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Samenvatting
In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor een plangebied aan de Vierendeelseweg te Lage Zwaluwe (Gemeente
Drimmelen). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene bestemmingswijziging van de
gronden van landbouw naar de inrichting van het gebied met drie landgoedwoningen met
natuur en natuurakker daaromheen. De naam van de ontwikkeling is ‘Buitenplaats Groot
Swaluwe’. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 26 hectare. Ter plaatse zullen
terreindelen worden verlaagd en watergangen gegraven. Daarnaast vindt bodemverstoring
plaats bij de bouw van de voorziene woningen.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het in het plangebied vanaf 200 cm –mv dekzand kan
voorkomen met daarop vanaf 50 cm –mv veen. Het geheel is afgedekt door een kleilaag die is
gevormd na de overstromingen van 1421-1424.
In de top van het dekzand kunnen archeologische resten worden verwacht uit de periode laatPaleolithicum – neolithicum/bronstijd. In de top van het veen, indien intact, kunnen resten
worden verwacht uit de ontginningsperiode t/m 1421-1424 (St. Elizabeth ’s vloed). Het
plangebied maakte tot deze overstromingen deel uit van de Groote Waard. Gebleken is dat ter
plaatse een veenkoepel lag, dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid van een slechts dunne
kleilaag en de oude ontginningsstructuur. Onbekend is of in het plangebied vervening heeft
plaatsgevonden en in hoeverre de top van het veen nog intact is. Wel is het veenpakket
ingeklonken, waardoor het maaiveld in gebied nu relatief laag ligt.
Uit de nieuwe tijd kunnen resten van een dijklichaam inclusief sloten worden verwacht, die bij
de verkaveling in de zestiger jaren verloren is gegaan. De ouderdom van deze dijk lijkt te liggen
tussen 1500 en 1650.
Bij bodemingrepen dieper dan 50 cm wordt mogelijk plaatselijk de top van het veen geroerd
en bij bodemingrepen dieper dan 200 cm wordt de top van het dekzand mogelijk geroerd. De
bodemopbouw, met name de aan- of afwezigheid van de intacte top van het veen, is binnen
het plangebied onvoldoende bekend om uitspraken te kunnen doen over de aan- of
afwezigheid van archeologische resten. Bij ingrepen dieper dan 50 cm wordt aangeraden om
een verkennend booronderzoek uit te voeren naar de diepteligging en aard van de top van het
veen om inzicht te krijgen of nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Bij voorziene
ingrepen dieper dan 200 cm wordt aangeraden om ook de diepteligging en aard van de top
van het dekzand te onderzoeken.
Dit advies dient ter toetsing te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag de gemeente
Drimmelen.
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1

Inleiding

1.1

Kader
In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor een plangebied aan de Vierendeelseweg te Lage Zwaluwe (Gemeente
Drimmelen). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene bestemmingswijziging van de
gronden van landbouw naar de inrichting van het gebied met een aantal landgoedwoningen
met natuur en natuurakker daaromheen. Voor de domeinenplas is geen bestemmingsplan
wijziging nodig. De naam van de ontwikkeling is ‘Buitenplaats Groot Swaluwe’. Het plangebied
heeft een oppervlakte van circa 26 hectare. Ter plaatse van de Domeinenput (9 hectare) zal
weinig veranderen. Hier is dan ook geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Voor de
ontwikkeling van het overige gebied (circa 17 hectare) is wel een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk (zie afbeelding 1b). Ter plaatse zullen terreindelen worden verlaagd en
watergangen gegraven. Daarnaast vindt bodemverstoring plaats bij de bouw van de voorziene
woningen. Het archeologisch beleid van de gemeente Drimmelen is vastgelegd in de Nota
archeologie (vastgesteld op 24-01-2013) en de Archeologie verordening (vastgesteld op 21-032013). De archeologische beleidskaart van de Gemeente Drimmelen stelt dat de locatie ligt in
een gebied met een lage archeologische verwachting en dat archeologisch onderzoek
noodzakelijk is ingrepen/plangebieden groter dan 5 hectare .

