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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Oude Kerkstraat 21 en 23 

Plaats    : Wijk en Aalburg 

Gemeente   : Aalburg 

Provincie   : Noord - Brabant 

Projectnummer   : S170050 

Bevoegde overheid  : Gemeente Aalburg 

Deskundige/regioarcheoloog : drs. M. Huijbregts ( programmabureau Regio West-Brabant)   

Opdrachtgever   : Van Diest Advies & Ontwikkeling 

Uitvoerende instantie  : Synthegra B.V. 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 4555005100 

Datum onderzoeksmelding : 19-07-2017 

Kaartblad   : 44F 

Centrum coördinaten  : X:137539   Y: 418105 

Periode    : Bronstijd – Nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 4300 m
2
 

Perceelnummer(s)  : 1925, 2926, 2927, 2928, 1943, 1106 

Grondgebruik    : Bebouwd 

Geologie   : Formatie van Echteld 

Geomorfologie   : Rivierkom en oeverwalachtige vlakte 

Bodem    : Overslaggronden – kalkhoudende ooivaaggronden 

Documentatie   : De definitieve rapportage zal worden aangeleverd aan de RCE,  

  Koninklijke Bibliotheek en provinciaal archeoloog 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Van Diest Advies & Ontwikkeling een archeologisch inventariserend 

veldonderzoek, in de vorm van een karterend booronderzoek (IVO-K) onder certificaat 4003, uitgevoerd voor 

een terrein aan de Oude Kerkstraat 21-23 in Wijk en Aalburg (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het 

onderzoek, in het kader van vooronderzoek, is de voorgenomen ontwikkeling van nieuwbouwwoningen.  

Daartoe is opdrachtgever voornemens de huidige opstallen te slopen en in de toekomst plaats te maken voor 

een nader te bepalen hoeveelheid en typologie woningen met daarbij behorende infrastructuur. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-

Paleolithicum  – 

Neolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

n.v.t. 

Bronstijd – 

Vroege 

Middeleeuwen 

Hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Vanaf maaiveld, op 

oeverwalafzettingen 

Late 

Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Hoog  Vanaf maaiveld, op 

oeverwalafzettingen 

Tabel 1.1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

Er geen indicatoren aangetroffen voor periodes ouder dan de Bronstijd (Paleolithicum , Mesolithicum en 

Neolithicum), de oorspronkelijk lage verwachting op basis van het bureauonderzoek blijft dus gehandhaafd.  

Ook zijn er geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats uit de periode Bronstijd – Vroege 

Middeleeuwen. Deze werden verwacht op oeverafzettingen die, met uitzondering van boring 2, niet zijn 

aangetroffen. Daar er in boring 2 wel oeverafzettingen aangetroffen zijn kan de verwachting op 

archeologische waarden uit de periode Bronstijd – Vroege Middeleeuwen echter niet naar laag worden 

bijgesteld. Er is namelijk een reële kans aanwezig ter plaatse van boring 2, vandaar de een middelhoge kans. 

De hoge verwachting moet dus worden bijgesteld naar middelhoog. De aangeboorde voormalige bouwvoor 

met bijbehorende resten aardewerk uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd kan duiden op de 

aanwezigheid van een intacte archeologische vindplaats uit deze periode. Daarom blijft de verwachting om 

archeologische waarden uit de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd aan te treffen hoog.   
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Aanbeveling  

Op basis van de resultaten van het booronderzoek is mogelijk een archeologische vindplaats uit de periode 

Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd in het plangebied aanwezig. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden 

dieper reiken dan 110 cm (inclusief een marge van 30 centimeter) beneden maaiveld kunnen eventueel 

aanwezig archeologische resten verloren gaan en is vervolgonderzoek noodzakelijk. Ter plaatse van de 

huidige bebouwing is dit niveau waarschijnlijk al verstoord en zijn eventueel aanwezige archeologische resten 

verdwenen. Wij adviseren (in lijn met het gemeentelijk archeologie beleid) een vervolgonderzoek in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn 

en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma 

van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze 

en de randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Aalburg), 

die vervolgens een besluit neemt.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Van Diest Advies & Ontwikkeling een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor een terrein aan de Oude Kerkstraat 21-23 in Wijk en Aalburg (afbeelding 1.1). De aanleiding 

voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het terrein.  

