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Samenvatting 

In opdracht van dhr. P.Helsen en mevr. R.Helsen Buurman heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd aan de Langestraat 11 te Huissen (gemeente Lingewaard). De 

aanleiding van het onderzoek vormt de verbouw van een berging annex slachterij tot 

woonhuis. Aan de zuidwest zijde is een kleine uitbreiding (17 m2) van het bestaande pand en 

een losstaande hobby ruimte (24 m2) voorzien. Eventuele archeologische waarden kunnen 

hierbij verstoord worden. De werkzaamheden vinden plaats in de historische kern van Huissen 

dat op de archeologische monumentenkaart een gebied van hoge archeologische waarde is.  

 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in de historische kern van 

Huissen (AMK-terrein van hoge archeologische waarde), die gelegen is op de oeverafzettingen 

van de Neder-Rijn en voorgangers daarvan, waarop archeologische resten vanaf de Romeinse 

tijd kunnen worden aangetroffen. Deze kunnen zich bevinden direct op de oeverafzettingen, 

die bij booronderzoek in de kern van Huissen aangetroffen zijn op een diepte van circa 200 cm 

–mv. Hierboven zijn opgebrachte fosfaatrijke lagen uit de volle en late middeleeuwen te 

verwachten vanaf een diepte van circa 50 cm-mv. Deze laatmiddeleeuwse resten zijn afgedekt 

door een grotendeels verstoorde laag uit de nieuwe tijd, waarin muurresten kunnen 

voorkomen en waarin ter plaatse ook resten van graven afkomstig van het kerkhof van de 

hervormde kerk uit de nieuwe tijd worden verwacht. Ter plaatse is al 50 cm van de toplaag 

verwijderd, derhalve worden resten dichter onder het maaiveld verwacht.  

 

Gezien de beperkte bodemverstoring die de verbouw- en nieuwbouwplannen met zich mee 

brengen is de schade die wordt toegebracht aan het archeologisch erfgoed gering. Het 

informatieverlies dat de voorziene bodemverstoring met zich meebrengen wordt klein geacht. 

De regioarcheoloog heeft voorgesteld de graafwerkzaamheden te inspecteren in 

samenwerking met de archeologische kring Huissen.  

 

De regio-archeoloog is dhr. J. Habraken bereikbaar onder 026-3773239 of 06-46737371. De 

amateurarcheologen van Huissen, deze zijn verenigd in de historische kring Huessen 

(www.huesseen.nl, contactpersoon is C.G. Neijenhuis, T. 026-3253997.  

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen t e melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

gemeente Lingewaard. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van dhr. P.Helsen en mevr. R.Helsen Buurman heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd aan de Langestraat 11 te Huissen (gemeente Lingewaard). De 

aanleiding van het onderzoek vormt de verbouw van een berging annex slachterij tot 

woonhuis. Aan de zuidwest zijde een kleine uitbreiding (17 m2) van de woning en een 

losstaande hobby ruimte (24 m2) voorzien. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij 

verstoord worden. De werkzaamheden vinden plaats in de historische kern van Huissen dat op 

de archeologische monumentenkaart een gebied van hoge archeologische waarde is. Het 

gemeentelijk beleid schrijft voor dat bij een bodemverstoring met een oppervlakte groter dan 

30 m2 en een verstoringsdiepte van 30 cm-mv of dieper een archeologisch vooronderzoek 

noodzakelijk is. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische 

waarden binnen het plangebied. Vervolgens wordt bekeken of de voorziene werkzaamheden 

schadelijk kunnen zijn voor het archeologisch erfgoed en of vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

De volgende vragen zijn bij het onderzoek gesteld: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve data 

Adres: Langestraat 11 te Huissen  
Toponiem: Langestraat 11 
Provincie: Gelderland 
Gemeente: Lingewaard 
Opdrachtgever: Dhr. P.Helsen en mevr. R.Helsen Buurman 
Contact persoon: Jan Siebenheller 

