervolgonderzoek kan het best worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonder-

zoek, karterende/waarderende fase. Dit onderzoek heeft tot doel archeologische vindplaatsen op te 

sporen, te begrenzen en te waarderen. Omdat vooral grondsporen worden verwacht, kan het onder-

zoek het best worden uitgevoerd als een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek moet worden uitge-

voerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen wor-

den ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door de 

bevoegde overheid (gemeente Altena), die vervolgens een besluit neemt. 

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-

methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 

worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 

de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed14, de gemeente Altena of de provincie Noord-

Brabant. 

 

 

  

                                                      
14 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied 
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Figuur 2. Het plangebied op de kadastrale kaart 
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Figuur 3. Het plangebied op een luchtfoto 
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Figuur 4. Toekomstige situatie in het plangebied 
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Figuur 5. Het plangebied op de stroomgordelkaart 
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4: Afgedamde Maas (950 – 46 BP) 
 
32: Bruchem-stroomgrodel (2.560 – 1.760 BP) 
 
101: Maas (1.760 – 850 BP) 
 
364: Alm + Afgedamde Maas (1.760 – 46 BP) 
 
701: Laatpleniglaciaal terras (20.000 – 12.900 BP) 
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Figuur 6. Het plangebied op de geomorfologische kaart 
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Figuur 7. Maaiveldhoogte in het plangebied 
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Figuur 8. Het plangebied op de bodemkaart 
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Figuur 9. Het plangebied op historisch kaartmateriaal 
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Figuur 10.  Archeologische waarden en onderzoeken 
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Figuur 11.  Archeologische beleidskaart 
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Figuur 12.  Boorpuntenkaart 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
 

 

(koud) 

Pleniglaciaal 

Kreftenheye 
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(warme periode) 
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perioden 

1500 

450 

0 
12 

800 

2650 815 

2000 

3755 5000 

4900 

5300 

7020 8000 

hazelaar, eik, iep, 

8240 9000 

8800 

10.150 11.755 

12.745 10.800 

13.675 11.800 

14.025 12.000 

15.700 

35.000 

toendra 

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie 
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 
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Bijlage 2 Onderzoeksmeldingen 
 

Zaaknummer 
(OM-
nummer) 

Locatie Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek Rapport 

2206207100 400 meter ten wes-

ten van het plange-

bied  

De Eng te Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 
135391/421263 

Type onderzoek: boring 

Uitvoerder: Oranjewoud 

Datum: 28-07-2008 

Resultaat: 

Rapport 

2363161100 190 meter ten wes-

ten van het plange-

bied  

De Eng te Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 

135591/421264 

Type onderzoek: proefputten/proefsleuven onderzoek 

Uitvoerder: Oranjewoud 

Datum: 29-03-2012 

Resultaat: Het onderzoek bestond uit een aantal proefsleuven, een opgravingsput en 

een begeleiding van een asbestsanering. De werkzaamheden vonden in overleg met 

de opdrachtgever en diens aannemer plaats om zoveel mogelijk werk met werk te 

kunnen maken. Het resultaat van het onderzoek is de vondst van een Romeins graf-

veld dat dateert tussen de late eerste eeuw en derde eeuw na Christus. Het grafveld 

ligt op een uitloper van een oeverwal en wordt ten westen van de Grotestraat door-

sneden door een kleine restgeul. Ook zijn er bewoningssporen aangetroffen uit de 

twaalfde eeuw en later van de vroege fase van de middeleeuwse nederzetting Veen. 

Van de negen crematiegraven bleken er uiteindelijk vier geschikt voor nader onder-

zoek. Dit onderzoek heeft een eerste beeld gegeven van vermoedelijk twee mannen 

en vrouwen uit de Romeinse tijd die in het latere Veen hun laatste rustplaats hebben 

gevonden. Het grafveld van Veen past voor wat betreft omvang, verschijningsvorm 

en grafritueel goed 

in vergelijkbare grafvelden uit dezelfde periode uit het Nederlandse rivierengebied en 

het Maas-DemerScheldegebied. Te midden van laatmiddeleeuwse afvalkuilen wer-

den brokstukken aangetroffen die duidelijk verband houden met bouwactiviteiten aan 

het middeleeuwse kerkgebouw van Veen. Fragmenten tufsteen, baksteen en natuur-

steen leien laten zien dat de locatie van het grafveld gedurende de middeleeuwen als 

bouw- en stortplaats is van gebruikt. In hoeverre de laatmiddeleeuwse bewoners van 

Veen zichzelf hiervan bewust waren is niet duidelijk, al zijn er aanwijzingen dat de 

omheiningsgreppel van het grafveld tot in de veertiende eeuw deels zichtbaar moet 

zijn geweest. 