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 

van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Op basis van het gemeentelijk beleid is voorafgaand aan de graafwerkzaamheden 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. In eerste instantie is voor het plangebied een bureauonderzoek 

uitgevoerd.
1
 Op basis van het verwachtingsmodel is een karterend booronderzoek geadviseerd. Het 

booronderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0
2
 en de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek.
3
 Het veldwerk is uitgevoerd op 1 september 2017. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Aalburg, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een besluit 

nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

 Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

 Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

 Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
  

                                                            

1
 Maalderink, T., Synthegra rapport S170050, 2017. 

2
 SIKB 2016. 

3
 SIKB 2006. 



Project:             Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek onder certificaat 4003 

Oude kerstraat 21-23 te Wijk en Aalburg 

Projectnummer: S170050-b 
 

 
© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  8 van 15 

 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 4.300 m
2
 groot en ligt aan de Oude Kerkstraat 21-23 in Wijk en Aalburg (afbeelding 

1.1). Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Oude Kerkstraat straat, in het westen door de 

Polstraat. Het plangebied is bebouwd. De hoogte van het maaiveld is circa 2,3 m +NAP (Normaal 

Amsterdams Peil).
4
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: ESRI Nederland & Community Maps Contributors, 2012). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De inrichting van het plangebied is op dit moment onbekend. 

 
  

                                                            

4
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Inleiding 

In juni 2017 heeft Synthegra B.V. een bureauonderzoek
5
 (BO, protocol 4002) uitgevoerd voor het terrein aan 

de Oude Kerstraat 21 en 23 in Wijk en Aalburg. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de 

belangrijkste punten van dit onderzoek. 

 

2.2 Verwachtingsmodel  

Op de Gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge 

archeologische waarde.  

 

Het plangebied ligt in het rivierengebied, waardoor er tijdens het Laat Pleistoceen en Holoceen dikke 

pakketten sediment zijn afgezet. Eventuele resten uit de periodes tot de bronstijd zijn daarom geërodeerd of 

liggen op grote diepte. Daarom is de verwachting voor eventuele archeologische resten uit deze periodes 

laag.  

 

In de periode vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur 

voor hoger en droger gelegen gebieden, zoals het plangebied. Wijk en Aalburg ligt op een oeverwal van de 

laatst actieve stroomgordel, die van Biesheuvel – Hamer (Cohen & Stouthamer, 2012). Deze werd, gezien de 

oudst gevonden resten en de ouderdom van de stroomgordel, bewoonbaar vanaf de late bronstijd. Daarom 

geld een hoge verwachting voor de perioden bronstijd – vroege middeleeuwen. 

 

Vanaf de late middeleeuwen wordt het landschap in cultuur gebracht en verandert het bewoningspatroon. 

Bewoning concentreert zich in dorpen en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal 

dat instaat voor de voedselvoorziening van de inwoners. Het plangebied ligt in de dorpskern waardoor ook 

voor de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd een hoge archeologische verwachting geldt. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-

Paleolithicum  – 

Neolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

n.v.t. 

Bronstijd – 

Vroege 

Middeleeuwen 

Hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

vanaf maaiveld, op 

oeverwalafzettingen 

Late 

Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Hoog  vanaf maaiveld, op 

oeverwalafzettingen 

Tabel 1.1: Archeologische verwachting per periode. 

 

                                                            

5
 Maalderink, T., Synthegra Rapport S170050. 
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2.3 Conclusie en aanbeveling 

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek 

geadviseerd. In het plangebied werd een karterend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart 

te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. Daarnaast zal de bodem worden onderzocht op de 

aanwezig van archeologische indicatoren. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek
6
 een karterend booronderzoek (IVO-K, protocol 4003) met een 

boordichtheid van ten minste 10 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor 

vuursteenvindplaatsen uit de steentijd en karterend voor nederzettingsresten uit de latere perioden. 

