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Conclusie 

rapport 

De rapportages van de archeologische onderzoeken zijn  al goed aangepast maar er blijven nog een paar puntjes 

staan die in de definitieve versie nog aangepast moeten worden. De rapportages voldoen echter nu wel aan de in 

de KNA 4.0 gestelde eisen.  

Tevens heeft de auteur voldoende beargumenteerd hoe en waarom hij tot het gegeven selectieadvies gekomen 

is. 

Waardering 

rapport 

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

van de in de beoordeling genoemde opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie.  

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

rapport. 
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Advies selectiebesluit  

Het advies betreffende het selectiebesluit is om in te stemmen met het advies van Synthegra om een vervolgonderzoek te laten 

uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek wanneer dieper verstoord gaat worden dan 110 cm –mv en de volgende 

stap te nemen in de Archeologische Monumentenzorg.  

 

Het vervolgonderzoek dient uit een proefsleuvenonderzoek te bestaan waar dan ca. 8 tot 10% van het gehele plangebied middels 

proefsleuven onderzocht moet worden. Uit dit onderzoek dient te blijken of er behoudenswaardige archeologische resten 

aanwezig zijn en of deze in of ex situ behouden kunnen worden. 

 

Voor een proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden, welke vervolgens door de gemeente 

Aalburg getoetst dient te worden.  

Voor het opstellen van het Programma van Eisen kunt u bij meerdere partijen een offerte opvragen. Voor een volledig overzicht 

van gecertificeerde bedrijven die opgravingen mogen uitvoeren in Nederland zie www.sikb.nl. 

 

Wij adviseren om in het PvE een gefaseerd plan op te stellen voor het proefsleuvenonderzoek. In dit plan dient de mogelijkheid 

opgenomen te worden dat tijdens het veldwerk een afweging gemaakt kan worden of de proefsleuven die onder de huidige 

bebouwing vallen, uitgevoerd dienen te worden. Of dat voldoende is aangetoond dat de bebouwing inderdaad een diepe 

verstoring hebben veroorzaakt. 
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