31 (0) 6 5333 9618 
jan@siebenhellerbouw.nl 

Contactgegevens: Dhr. P.Helsen en mevr. R.Helsen Buurman 
Langestraat 17 
6851 AK Huissen 
T 026-3251471 
E info@degeldersegevel.nl 

 

mailto:jan@siebenhellerbouw.nl
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bevoegd gezag: Gemeente Lingewaard 
Coördinaten: 193.190/438.959 

193.195/438.954 
193.187/438.934 
193.177/438.945 

Oppervlakte: verbouwing 110 m2; uitbreiding 16 m2; hobbyruimte 24 m2 
Kaartblad: 40B 
Onderzoekmeldingsnummer:  56328 
Onderzoeksnummer: 45828 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied, Lagestraat 11, ligt in het centrum van Huissen, circa 50 meter ten oosten van 

de R.K. kerk. (zie afbeeldingen 1 en 2). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 150 m2 

en is momenteel bebouwd met een berging annex slachterij (te verbouwen als woning). Het 

overige deel van het perceel rondom het bestaande pand is in gebruik als tuin. Het maaiveld 

ter plaatse ligt op circa 11,5 m +NAP.1 Het maaiveld in het gebied ten zuidwesten van het 

bestaande pand ligt circa 0,5 m lager dan het maaiveld/vloerpeil van de huidige woning.  

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode ster) schaal 1: 25.000.2 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De bestaande berging annex slachterij op nr. 11 zal tot woning worden verbouwd. Hierbij 

wordt de oostzijde van het pand en westzijde deels vernieuwd en deels verbouwd. Bij de 

                                                             
1 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
2 Kadaster 2012 
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verbouw wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van een bestaande fundering en komt, voor een 

ander deel, een nieuwe fundering ter plaatse van de uitbraaksleuf van een oude fundering. De 

bodem wordt bij de werkzaamheden aan de bestaande berging annex slachterij niet geroerd 

op plaatsen waar dit nog niet eerder is gebeurd. 

Aan de zuidwestzijde van het bestaande pand vindt een uitbreiding plaats met een 

oppervlakte van (3,6 m x 4,8 m ) 17,3 m2. Daarnaast wordt een losstaande hobbyruimte 

gemaakt met een oppervlakte van (4 m x 6 m) =24 m2 (zie afbeelding 2). Omdat het maaiveld 

hier een 0,5 m onder het vloerpeil van de bestaande woning ligt, is voor de vorstranden een 

zeer beperkte ingraving van 20 tot 30 cm nodig. Het hoogteverschil is te zien in de door de 

architect gemaakte bouwschets (zie bijlage 1).  

Afbeelding 2. Detailkaart (rode omtrek)van het plangebied.3 Tot het perceel behoort ook het 
gearceerde gebied, dat momenteel in gebruik is als tuin. 

3 Bekende gegevens 

3.1 Aardkundige gegevens 

Geologische informatie 

Huissen is gelegen in het Oost-Nederlandse rivieren gebied waar de Formatie van Echteld 

voorkomt.4 Door voorlopers van de Rijn zijn in dit gebied afzettingen bestaande uit klei, zand 

en grind afgezet. Uit de paleografische kaart van de Rijn – Maas delta blijkt dat Huissen op een 

zandbaan van de Meinerswijk stroomgordel ligt. Deze zandbaan is gevormd tussen 2.100 en 

1.855 BP (Before Present, voor heden). Deze datering is nog onzeker. Ten oosten van Huissen 

                                                             
3 Kadaster 2012 
4 De Mulder 2003 
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ligt binnendijks de Malburgen-stroomgordel (nr. 262), die actief was tussen circa 2.100 en 

1.397 BP.5 Daarna wordt de Neder-Rijn actief en tot op heden stroomt deze ten oosten van 

Huissen. In het plangebied worden op basis van deze kaart oeverafzettingen van de Neder-Rijn 

op oeverafzettingen van de Malburgen stroomgordel op oever en beddingafzettingen van de 

Meinerswijk stroomgordel verwacht. Onder deze holocene rivierafzettingen liggen pleistocene 

afzettingen in de vorm van terrasresten of restgeulen van vlechtende riviersystemen (Formatie 

van Kreftenheye). 