Rapport 

2363178100 180 meter ten wes-

ten van het plange-

bied  

De Eng te Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 

135603/421341 

Type onderzoek: proefputten/proefsleuven 

Uitvoerder: Oranjewoud 

Datum: 01-04-2012 

Resultaat: 

Rapport 

2368670100 370 meter ten zuiden 

van het plangebied  

te Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 

135808/420916 

Type onderzoek: boring 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 15-05-2012 

Resultaat: 

Rapport 

3291876100 100 meter ten zuid-

westen van het plan-

gebied  

Van der Loostraat 5 

te Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 

135701/421210 

Type onderzoek: boring 

Uitvoerder: Hamaland Advies vof 

Datum: 02-07-2015 

Resultaat: Op grond van de bestudeerde bronnen en gezien de waarnemingen in de 

omgeving, kan geconcludeerd worden dat het plangebied een hoge trefkans heeft op 

archeologische resten uit de periode van de Steentijd tot en met heden. Vondsten 

vanaf de Middeleeuwen tot heden zijn aangetoond in de omgeving van het plange-

bied. 

Door de realisatie van bebouwing vanaf 1811 is de bodem naar verwachting verstoord 

zijn geraakt tot op onbekende diepte. Dit zal met het booronderzoek moeten worden 

bevestigd. In het totaal zijn op 6 juli 2015, zes (6) verkennende boringen op de on-

derzoekslocatie gezet door E. van der Kuijl (senior KNA archeoloog). De bodemop-

bouw bestaat uit subrecent opgebrachte lagen tot een gemiddelde diepte van 90 cm-

mv. Daaronder is een intacte oude akkerlaag of cultuurlaag aangetroffen en de om-

gewerkte top van de Formatie van Echteld die zeer fosfaatrijk is. Dit wijst erop dat er 

vermoedelijk al in de Late Middeleeuwen sprake is van bewoning op de locatie. Echter 

door het ontbreken van dateerbare archeologische indicatoren kan hieraan voorals-

nog geen datering gekoppeld worden. 

Rapport 

3982685100 170 meter ten zuiden 

van het plangebied  

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Transect 

Datum: 15-12-2015 

Rapport 
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Witboomstraat te 

Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 

135735/421103 

Resultaat: Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat voor het plangebied een 

lage archeologische verwachting geldt op het aantreffen van (nederzettings)resten uit 

de periode IJzertijd – Nieuwe Tijd. Deze verwachting is met name gebaseerd op de 

mate van verstoring van de bodemopbouw in het plangebied als gevolg van de huidig 

aanwezige bebouwing.  

Advies 

In het plangebied bestaat op basis van de onderzoeksresultaten een lage archeolo-

gische verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten. Ter plaatse van 

het toekomstig bouwvlak is de ondergrond tot een diepte van 1,1 m –Mv reeds ver-

stoord. Voor de nieuwe bebouwing zal tot een diepte van 85 cm –Mv gegraven wor-

den ten behoeve van de nieuwe woningen. Op enkele heipalen na zal de toekomstige 

bodemverstoring in het nieuwe plan zich uitsluitend beperken tot reeds verstoorde 

grond. Archeologisch gezien zijn ten behoeve van de planvorming hierom geen aan-

vullende maatregelen noodzakelijk. Wel geldt dat wanneer tijdens de werkzaamhe-

den onverhoopt toch bijzondere zaken aan het licht komen, deze conform de Monu-

mentenwet, bij het Rijk dienen te worden gemeld (i.e. de gemeente Aalburg). 

4616696100 400 meter ten noord-

westen van het plan-

gebied  

Maasdijk 120 te 

Veen 

Gemeente Altena 

Coördinaat: 
135508/421601 

Type onderzoek: boring 

Uitvoerder: BAAC 

Datum: 25-06-2018 

Resultaat: Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied landschappelijk 

gezien een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden vanaf 

de 

ijzertijd tot en met de volle middeleeuwen toegekend gekregen. Uit het booronderzoek 

is gebleken dat de geologische situatie ter plaatse deze verwachting echter niet on-

derbouwd. Onder het recent opgebrachte ophoogpakket zijn oeverafzettingen aan-

getroffen, met in de top een bodem. Dit betreft echter afzettingen behorende tot de 

Afgedamde Maas. Dit zijn relatief jonge afzettingen, afgezet vanaf circa 1000/1100 

jaar na Chr. tot twee jaar geleden. De afzettingen zijn buitendijks afgezet. Dergelijke 

buitendijkse gebieden vormden geen aantrekkelijke vestigingsgebieden. Het is niet 

duidelijk of binnen de reikwijdte van het onderzoek oudere afzettingen zijn aangetrof-

fen. 