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en
archeologische gegevens. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:


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 en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2.1

1

Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011
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1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Bevoegd gezag:
Deskundige bevoegd gezag:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnr.

2
2.1

Vierendeelseweg
Hooge en lage Zwaluwe Sectie I, nrs. 2849, 3375, 3439
Noord-Brabant
Drimmelen
Agel adviseurs
Gemeente Drimmelen
Regio West-Brabant
109242/412938 110139/412885 109608/412327
Circa 26 hectare
44D
61055 / vorm van plangebied is aangepast op 7 april 2016
49319

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied maakt deel uit van een landbouwgebied dat ligt tussen Hooge Zwaluwe in het
zuidoosten en Lage Zwaluwe in het noordwesten (zie afbeelding 1).Ten oosten van het
plangebied ligt het water genaamd ‘Haven’ dat naar het zuidelijker gelegen Hooge Zwaluwe
loopt. Van zuidwest naar noordoost ligt de Vierendeelseweg. Ten noordwesten van het
plangebied ligt de Domeinenput, een ontgrondingslocatie. Uit het Actueel Hoogtebestand
Nederland blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt op een hoogte van circa 0,4 m – NAP in
het zuidoosten tot 0,9 –NAP in het noorden.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de bouw van drie landhuizen voorzien met daarbij de aanleg van natuur
bestaande uit de verlaging/vernatting van een perceel (noordoostzijde) en diverse
watergangen in het westelijk gelegen perceel. Een schetsontwerp van het inrichtingsplan is
opgenomen als bijlage 1. Voor de Domeinenput is geen bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk en voor het overige deel van het plangebied is wel een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk (zie abeelding 1b).

2

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
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Afbeelding 1a. Ligging van het plangebied(rood) op een topografische kaart.3

Afbeelding 1b. Ligging van het plangebied(rood) op een topografische kaart.4

3
4

Kadaster 2012
Kadaster 2012
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3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
geologie
Het plangebied is gelegen binnen kaartblad 44 dat niet gekarteerd is door de Rijks Geologische
Dienst. Het ten westen gelegen kaartblad nr. 43 is wel gekarteerd. Omdat het plangebied in
een zelfde landschapstype ligt en de ontstaansgeschiedenis grotendeels gelijk is, is informatie
van dit kaartblad gebruikt voor het schetsen de geologische bodemlagen op hoofdlijnen. Een
beeld van de bodemopbouw in de omgeving is gekregen uit het bestuderen van boorgegevens
in het Dinoloket (zie afbeelding 2 en tabel 2). Van groot belang voor begrip van de historische
ontwikkelingen in de regio en binnen het plangebied is het werk van dhr. K.A.H.W. Leenders.
In het gebied, buiten de getijdengeulen, komt zeeklei (Laagpakket van Walcheren, Formatie
van Naaldwijk) voor op (een restant) Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) op dekzand
(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) en/of de Formatie van Kreftenheye. In het
gebied komen lange smalle getijdengeulen voor die zijn ingesneden in de onderliggende veenen zandlagen. De dikte van het Laagpakket van Walcheren hangt af van de ligging van geulen
en platen en met name ook van de ligging van dijken. Nabij de geulen is de laag tot wel 200 cm
dik , daarbuiten onder andere vlakbij het plangebied is de laag maar 50 cm dik. Waarschijnlijk
heeft de geringe dikte van het kleipakket nabij het plangebied te maken met de ligging van een
voormalige veenkoepel in het gebied.5

Afbeelding 2. Ligging beschreven boringen uit het Dinoloket.6

5
6

Leenders 1993
http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 2014
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Boornummer in
het Dinoloket

Laagpakket van
Walcheren

Hollandveen
Laagpakket

Laagpakket van
Wierden
(dekzand)