 

 
Afbeelding 3. Het plangebied (rode ster) aangeven op een kaart opgebouwd uit het vernieuwd 
digitaal basisbestand paleografie van de Rijn-Maas delta. Aangeven zijn de nabij het 
plangebied gelegen bekende stroomgordels (kleur licht rood nr. 107 Meinerswijk en donker 
rood nr. 262 Malburgen).6 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in de bebouwde kom, maar ten 

zuiden van Huissen is een brede oeverwal aanwezig.7 Geconcludeerd kan worden dat Huissen 

is gelegen op een oeverwal behorende tot de huidige Neder-Rijn en de voorlopers hiervan, de 

Meinerswijk en Malburgen stroomgordels. 

De oeverwal is ook terug te vinden op een kaart gemaakt van hoogtepuntmetingen uit het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1).8 In Huissen zelf is het beeld van het natuurlijk 

landschap verstoord door de bebouwing, maar ten zuiden van Huissen is te zien dat hoge 

oeverwal (gele kleur) naar het westen toe geleidelijk overgaat in lager gelegen komgebied 

(groene kleur) (zie afbeelding 4). Ten oosten van de dijk is een zandafgraving ten zien met daar 

ten noorden van geulen en ruggen gevormd gedurende hoog water in de uiterwaarden.  

                                                             
5 Cohen 2012 
6 Cohen e.a. 2012 
7 Alterra 2003 
8 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
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Afbeelding 4. Hoogtekaart op basis van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN).9 

bodem 

De bodem is in het plangebied niet gekarteerd omdat deze binnen het bebouwde gebied ligt.10  

Uit de bodemkaart valt op te maken dat de oeverwal ten zuiden van het plangebied 

kalkhoudende ooivaaggronden aanwezig zijn, bestaande uit lichte zavel (code Rd10A) en zavel 

(code Rn52AG).  

3.2 Historische situatie 

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de hogere delen van het landschap, zoals de 

hogere stroomruggen en oeverwallen, als eerste in gebruik zijn genomen als woonplaats. Het 

landschap was toen nog niet bedijkt en de lager gelegen komgebieden zullen met name in de 

natte perioden regelmatig onder water hebben gestaan. Uit archeologisch onderzoek is 

gebleken dat  in de ijzertijd en romeinse tijd het rivierengebied vrij dicht bewoond werd. Uit de 

periode na de Romeinse tijd circa halverwege de 3e eeuw, in het begin van de vroege 

middeleeuwen zijn veel minder vindplaatsen bekend. Pas in in de loop van de 6e eeuw, in de 

karolingische tijd, neemt het aantal vindplaatsen weer toe en vanaf de 9e eeuw neemt de 

bevolkingstoename een ware vlucht.11 In de 9e eeuw wordt ook voor het eerst melding 

gemaakt van de naam Huissen in de vorm van Huosnin. De betekenis is onbekend.12  

In de 10e eeuw zijn er twee versterkingen gebouwd: de Grote toren en de Danneberg een 

tufstenen rechthoekige burcht. Vanaf de 1242 was voor het eerst sprake van een tolheffing in 

Huissen. Later in 1314 heeft Huissen stadsrechten gekregen. Uit de geschiedenis blijkt dat de 

kern van de nederzetting verplaatst werd van het gebied ten zuiden van het 

Dominicanenklooster richting de locatie van het toemalige tolhuis ten noorden van het 

Dominicanenklooster. Het ontstaan van de nieuwe stad vond grotendeels plaats in het begin 

van de 14e eeuw. Ter bescherming van de stad werd een aarden wal met een gracht 

aangelegd. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat later werd een stenen muur werd 