Aangezien het plangebied circa 4.300 m
2
 groot is, zijn in totaal 5 boringen gezet. Vanwege het geringe 

oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn de boringen zo 

gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een meetlint.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot maximaal 

200 cm –mv. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm en/of 

verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen 

zijn lithologisch beschreven conform de NEN 5104
7
 en bodemkundig

8
 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 2 en de boorprofielen in bijlage 3. Binnen het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  

 

De onderkant van de bodems in het plangebied is humeus en bestaat uit (grof) zand en klei. In boringen 1 en 

3 is boven dit zandlaagje een oude bouwvoor aangetroffen. Deze donkere, zeer humeuze laag is een mengsel 

van veen, planten en zand. In boring 3 is in de top van deze bouwvoor een stukje (aan beide zijden) 

geglazuurd keramiek aangetroffen, daterend uit de nieuwe tijd. De top van de oude bouwvoor ligt op 

respectievelijk 160 en 140 cm –mv. De bouwvoor van boring 3 wordt afgedekt met een laag sterk 

puinhoudend materiaal, waarschijnlijk vrijgekomen bij de sloop van de voormalige woning.  

 

In boring 2 is de zandlaag, een geulafzetting van de stroomgordel Biesheuvel-Hamer, afgedekt door een laag 

humeuze, matig zandige klei. Mogelijk is dit een oeverafzetting van dezelfde stroomgordel. Vondsten uit de 

perioden Bronstijd – Vroege Middeleeuwen worden verwacht in de top van deze afzettingen. Hier zijn stukjes 

baksteen en keramiek uit de nieuwe tijd aangetroffen. Alleen in deze boring zijn oeverafzettingen 

aangetroffen. Daar is dus de verwachting Bronstijd – Vroege Middeleeuwen nog wel aanwezig ondanks dat er 

niet direct indicatoren zijn aangetroffen. Ook hier kunnen grondsporen aanwezig zijn. De zone, wanneer 

vergeleken met de andere boringen is alleen kleiner.  

 

De onderkant van boring 4 bestaat uit komklei met hout. Mogelijk is dit een oude perceelscheiding (sloot) of 

een plaatselijke kleilaag van de stroomgordel Biesheuvel-Hamer.  

 

                                                            

6
 SIKB 2006. 

7
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

8
 De Bakker en Schelling 1989. 
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Het bodemprofiel ter plaatse van boring 5 is volledig verstoord. Ook ten zuiden van boorpunt 5 is een boring 

gezet, maar ook hier werd een verstoring aangetroffen die, volgens het personeel, is veroorzaakt door oude 

leidingen.  

 

Bovenop deze afzettingen werd in elke boring een dik pakket ophogingsmateriaal aangetroffen. Deze laag is 

ter plaatse van boring 4 minstens 150 cm (aanwezigheid glas) dik. Dit komt overeen met het aantreffen van de 

oude bouwvoor in boringen 1 en 3.  

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn stukjes aardewerk (dubbelzijdig geglazuurd 

keramiek) aangetroffen, die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit de 

periode Late middeleeuwen – Nieuwe tijd.  

 

3.4 Archeologische interpretatie  

De top van de natuurlijke overslaggronden is aangeboord ter plekke van boorpunten 1, 2 en 3. In boorpunt 4 

is een komafzetting aangetroffen terwijl er rondom boorpunt 5 een grote bodemverstoring is geweest. Ter 

plaatse van boorpunten 1 en 3 is een oude bouwvoor aangetroffen. Deze bouwvoor is vermoedelijk ontstaan 

uit hakhout, dat ten tijde van het landgebruik gefaseerd werd gedeponeerd (aangeduid in het minuutplan, zie 

rapport BO S170050). De aanwezigheid van keramiek uit de Nieuwe tijd lijkt dit te bevestigen. In boorpunt 2 

zijn oeverafzettingen aangetroffen, welke tijdens de periode Bronstijd – Vroege Middeleeuwen een 

aantrekkelijke plek hebben gevormd voor bewoning. Echter zijn er geen indicatoren aangetroffen uit deze 

periode in deze laag. Ook zijn er geen indicatoren aangetroffen voor periodes ouder dan de Bronstijd 

(Paleolithicum , Mesolithicum en Neolithicum). 