Formatie van
Kreftenheye

B44A0700

0-40

40-180

180-240

240-400

B44A0489

0-100 opgebracht

100-300

B44B0215

0-170

170-270

270-400

B44A0708

0-50

50-230

230-250

B44A0699

0-200

200-280

280-400

B44C0046

0-100

100-400

B44D0928

0-90

90-130

130-250

B44D0498

Niet bruikbaar

B44B0204

0-180

180-290

290-400

Formatie van
Echteld?? Foutje
DINO

300-600

250-400

400-1650
250-400

Samenvatting van gegevens van de boringen nabij het plangebied uit het Dinoloket.
Geomorfologie
Volgens de landschapstypen indeling volgens een onderzoek van dhr. K.A.H.W. Leenders ligt
het plangebied in een zone met Hollandveen zonder ruggen en donken in de ondergrond.7

Afbeelding 3. Het plangebied (rode ster) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand
Nederland (bruin =hoog via geel en groen naar blauw = laag).8
Op een hoogtekaart op basis van gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien
dat het centrale deel van het plangebied ligt in een laaggelegen gebied. Het noordoostelijke
deel ligt wat hoger. Mogelijk is dit een met klei opgevuld veenwinningsput, waar de inklinking
relatief gering is ten op zichte van het niet verveende veengebied. Een strook in het uiterste
noorden lijkt te zijn afgegraven.
7

Leenders 2013 (kaart geraadpleegd op
http://gisgeoloket.provant.be/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=Turfdatabank)
8
Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1)
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De zuidpunt maakt ook deel uit van een wat hoger gelegen gebied. Op de geomorfologische
kaart wordt het laaggelegen deel van het landschap gerekend tot een vlakte van plaatselijk
gemoerneerde getijdenafzettingen (code 2M51).
De hooggelegen zuidpunt van het plangebied betreft een getij-oeverwal (code 3K34).9 Deze
oeverwal maakt deel uit van een ten zuidwesten en westen van het plangebied gelegen kreek.
Ook direct ten oosten van het plangebied komen getij-oeverwallen voor. Binnen de
oeverwallen zijn restgeulvormen als ondiepe laagten aangegeven.

Afbeelding 4. Geomorfologische kaart van het plangebied. (licht groen=vlakte van
getijafzettingen; bruin=getij-oeverwal; fel groen=ondiepe laagte).10
bodem
Uit de bodemkaart blijkt dat het centrale en zuidelijke deel van het plangebied ligt in een
gebied waar kalkrijke drechtvaaggronden (code: Mv81A) voorkomen. De bodemvorming is in
de jonge zeekleigronden nog nauwelijks opgang gekomen. Het noordoostelijke deel van het
plangebied ligt in een zone waar waardveengronden op veenmosveen voorkomt (code kVs).11

9

Alterra 2003
Alterra 2003, geraadpleegd in ARCHIS II
11
Alterra 1960-1995
10
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Afbeelding 5: Bodemkaart van het plangebied.12
Samenvattend kan gesteld worden dat het plangebied ligt op de overgang van het gebied waar
vlechtende rivieren en waar dekzand (later ten dele verspoeld) is afgezet. De top van het
pleistoceen lijkt op basis van de gegevens van het DINO loket plaatselijk voor te komen binnen
2,0 m –mv, maar ligt over het algemeen dieper. In de loop van het Holoceen werd het natter
en ontstonden op grote schaal veengebieden. Ook het plangebied verdween op een zeker
ogenblik onder het veen.13 In de middeleeuwen is het veengebied ontgonnen en in gebruik
genomen voor akkerbouw. Rond 1300 is het gebied bedijkt en maakt het deel uit van de
Groote of Zuid-Hollandse Waard. Later is plaatselijk veen afgegraven voor de turfwinning. Ten
gevolge van de maaiveld daling was de St. Elizabeth ’s vloed redelijk dramatisch voor de
Groote Waard. Er ontstond een getijdengebied met kreken met oeverwallen en hoog
opgeslibde platen waar talrijke bedijkingen en ook weer dijkdoorbraken plaatsvonden.14