                                                             
9 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
10 Alterra 1960-1975 
11 Hendrikx 1999 
12 Berkel & Samplonius 2006 lemma Huissen 
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gebouwd. Tot in de 17e eeuw ging het de stad Huissen voor de wind. Daarna werd de 

tolheffing verplaatst naar Emmerich en ging het economisch gezien niet goed met de stad. De 

structuur van de stad is door een stop in de ontwikkeling lang tijd onveranderd gebleven. In de 

2e Wereldoorlog is echter een groot deel van het centrum verwoest en moest weder 

opgebouwd worden. Voor meer informatie over de historie wordt verwezen naar een in 

opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek. Dat betreft de in 2012 verschenen 

publicatie:”Binnenstad Huissen: Cultuurhistorisch onderzoek en waardering”, door Steenhuis 

Meurs 2012. 

Op oude kaarten is de situatie van het plangebied goed vastgelegd vanaf het begin van de 19e 

eeuw in een minuutplan ( zie afbeelding 5). De bestaande huidige bebouwing (rood) lag ter 

plaatse van een groot gebouw. De westzijde was onbebouwd. Op de projectie is de 

verandering van de ligging van de oude kerk ten op zichte van de huidige kerk mooi zichtbaar.  

 
Afbeelding 5.Plangebied geprojecteerd op een minuutplan van het Huissen uit circa 1832.13De 
nummers 188, 189, 190, 193 en 194 zijn de perceelsnrs. 

Uit de bij de minuutplan horende OAT gegevens blijkt dat perceel 188 in gebruik was als 

kerkhof bij de hervormde kerk (nr.  189). , nr. 190 in gebruik was als tuin door een brouwer 

met een brouwerij op nr. 194. Eveneens een tuin in het bezit van een arbeider is nr. 193.14 

Uit een reeks van kaarten beginnend in 1906 is de verandering in bebouwing nabij het 

plangebied vastgelegd (zie afbeelding 6). In het begin van de 20e eeuw is de westzijde van het 

plangebied nog bebouwd. Na de 2e Wereldoorlog is het gehele plangebied onbebouwd en pas 

op een kaart van 2012 is er weer bebouwing aanwezig op de locatie (zie afbeelding 2). 

                                                             
13 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
14 Gegevens geraadpleegd op www.watwaswaar.nl (OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) 

http://www.watwaswaar.nl/
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op de militair topografische kaarten topografische 
kaarten.15 

 

                                                             
15 Bureau Militaire Verkenningen 1906, 1921 en kadaster 1972, 1985, 1990 en 1995. 
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3.3 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (RCE).  

Archeologisch Monumentenkaart 

De historische kern (binnen de stadsmuren) is een gebied van archeologische waarde (AMKnr. 

13214, zie afbeelding 8). Daarnaast heeft het burcht-terrein in het zuiden een hoge 

archeologisch waarde (AMKnr. 15494). Dit betreft een terrein met resten van een motte of 

kasteelheuvel en talrijke vondsten uit de volle middeleeuwen. 

Waarnemingen 

Direct ten zuiden van het plangebied, op het terrein van de Nederlands Hervormde Kerk, zijn 

bij gravend onderzoek onder andere muurresten, een kelder, vloer, funderingen en 

IJsselsteentjes aangetroffen divers bouwmateriaal en een fragment Siegburgs steengoed 

aangetroffen. Dit fragment steengoed bevond zich onder de funderingen (waarneming 3734).  

Waarneming 7646 betreffen diverse vondsten waaronder een waterput uit de nieuwe tijd en 

aardewerk uit de periode 12-13e eeuw.  

Waarneming 60142 betreft een cultuurlaag met een dikte van 2 tot meer dan 2,5 meter en zijn 

aangetroffen bij booronderzoek. Er lijkt sprake te zijn van aanzienlijke verstoringen in het 

recente verleden (bomkraters). Het onderste pakket van 1,2 en 2,0 m –mv bevat fosfaat. In 

deze laag is een Pingsdorf aardewerkfragment uit de volle middeleeuwen aangetroffen. 

