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Samenvatting
In opdracht van K3 Delta/Grondbank GMG heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor twee smalle stroken grond gelegen tussen de Linge en de
plas Koornwaard nabij Heukelum (Gemeente Lingewaal). De totale oppervlakte bedraagt circa
3.250 m2. De aanleiding van het onderzoek vormt de voorziene realisatie van twee
waterverbindingen tussen de Linge en de plas Koornwaard. Eventuele archeologische waarden
kunnen hierbij verstoord worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan de hoge archeologische verwachting van de
beleidskaart van de gemeente Lingewaal niet bevestigd worden. In plaats daarvan wordt
voorgesteld om het plangebied een lage archeologische verwachting te geven voor de
aanwezigheid van een huisplaats of nederzetting. Wel zijn resten te verwachten van de
zomerdijk of kade die rondom de Koornwaard lag en ligt en mogelijk teruggaat tot 1800 en
ouder. Ook dient rekening te worden gehouden met een kans op het aantreffen van
scheepswrakken in de beddingafzettingen van de Linge. Eventuele scheepswrakken in het
beddingzand van de Linge zullen uit de periode van zijn van vóór de afdamming in1304.
Booronderzoek is geen geschikte methode om inzicht te krijgen in het dijklichaam of voor
onderzoek naar de aanwezigheid van scheepswrakken. De voorziene graafwerkzaamheden zijn
een uitgelezen kans om een inspectie te doen naar de aard en ouderdom van het dijkje dat er
ligt. Dit dijkje lijkt op basis van het AHN-beeld nog het gaafst ter plaatse van locatie B. Het
wordt aangeraden om een hier een profielwand onderzoek / of een archeologische inspectie
te doen tijdens de graafwerkzaamheden, nog voordat de put is ondergelopen met water.
Met betrekking tot de scheepswrakken geldt de volgende standaard opmerking: indien bij de
graafwerkzaamheden bodemvreemd, mogelijk archeologisch materiaal wordt aangetroffen
dan heeft men de plicht om dit te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om attent te zijn op de
aanwezigheid van scheepwrakken en bij vondsten van verdacht materiaal direct contact op te
nemen met de Gemeente Lingewaal. Van groot belang hierbij is het om de kraanmachinisten
goed in te lichten voorafgaand aan het graafwerk. Het wordt aangeraden om dit te doen door
middel van startoverleg met de gemeente Lingewaal.
Onderhavig rapport dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag de
Gemeente Lingewaal.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van K3 Delta/Grondbank GMG heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor twee smalle stroken grond gelegen tussen de Linge en de
plas Koornwaard nabij Heukelum (Gemeente Lingewaal). De totale oppervlakte bedraagt circa
3.250 m2. De aanleiding van het onderzoek vormt de voorziene realisatie van twee
waterverbindingen tussen de Linge en de plas Koornwaard. Eventuele archeologische waarden
kunnen hierbij verstoord worden. Het gemeentelijk beleid geeft het plangebied een hoge
archeologische verwachting en schrijft voor dat bij een bodemverstoring met een oppervlakte
groter dan 100 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:
Toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnummer:

Plas Koornwaard te Heukelum
Koornwaard/Zuidelijke Lingedijk
Gelderland
Lingewaal
K3 Delta/Grondbank GMG
Gemeente Lingewaal
Locatie A: 132.040/430.834; 132.183/430.809; 132.125/430.779
Locatie B: 132.449/430.628; 132.485/430.609; 132.500/430.562;
132.456/430.589
2
2
2
3.250 m : locatie A 1.950m /Locatie B 1.300m
38H
57937
47005
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied bestaat uit twee locaties die liggen op een strook land tussen de Linge en plas
Koornwaard (zie afbeelding 1). De westelijke locatie wordt in dit onderzoek locatie A ( 1.950
m2) genoemd en het oostelijke plangebied wordt locatie B (1.300 m2) genoemd. Locatie B ligt
circa 330 meter ten zuidoosten van locatie A. Het maaiveld bestaat uit gras en struiken en ligt
in beide gebieden op circa 1,3 + NAP. Plaatselijk zijn resten van een lage zomerdijk of kade
aanwezig.1

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars).2

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied zullen in de toekomst waterverbindingen tussen de Linge en de plas
Koornwaard gerealiseerd worden (afbeelding 2). Om de verbindingen te maken zal de strook
land die nu nog tussen de Linge en de Koornwaard plas ligt, moeten worden weggegraven.
Daarnaast wordt de plas Koornwaard gedeeltelijk gedempt, zodat meerdere eilandjes
ontstaan.

1
2

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van de huidige topografie op het inrichtingsontwerp.3 Het blauw
gearceerde gebied is het bestaande water. Dit overlapt gedeeltelijk met de voorziene doorgang
bij locatie A.