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
De naam Lage Zwaluwe komt reeds voor in 1291. Genoemd naar de ligging bij het water de
Zwaluwe. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van swel (het zwellende water). De Toevoeging
laag is voor het onderscheid met Hooge Zwaluwe. De plaatsen Lage-, en Hooge Zwaluwe zijn
gelegen op de westelijke dijk van de voormalige Grote Waard.15 De ontginning van het
veengebied dat lag ten zuiden van de Maas vond plaats vanaf de Maas landinwaarts. De
oudste nederzettingen lagen derhalve langs de Maas.
12

Alterra 1960-1995, Geraadpleegd in ARCHIS II
De Mulder 2003 en Berendsen 2004
14
Leenders 2013
15
Berkel & Samplonius 2006
13
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Door maaivelddaling als gevolg van ontwatering van het veen zijn nederzettingen in de loop
der tijd verder van de Maas af komen te liggen. Ter plaatse van Zwaluwe heeft het
oorspronkelijke ontginningspatroon de vorm van een taartpunt, waarbij de lijnen samenkomen
ten zuidwesten van Hooge Zwaluwe (zie afbeelding 6). Onderzoek naar de
ontginningsgeschiedenis en bodemkundig onderzoek hebben sterke aanwijzingen opgeleverd
voor de aanwezigheid van een voormalige veenbult of veenkoepel ten zuidwesten van de
Hooge Zwaluwe (zie afbeelding 6).16 De westelijke dijk van de Grote Waard zou over het
hoogste deel van de veenkoepel gelopen kunnen hebben. Over het ambacht Zwaluwe is weinig
informatie beschikbaar, wel kwamen hier en daar hoeven voor. In het ambacht De Zwaluwe
zou het gaan om een complex van 11 hoeven en daarnaast zou nog een ambacht gelegen
hebben met zeven hoeven. De ligging van de hoeven wordt redelijk nabij de toenmalige
Maasloop gesitueerd. Het zuidelijk deel van de taartpunt (zie afbeelding 6) zou rond 1300 nog
wildernis geweest zijn.17

Afbeelding 6. Veronderstelde ligging van de hoogveenbult van Zwaluwe .18
De oorspronkelijke ontginningsverkaveling binnen de grote waard, waarvan het plangebied
deel uitmaakte, bestond naar verwachting uit typische langgerekte veenontginnings-kavels.
Deze verkaveling is langs de zuidrand van de Groote Waard ook na de overstromingen
bewaard gebleven, maar ter plaatse van het plangebied is deze verkaveling verdwenen.

16

Leenders 1993
Leenders 1996
18
Leenders 2013
17
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De St. Elizabeth ’s vloed brak bij het verdronken plaatsje Broek door de dijk en het opgestuwde
water kwam precies terecht in het laagste gedeelte van de Grote Waard, namelijk in de allang
ontgonnen en daardoor ingeklonken veengronden aan de rand van de veenbult van De
Zwaluwe.19 Het zoutwater is snel weer uit de Grote Waard verdrongen door zoet rivierwater
afkomstig van de Maas en Merwede. Het darinkdelven (= zoutwinning uit veen) heeft derhalve
niet plaatsgevonden in het plangebied.20 Er ontstonden ten oosten van het plangebied nieuwe
polders met ringdijken die wijzen op ‘opwassen’. Het plangebied zelf ligt in een gebied waar
een zuidoost-noordwest gelegen dijk lag, met ten zuidwesten hiervan een kreek (zie afbeelding
7).
Oude kaarten van het plangebied

Afbeelding 7. Het plangebied op een kaart uit 1607.21 (Niet geprojecteerd niet op schaal)
De kaart uit 1607 laat de kreek zien die ten zuiden van het plangebied een hoge oeverwal
heeft gevormd en die een middelhoge archeologisch verwachting heeft gekregen op de
archeologische verwachtingskaart van Drimmelen (zie afbeelding 11). Rondom deze kreek zijn
talrijke dijken aangelegd. Bebouwing is aanwezig in Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Zwarte
Sluys. Wielen of kolkgaten van dijkdoorbraken ontbreken op deze kaart. Op een kaart uit 1643
staan twee wielen in de buurt van het plangebied ingetekend (zie afbeelding 8). De kreek ten
zuiden van het plangebied is op deze kaart niet meer ingetekend en waarschijnlijk afgedamd
bij Zwarte Sluys.
De minuutplan uit 1811-1832, die wel goed geprojecteerd kon worden, ligt het plangebied ten
zuiden van het zuidelijkste van de twee wielen, zoals ingetekend op de kaart van 1642. Deze
dijk is op de minuutplan hersteld met een dijk ten zuidwesten van het kolkgat in plaats ten
noordoosten daarvan zoals op de kaart van 1642 is ingetekend.
19