Daarnaast is grijsbakkend , steengoed en geglazuurd roodbakkend aardewerk gevonden, die 

gedateerd worden in de late middeleeuwen. Bij een archeologische begeleiding nabij deze 

locatie zijn talrijke archeologische sporen, waaronder lemen vloeren, kerkmuren, waarvan de 

oudste uit 1400 afkomstig zijn gedocumenteerd (waarneming 424406, onderzoeksmelding 

7650)). Gebleken is dat de bodem tot 11 m + NAP grotendeels verstoord was, maar dat op dat 

niveau nog wel funderingen kunnen worden aangetroffen. Daaronder is de bodem grotendeels 

intact. 

Waarneming 3758 betreft de fundering van het St. Elizabeth Convent klooster complex. Ook 

zou een vroegmiddeleeuws aardewerkfragment zijn gevonden. Waarneming 7858 betreft de 

vondst van laatmiddeleeuwse bakstenen, mogelijk een vestiging van de Tempeliers. 

Waarneming 7218 betreft de vondst van gedraaid laatmiddeleeuws aardewerk. 
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Afbeelding 7: Informatie uit het archeologisch informatie systeem (Archis). 

Onderzoeksmeldingen zonder bijhorende waarnemingen in Archis  

Melding 7658 betreft een uitgevoerde archeologische begeleiding bij het aanleggen van een 

kabel in enkele straten. Hierbij zijn enkele kogelpot scherven aangetroffen, maar verder geen 

bijzonderheden. Onderzoeksmelding 2449 betreft een proefsleufonderzoek waarbij 

bebouwing is aangetoond in de 11e en 12e eeuw. Onderzoeksmelding 2244 geeft geen 

informatie.  

Onderzoeksmelding 47253 betreft een booronderzoek. Op een diepte tussen 90 en 180 cm –

mv is een fosfaatrijke aanwezig en mogelijke archeologische sporen. Vanaf 195 cm –mv zijn 

natuurlijke oeverafzettingen aangetroffen. Geadviseerd werd om archeologie vriendelijke te 

bouwen.  

Bij een booronderzoek zijn diverse boringen gestuit op mogelijke muurresten of verstoringen. 

Er zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen. De vondsten worden gedateerd in de 

late middel, maar een duidelijke archeologische bewoningslaag ontbrak (waarneming 408771, 

onderzoeksmelding 19687).  

Bij een booronderzoek zijn archeologische lagen mogelijk uit de middeleeuwen aangetroffen, 

geadviseerd wordt om een vervolgonderzoek uit te voeren indien de bodem verstoord wordt 

(onderzoeksmelding 21793). 

Archeologische verwachtingskaarten 

De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

geeft voor het plangebied een hoge archeologische verwachting. 
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Afbeelding 
8.uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Lingewaard.16 

De archeologische beleidskaart van de gemeente Lingewaard stelt dat de locatie ligt in een 

gebied met een zeer hoge archeologische verwachting (zie afbeelding. 8).  

Streven naar behoud in huidige staat; inventariserend archeologisch onderzoek 

is verplicht (IVO-Protocol 1) als het bruto-oppervlak van de ingreep groter is dan 

30 m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm -Mv. 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in de historische kern van 

Huissen (AMK-terrein van hoge archeologische waarde), die gelegen is op de oeverafzettingen 

van de Neder-Rijn en voorgangers daarvan, waarop archeologische resten vanaf de Romeinse 

tijd kunnen worden aangetroffen. Deze kunnen zich bevinden direct op de oeverafzettingen, 

die bij booronderzoek in de kern van Huissen aangetroffen zijn op een diepte van circa 200 cm 

–mv. Hierboven zijn opgebrachte fosfaatrijke lagen uit de volle en late middeleeuwen te 

verwachten vanaf een diepte van circa 50 cm-mv. Deze laatmiddeleeuwse resten zijn afgedekt 

door een grotendeels verstoorde laag uit de nieuwe tijd, waarin muurresten kunnen 

voorkomen, maar ook rekening moet worden gehouden met graven. De verwachting voor 

archeologische resten vanaf 50 cm –mv is zeer hoog, daarboven is de kans op verstoringen uit 

de nieuwe tijd groter en de verwachting lager. Opgemerkt dient te worden dat  een deel van 

het perceel al een stuk lager ligt dan de bebouwing, archeologische resten hier dicht aan de 

oppervlakte verwacht mogen worden. 