De mogelijkheid bestaat dat het kleiige sediment op een diepte van circa 2,5 mmv 

deel uitmaakt van de stroomgordel van Alm. Hiermee zou deze laag archeologisch 

wel degelijk relevant kunnen zijn. Er zijn in de top van deze afzettingen echter geen 

aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op een langere periode van non-depo-

sitie. 

Rapport 

4644357100 150 meter ten noord-

oosten van het plan-

gebied  

Witboomstraat 2-4 te 

Veen  

Gemeente Altena 

Coördinaat: 
135912/421365 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Uitvoerder: Synthegra BV 

Datum: 25-10-2018 

Resultaat: Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van 

een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Voor het plan-

gebied geldt een lage verwachting van Laat-Paleolithicum - Romeinse Tijd. Deze 

waardering is gebaseerd op de datering van de Stroomgordel die pas vanaf Laat Ro-

meinse Tijd in gebruik was. Voor Laat Romeinse Tijd tot en met Nieuwe Tijd geldt een 

hoge verwachting. Het plangebied bevindt zich binnen de historische kern van Veen. 

Daarnaast is er in de nabije omgeving archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij 

archeologische resten zijn aangetroffen vanaf Romeinse Tijd tot en met de Nieuwe 

Tijd. 

Echter uit onderzoek naar de aanwezige verstoring in het plangebied kan geconclu-

deerd worden dat de huidige bebouwing een diepe verstoring heeft veroorzaakt in de 

bodem, waardoor aanwezige archeologisch resten grotendeels zullen zijn verstoord. 

Op basis van deze informatie kan de verwachting voor alle periodes ter plekken van 

de locatie van de nieuwe woning naar laag bijgesteld worden. Voor het overige deel 

van het plangebied blijft de huidige hoge verwachting voor Laat-Romeinse Tijd tot en 

met Nieuwe Tijd gehandhaafd. 
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Bijlage 3 Vondstmeldingen 

 

Zaaknummer 
(Waarne-
mingsnr.) 

Locatie Omschrijving 

2271389100 
(31342) 

130 meter ten westen van het 
plangebied 
N.H.Kerk; St.Pauluskerk te 
Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135660/421250 

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
bouwmateriaal, stenen funderingen, bakstenen, gietmallen/gietvormen 

2381727100 
(434900) 

170 meter ten westen van het 
plangebied 
Grotestraat 36 te Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135614/421278 

Romeinse tijd - Nieuwe tijd : 
steenblokken, grijsbakkend handgevormd aardewerk, steengoed, roodbakkend ge-
glazuurd aardewerk, leisteen dakbedekking 

2912228100 
(37242) 

400 meter ten westen van het 
plangebied 
De Eng te Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135400/421360 

Middeleeuwen - Late Middeleeuwen : 
aardewerk, grijsbakkend gedraaid aardewerk, kogelpotten, Brunssum-Schinveld 
geelwit aardewerk, geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 

2912236100 
(37243) 

400 meter ten zuidwesten van 
het plangebied 
Veen-Dorp te Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135430/421070 

Late Middeleeuwen : 
ophogingen, grijsbakkend gedraaid aardewerk, steengoed, geelwitbakkend Pingsdorf 
aardewerk 

2912244100 
(37244) 

350 meter ten zuiden van het 
plangebied 
Mussentiend; De Heuvel te 
Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135750/420940 

Vroege Middeleeuwen - Late Middeleeuwen : 
Badorf aardewerk, gedraaid aardewerk, ophogingen, grijsbakkend gedraaid aarde-
werk, steengoed, Paffrath aardewerk, geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 

2931377100 
(40392) 

180 meter ten westen van het 
plangebied 
Engpad te Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135600/421260 

Romeinse tijd - Late Middeleeuwen : 
gedraaid aardewerk, gedraaid aardewerk, gedraaid aardewerk 

3018962100 
(253016) 

500 meter ten zuiden van het 
plangebied 
Juliana Van Stolbergstraat te 
Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135925/420800 

Nieuwe tijd : 
onderdelen van vuurwapens 

3139669100 
(40391) 

140 meter ten noordwesten van 
het plangebied 
Engpad te Onbekend 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135650/421350 

Romeinse tijd : 
gladwandig aardewerk, ruwwandig gedraaid aardewerk, geverfd aardewerk 

4613909100  300 meter ten noordwesten van 
het plangebied 
'Molenzigt' Maasdijk Te Veen te 
Veen 
Gemeente Altena 
Coördinaat: 135555/421511 

Nieuwe tijd : 
greppels/sloten 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 