(citaat van Leenders 2013, p. 270)
Leenders 2013
21
Vervaardiger onbekend. Geraadpleegd op http;//www.gahetna.nl
20

ArGeoBoor rapport 1283: Vierendeelseweg te Lage Zwaluwe
Opdrachtgever: Agel adviseurs.

12

Opvallend is de hoek ten oosten van het plangebied als de minuutplan wordt vergeleken met
het beeld van het AHN (zie afbeelding 3). Deze hoek is mogelijk verveend, opgevuld met klei en
daardoor minder ingeklonken. Een andere optie is dat deze hoek langer onder invloed geweest
van zee en dus wat hoger opgeslibd. Dit betekent wel dat ook hier een dijk moet hebben
gelegen.
Tussen de 1e helft van de 19e eeuw en 1960 is er niet veel gebeurd in het plangebied. Bij de
grote ruilverkaveling in de zestiger jaren is de dijk die door het plangebied liep verwijderd en
zijn talrijke kleine percelen samengevoegd tot grote oppervlakken.22

Afbeelding 8. Het plangebied op een kaart van J.W. Dou uit 1642.23 (Niet geprojecteerd niet op
schaal)

22
23

Kadaster 1969
Dou 1642
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Afbeelding 9. Plangebied geprojecteerd op de minuutplan uit de periode 1811-183224.

Afbeelding 10. Plangebied op de veldminuut uit de 1e helft van de 19e eeuw25.

24
25

Kadaster 1811-1832
Bureau voor Militaire Verkenningen
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3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE).26 Er is gekozen voor een straal van circa 1500 meter waarbinnen de
bekende archeologische gegevens in archis besproken worden. Gezien het aantal onderzoeken
dat hier is uitgevoerd is de verwachting dat dit een goed beeld oplevert van de vondsten en de
bodemopbouw in de directe omgeving van het plangebied.
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
In de omgeving van het plangebied zijn geen terreinen van archeologische waarde of
beschermde monumenten aanwezig.

Afbeelding 11: Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in een straal van circa 1.500 meter van
het plangebied (rood omlijnd).
Waarnemingen in Archis (zie afbeelding 11)
Circa 1000 meter ten zuidoosten van het plangebied is melding gemaakt van een cultuurlaag
en grootschalige ophogingen uit de periode na 1270 na Chr. De laag hangt samen met het
ontstaan van de ringdijk rondom de Grote Waard. Het gaat om de dorpskern van Hooge
Zwaluwe (waarneming 439152).
Circa 2.000 meter ten noordoosten van het plangebied is melding gemaakt van de vondst van
een bewerkt gewei (‘tak van edelhert’). De periode van herkomst is ruim PaleolithicumRomeinse tijd (waarneming 33229).

26

Archis 2012
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Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 11)
Tabel 1: Overzicht van de onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 1500 meter van het
plangebied.
Ondezoeks
melding
48074

Toponym

Soort onderzoek

Resultaat

Advies

Gat van den HAM

Bureaustudie

Geen vervolgonderzoek, als
gevolg van mariene erosie.

54376
24708

trace van
hoogspanningsmasten
Zonzeel

verkennend
booronderzoek
Bureauonderzoek

lage verwachting, omdat
de plangebieden liggen
ter plaats van naar
verwachting erosief
ingesneden kreken.27
Algemene informatie.
Plangebied zou zijn
verveend. Wel een hoge
verwachting voor het
ondergelegen dekzand.