                                                             
16 Archeologische beleidskaart 2009 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt? Het plangebied ligt op de oevers van de Neder-Rijn en haar voorgangers, die in de kern 

van Huissen zijn afgedekt door een circa 200 cm dikke antropogene laag.  

 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Zo ja. Wat is de aard van 

eventueel aanwezige archeologische resten? Vanaf het maaiveld tot 50 cm-mv is de kans 

op een verstoorde bodem groot, maar kunnen nog resten van funderingen worden 

aangetroffen uit de nieuwe tijd, waaronder muurwerken en botmateriaal behorende bij 

graven van het kerkhof. Vanaf 50 cm –mv tot 200 cm –mv kunnen resten uit met name de 

late middeleeuwen, maar in het onderste deel ook uit de volle en vroege middeleeuwen 

verwacht worden in een antropogene laag. Hieronder, direct op de oeverafzettingen, 

bestaande uit gelaagde silt-, klei-, en zandlaagjes, kunnen resten uit de vroege 

middeleeuwen en Romeinse tijd aanwezig zijn. Archeologische resten uit de nieuwe tijd 

kunnen bestaan uit muurwerken, waterputten, beerputten en allerlei gebruiksvoorwerpen. 

De kans dat binnen 50 cm –mv recente bodemverstoring heeft plaatsgevonden is groot. 

Van 50 tot 200 cm worden resten uit de late en volle middeleeuwen verwacht. Het gaat 

hierbij om resten van wegen, huizen (hout- en steenbouw), waterputten, beerputten en 

allerlei uitgeoefende ambachten etc. De kans op verstoring van deze lagen is gering. Dieper 

dan 200 worden natuurlijke oeverafzettingen verwacht met mogelijk nog resten uit de 

vroege middeleeuwen en Romeinse tijd daarop  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

toekomstige werkzaamheden? Alleen ter plaatse van de nieuwe uitbreiding en te bouwen 

hobby ruimte zal ten behoeve van de fundering een vorstrand worden gegraven. Omdat 

het maaiveld hier al 50 cm lager ligt dan het vloerpeil van het bestaande pand, zal de 

ingraving zich beperken tot  20 à 30 cm. Muurwerken en resten van graven van het kerkhof 

worden bedreigd door de graafwerkzaamheden. Verder vinden er geen bodemverstoringen 

plaats.  

6 Selectieadvies 

Gezien de beperkte bodemverstoring die de verbouw- en nieuwbouwplannen met zich mee 

brengen is de schade die wordt toegebracht aan het archeologisch erfgoed gering. Het 

informatieverlies dat de voorziene bodemverstoring met zich meebrengen wordt klein geacht. 

De regioarcheoloog heeft voorgesteld de graafwerkzaamheden te inspecteren in 

samenwerking met de archeologische kring Huissen. De regio-archeoloog is dhr. J. Habraken 

bereikbaar onder 026-3773239 of 06-46737371. De amateurarcheologen van Huissen, deze 

zijn verenigd in de historische kring Huessen (www.huesseen.nl, contactpersoon is C.G. 

Neijenhuis, T. 026-3253997.  

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen t e melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

gemeente Lingewaard. 
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Bijlage 1 

 

Schets bouwplannen zuidwestaanzicht: let op het hoogteverschil tussen het bestaande pand (puntdak) 

en de uitbouw en hobbyruimte (platte daken). (afbeelding getekend door Siebenheller.nl) 

 

 

 