3
3.1

Bekende gegevens
Aardkundige gegevens
Geologische informatie
Het plangebied ligt in het rivierengebied waar de Formatie van Echteld voorkomt.4 Door
voorlopers van de Rijn zijn in dit gebied afzettingen bestaande uit klei, zand en grind afgezet.
Het plangebied ligt in een binnenbocht van de huidige Linge. Natuurlijke afzettingen zouden
hier bestaan uit oeverafzettingen (lichte klei) op beddingafzettingen (zand en fijn grind). De
beddingafzettingen kunnen een dikte hebben van meerdere meters, ongeveer gelijk aan de
oorspronkelijke geuldiepte. Door de stroomkracht van de geul zijn oudere afzettingen naar alle
waarschijnlijkheid geërodeerd. De oeverafzettingen liggen hierop en bestaan een gelaagde
afzettingen van lichte klei met dunne zandlaagjes. Naar verwachting zijn deze afzettingen nog
kalkrijk.
Uit historische bronnen is bekend dat de Linge ontstaan is rond 2160 Before Present (B.P. =
Before Present = voor heden) en is afgedamd bij Tiel in 1307 na Chr. Uit de paleografische
kaart van de Rijn – Maas delta zijn de verschillende, door rivieren afgezette, zandbanen
gekarteerd en gedateerd.5 De door de Linge gevormde zandbaan is weergegeven in afbeelding
3. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als een zone met lage
3

Kadaster 2012
De Mulder 2003
5
Cohen e.a. 2012
4
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storthopen met ijzerkuilen en/of grind-/zand- en kleigaten. De aan de overzijde van het water
ten zuiden van het plangebied gelegen kronkelwaard is gekarteerd als rivieroeverwal.6 Dit zal
ook de oorspronkelijke geomorfologie geweest zijn van de Koornwaard.

Afbeelding 3. De plangebieden aangeven op een kaart opgebouwd uit het vernieuwd digitaal
basisbestand paleografie van de Rijn-Maas delta. Aangeven zijn de Linge stroomgordel (kleur
licht geel (einddatering 643 B.P.) en de dieper gelegen Gorkum Arkel stroomgordel (Groen nr.
52).7
Op een detailkaart gemaakt van hoogtepuntmetingen uit het Actueel Hoogtebestand
Nederland is de hoge ligging van deze ten zuiden van het plangebied gelegen kronkelwaard te
zien (AHN-1, zie afbeelding 4).8 Het plangebied ligt op een dunne strook land. Tussen de twee
locaties van het plangebied is de langwerpige hoogte van de zomerdijk te zien.

6

Alterra 2003
Cohen e.a. 2012
8
Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
7
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Afbeelding 4. Hoogtekaart op basis van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN).9
bodem
De bodem is grotendeels afgegraven, derhalve is het plangebied op de bodemkaart gekarteerd
als water. In de omgeving komen kalkhoudende vaaggronden bestaande uit zware klei en
lichte zavel voor.10
Synthese landschap
Het plangebied ligt in de binnenbocht van de Linge. De Linge is definitief afgedamd in 1304 na
Chr. De rivierloop is daarna niet meer veranderd. Het plangebied ligt direct langs de rivier, dit
betekent dat de aanwezige klei- en zandlagen, de laatste (jongste) afzettingen van de Linge
zijn. Deze zijn afgezet in de laatste jaren voor de afdamming, gedurende het zich naar het
zuidwesten verplaatsen van de stroomgeul. Waarschijnlijk is de opslibbing ter plaatse niet tot
oeverhoogte geweest, maar lag het gebied nog op de overgang van de oever naar de geul ten
tijde van de afdamming.

3.2

Historische situatie
Ondanks de afdamming was het rivierdal na 1304 niet veilig voor water. Gedurende hoge
waterstanden in de Waal werden bij Tiel de sluisdeuren opengezet en trad de Linge buiten
haar oevers en overstroomde het rivierdal. Het nieuw gewonnen land in het rivierdal was dus
niet geschikt voor bewoning, zonder het opwerpen van terpen. Uit het archeologische
onderzoek van locatie de Stenen Kamer / Linge blijkt dat men ophogingen in de vorm van
terpen aanbracht om het rivierdal geschikt te maken voor bewoning.11
De naam Koornwaard duidt op buitendijkse akkerbouw. De agrarische crisis van 1880-1895
trof de akkerbouw in het rivierkleigebied relatief sterk. De omzetting van bouwland in grasland
was een van de gevolgen.12
9

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
Alterra 1960-1975
11
Jacobs 2001
12
Van Groningen 1989
10

ArGeoBoor rapportnr. 1250: plas Koornwaard te Heukelum

Opdrachtgever: K3 Delta/Grondbank GMG

8

Op de veldminuut, die gebaseerd op de minuutplannen, die gemaakt zijn tussen 1811 en 1832,
is te zien dat op de locatie geen bebouwing of patronen in de verkaveling te zien zijn, die een
aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van een terp (zie voorkant). De Koornwaard is op de
veldminuut in gebruik als weiland. Het plangebied lijkt direct langs de geul buiten te zomerdijk
of kade te liggen. Dit is ook nog het geval op een kaart uit 1900 (zie afbeelding 5). Op deze
kaart zijn enkele kleine akkers aanwezig.