 

Er zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats uit de periode Bronstijd – Vroege 

Middeleeuwen. Deze werden verwacht op oeverafzettingen die, met uitzondering van boring 2, niet zijn 

aangetroffen. Daar er in boring 2 wel oeverafzettingen aangetroffen zijn kan de verwachting op 

archeologische waarden uit de periode Bronstijd – Vroege Middeleeuwen niet naar laag worden bijgesteld. Er 

is namelijk een reële kans aanwezig ter plaatse van boring 2, vandaar de een middelhoge kans. De hoge 

verwachting moet dus worden bijgesteld naar middelhoog.     

 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. De aangeboorde voormalige bouwvoor met bijbehorende resten 

aardewerk uit de periode late Middeleeuwen – Nieuwe tijd kan duiden op de aanwezigheid van een intacte 

archeologische vindplaats uit deze periode. Daarom blijft de verwachting om archeologische waarden uit de 

periode late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd aan te treffen hoog.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een lage 

verwachting voor resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum en een hoge verwachting voor 

nederzettingsresten uit de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 

is het toetsen van deze verwachting. Op basis van het booronderzoek blijft de verwachting voor de periode 

Paleolithicum tot en met Neolithicum laag, de verwachting voor de periode Bronstijd tot en met Vroege 

Middeleeuwen moet worden bijgesteld van hoog naar middelhoog. De verwachting voor de Late 

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd blijft hoog.    

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

Het plangebied bestaat uit overslaggronden welke worden afgedekt door een voormalige bouwvoor 

(boorpunten 1, 3), oever- (boorpunt 2) of komafzettingen (boorpunt 4). Ter plekke van boorpunt 5 is 

de bodem volledig verstoord. Onder de bouwvoor van boorpunten 1 en 3 is de bodem waarschijnlijk 

nog intact.  

  

 Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 

In boringen 1 en 3 is een oude bouwvoor aangetroffen met een stukje dubbelzijdig geglazuurd 

keramiek (boring 3). In boring 1 is naast een intacte bodem geen directe indicator aangetroffen voor 

een archeologische vindplaats. In de top van de oeverafzettingen in boring 2 zijn stukjes baksteen en 

keramiek uit de nieuwe tijd aangetroffen. 

 

 Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

Nederzettingsresten uit de periode Late Middeleeuwen – nieuwe tijd kunnen een groot oppervlak, 

vergelijkbaar met de oppervlakte van het plangebied, in beslag nemen. De archeologische laag wordt 

verwacht vanaf 140 en 160 – mv (80 - 100 cm +NAP)  

 

 Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

De te verwachten archeologische resten dateren uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd.  

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied archeologische resten in situ aanwezig zijn, waardoor er 

archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. De graad 

van bedreiging hangt echter samen met de toekomstige verstoringsdiepte.  

 

De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit de Bronstijd tot en 

met de Vroege middeleeuwen kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar middelhoog 

worden bijgesteld. De hoge verwachting voor de periode late Middeleeuwen – Nieuwe tijd blijft bestaan. 
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4.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek is mogelijk een archeologische vindplaats uit de periode 

Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd in het plangebied aanwezig. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden 

dieper reiken dan 110 cm (inclusief een marge van 30 centimeter) beneden maaiveld kunnen eventueel 

aanwezig archeologische resten verloren gaan en is vervolgonderzoek noodzakelijk. Ter plaatse van de 

huidige bebouwing is dit niveau waarschijnlijk al verstoord en zijn eventueel aanwezige archeologische resten 

verdwenen. Er is echter geen archiefonderzoek gedaan naar de funderingswijze van de bebouwing. Daardoor 

kan ter plaatse van de bebouwing het plangebied niet afgeschreven worden. Wij adviseren hoe dan ook (in lijn 

met het gemeentelijk archeologie beleid) een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 

om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering 

hieraan gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) 

noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de 

randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Aalburg), 

die vervolgens een besluit neemt.  

 

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

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

volledig worden uitgesloten. Synthegra  B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de 

werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, 

zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst 

bij de gemeente worden gemeld. 
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Bijlage 3:    Boorprofielen  
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