Afbeelding 5. Plangebied rond 1906.13

1936

1953

13

Bureau Militaire Verkenningen 1906
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1958

1969

Afbeelding 6 t/m 10. Plangebied rond 1936, 1953, 1958,1969 en 1981.14
In 1936 is de Koornwaard grotendeels afgegraven. De strook land die tussen de Linge en de
plas Koornwaard is ingetekend op de kaarten uit 1936 en 1953 is aanzienlijk smaller dan in de
jaren daarna het geval is. In 1958 is een doorgang tussen de Linge en de plas Koornwaard
aanwezig. In de jaren daarna veranderd er niet veel meer (zie afbeeldingen 6 t/m 10).

3.3

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE), zie afbeelding 11.
Archeologisch Monumentenkaart
Binnen 750 m van het plangebied komen geen AMK-terreinen voor.

14

Kadaster 1936, 1953, 1958, 1969 en 1981
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Waarnemingen
Binnen 750 m binnen het plangebied komt ligt slechts 1 waarneming. Dit betreft nr. 24903 en
is een waarneming van een grondspoor of verkleuring met onbekende datering.

Afbeelding11: Informatie uit het archeologisch informatie systeem.
Onderzoeksmeldingen zonder bijhorende waarnemingen in Archis
Nabij het plangebied zijn een groot aantal bureau- en booronderzoeken uitgevoerd. Hieronder
worden de resultaten van deze onderzoeken kort genoemd.
27885: In boringen is een ophogingspakket, mogelijk van een huisterp, aangetroffen. Er is
vervolgonderzoek geadviseerd.
7990: Voor beide locaties is een booronderzoek uitgevoerd. Er zijn geen indicatoren
aangetroffen. Een vervolgonderzoek werd niet nodig geacht.
4004: Er is een booronderzoek uitgevoerd. Er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
18539: Er is een booronderzoek uitgevoerd, een vervolgonderzoek wordt niet aanbevolen.
52774: Bij een archeologische booronderzoek zijn oever- en beddingafzettingen van de Linge
aangetroffen. Deze zijn vrij diep verstoord. Er zijn alleen indicatoren uit de nieuwe tijd
aangetroffen. Het wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren.
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36636: Er is een verkennend booronderzoek wegens dijkverbetering van de Diefdijk
uitgevoerd.
52264: Dit betreft een bureauonderzoek. Een veldonderzoek werd niet aanbevolen in verband
met de beperkte bodemingreep.
45410: De bodem in het gebied is deels afgegraven voor kleiwinning (zie AHN ). Voor een klein
deel van het plangebied is een booronderzoek aanbevolen in verband met een mogelijk niet
afgegraven gedeelte.
42297 en 43009: Uit het uitgevoerde bureauonderzoeken volgt de aanbeveling om een
verkennend booronderzoek uit te voeren.
26349 en 31507: Bij uitgevoerd booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor
archeologische resten. Er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
51429: Uit een archeologisch booronderzoek wordt aanbevolen om een proefsleufonderzoek
en een archeologische begeleiding uit te voeren bij werkzaamheden ten behoeve van de
zuidelijke Lingedijk.
Archeologische verwachtingskaarten
De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
geeft voor het plangebied een hoge archeologische verwachting.
Afbeelding 12. Uitsnede
van de archeologische
beleidskaart van de
Gemeente Lingewaal.15

De archeologische beleidskaart van de Gemeente Lingewaal stelt dat de locatie ligt in een
gebied met een zeer hoge archeologische verwachting (zie afbeelding 12). Inventariserend
veldonderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is dan 100 m2 en de diepte
van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –mv.

4

Archeologische verwachting
Het plangebied ligt op de overgang van de stroomgeul (watervoerende restgeul ) naar de
oeverafzettingen. Deze afzettingen zijn van net vóór de afdamming van de Linge bij Tiel.
Binnen het plangebied zijn geen resten te verwachten van vóór de afdamming van de Linge in
1304 na Chr, met uitzondering van scheepswrakken welke zich in de beddingafzettingen van
15

Archeologische beleidskaart 2009
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de Linge kunnen bevinden. Waarschijnlijk is de Linge bevaren vanaf de Romeinse tijd, mogelijk
late ijzertijd, tot heden. Na de afdamming is het gebied gevoelig gebleven voor
overstromingen als gevolg van het openzetten van de sluis bij Tiel bij hoog water in de Waal.
Hieruit volgt dat bewoning in de late middeleeuwen zou moeten hebben plaatsen gevonden
op (huis)terpen. Binnen het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van een terp. De ligging van het plangebied dicht langs de stroomgeul, in een
van oorsprong relatief laag gebied, maakt het opwerpen van een terp ter plaatse ook niet
aannemelijk.
Uit kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw blijkt dat binnen het plangebied er geen
bebouwing heeft gestaan. Wel is op de minuutplan uit het begin van de 19e eeuw een
zomerdijk of kade aanwezig. Over de kade is geen nadere informatie bekend, deze kan
teruggaan tot de afdamming in 1304. Een veel hogere ouderdom lijkt onwaarschijnlijk. Uit
kaarten uit 1936 en 1953 blijkt dat de noordoostzijde van de plangebied waarschijnlijk reeds
vergraven is geweest en later weer is aangevuld om de strook land weer breder te maken. De
bodem is hier waarschijnlijk verstoord. Nabij het plangebied is ondanks het behoorlijk aantal
onderzoeken dat in de omgeving is uitgevoerd slecht 1 waarneming gedaan en zijn bij een
booronderzoek mogelijk terplagen aangetroffen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd en is
een vervolgonderzoek aanbevolen.
Op basis van het bureauonderzoek kan de hoge archeologische verwachting van de
beleidskaart van de gemeente Lingewaal niet bevestigd worden. In plaats daarvan wordt
voorgesteld om het plangebied een lage archeologische verwachting te geven voor de
aanwezigheid van een huisplaats of nederzetting. Wel zijn resten te verwachten van de
zomerdijk of kade die rondom de Koornwaard lag en ligt. Ook dient rekening te worden
gehouden met een kans op het aantreffen van scheepswrakken in de beddingafzettingen van
de Linge. Eventuele scheepswrakken in het beddingzand van de Linge zullen uit de periode zijn
van vóór de afdamming in 1304.

5

Conclusies en aanbevelingen






Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Het plangebied ligt op de overgang van de restgeul naar de oevers van
de Linge. De oevers zijn in de noordoostzijde van beide locaties van het plangebied
gedeeltelijk afgegraven en later weer aangevuld.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en zo ja. Wat is de aard
van eventueel aanwezige archeologische resten? In theorie is bewoning mogelijk vanaf
1304 na Chr. De relatief lage ligging van het plangebied en het ontbreken van
aanwijzingen voor een terp maken de verwachting voor sporen van bewoning uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd laag. Wel zijn er resten van een zomerdijk of kade te
verwachten, die terug kan gaan tot 1304 na Chr. In de beddingafzettingen van de Linge
kunnen scheepswrakken uit de late middeleeuwen aanwezig zijn.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? De noordoost
zijde van plangebied is reeds afgegraven geweest en later weer aangevuld. Het is
onbekend of de huidige kade inderdaad de kade is die op teruggaat tot die welke staat
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6

aangegeven op de minuutplan uit de periode 1811-1832 of dat het een verplaatste
nieuwere kade is.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Resten van de zomerdijk zullen ter plaatse van de
graafwerkzaamheden worden vernietigd. Indien een scheepswrak aanwezig is, zal deze
ook worden aangetast.

Selectieadvies
Booronderzoek is geen geschikte methode om inzicht te krijgen in het dijklichaam of voor
onderzoek naar de aanwezigheid van scheepswrakken. De voorziene graafwerkzaamheden zijn
een uitgelezen kans om een inspectie te doen naar de aard en ouderdom van het dijkje dat er
ligt. Dit dijkje lijkt op basis van het AHN-beeld nog het gaafst ter plaatse van locatie B. Het
wordt aangeraden om een hier een profielwand onderzoek / of een archeologische inspectie
te doen tijdens de graafwerkzaamheden, nog voordat de put is ondergelopen met water. Het
doel van de inspectie dient te zijn om de opbouw van het dijkje vast te leggen en misschien
worden er vondsten gedaan die meer kunnen zeggen over de datering en fasering van het
dijkje.
Met betrekking tot de scheepswrakken geldt de volgende standaard opmerking: indien bij de
graafwerkzaamheden bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen dan heeft men de plicht
om dit te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit
1988. In dit geval wordt aangeraden om attent te zijn op de aanwezigheid van scheepwrakken
en bij vondsten van verdacht materiaal direct contact op te nemen met de Gemeente
Lingewaal. Van groot belang hierbij is het om de kraanmachinisten goed in te lichten
voorafgaand aan het graafwerk. Het wordt aangeraden om dit te doen door middel van een
start overleg met de gemeente Lingewaal.
Onderhavig rapport dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag de
Gemeente Lingewaal.
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