23442
19250

Zeedijk
Drimmelen

bureauonderzoek
Quick Scan

35621

Julianastraat Hooge
Zwaluwe
Prinses Magrietlaan Hoge
zwaluwe

Booronderzoek

Er is geen vervolgonderzoek
noodzakelijk omdat de
verstoringen niet tot in het
dekzand reiken.28
Geen vervolgonderzoek
Gebieden met een hoge
verwachting krijgen een
vervolgonderzoek
Geen vervolgonderzoek

booronderzoek

59727
28800

Stationstraat Hooge
Zwaluwe
Hooge Zwaluwe
Lage Zwaluwe West

40915

Lisdodde

Archeologische
begeleiding

41448

23441

Booronderzoek

Booronderzoek
Booronderzoek

Top van het veen is
aangetast.
Intact veen, waarbij kans
is op de aanwezigheid
van archeologische
resten

Op het dekzand
vindplaats uit perdioe
laat Paleolithicummidden neolithicum. Op
het veen in de klei intact
veen met vindplaats uit
de late
middeleeuwenen/nieuwe
tijd.
Er wordt een vindplaats
verwacht in het
noordelijk deel van het
plangebied, die terug kan
gaan tot in de late
middeleeuwen

Geen vervolgonderzoek

Advies is een
proefsleufonderzoek bij
verstoringen dieper dan 70 cmmv.
Advies: geen vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek bij
verstoring tot in het
dekzand(3.0 m –mv) door
middel van karterend
booronderzoek, deels
vervolgonderzoek bij
bodemverstoring dieper dan 50
cm.29
Er zijn resten van dijkhuizen uit
de nieuwe tijd (vanaf de 16e
eeuw) aangetroffen en een
spoor (dijksloot).30

De tot nu toe in de regio bekende archeologische vondsten concentreren zich in de bekende
laatmiddeleeuwse plaatsen Lage- en Hooge Zwaluwe. De uitgevoerde bureau- en
booronderzoeken in het gebied buiten deze kernen hebben vooralsnog geen nieuwe
waarnemingen opgeleverd. De top van het veen, dat het archeologisch niveau is vanaf de
ontginningsperiode tot en met de overstromingen van 1421, is en wordt vaak geërodeerd of
vergraven geacht. Karterend archeologisch onderzoek naar de hieronder gelegen top van het
pleistocene zand is nog niet uitgevoerd, omdat deze over het algemeen ongeroerd blijft.
Geconcludeerd kan worden dat het gebied tot op heden archeologisch nog maar beperkt
onderzocht is en er dus nog weinig informatie voor handen is over de opbouw van de
ondergrond.
27

Van der Zee 2012
Oudhof 2007
29
Wilbers 2008
30
Corver 2010
28
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Archeologische verwachtingskaarten
De archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Drimmelen geeft voor het plangebied,
met uitzondering van een klein hoekje in het zuidwesten van het plangebied dat een
middelhoge verwachting heeft gekregen, een lage archeologische verwachting.31 De
verwachtingszones op deze kaart zijn gebaseerd op de grenzen zoals getrokken op de
geomorfologische kaart (vergelijk afbeelding 12 met afbeelding 4) van het gebied.
In de toelichting op de erfgoedkaart staat dat aandacht is geschonken aan het voormalige
veengebied en verdronken landschap van Drimmelen-Noord. Als gevolg van de stormvloeden
uit de vijftiende eeuw hebben hier inbraken van zee in het land plaatsgevonden en zijn oude
nederzettingen deels verspoeld en deels afgedekt onder een kleilaag. Deze gebieden hebben
een middelhoge archeologische verwachtingswaarde gekregen. Dit geldt blijkbaar niet voor
het plangebied, hetgeen verbazing wekt, omdat de situatie hier dezelfde lijkt. Opmerkelijk is
ook dat juist de geulen, waar erosie heeft plaatsgevonden wel een hoge verwachting krijgen,
terwijl de lagere delen van het landschap waar mogelijk alleen afdekking van het oude land
heeft plaatsgevonden een lage verwachting krijgen. Het is goed mogelijk dat deze alleen als
gevolg van differentiële klink nu lager liggen.

Afbeelding 12. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Drimmelen. Legenda: Roze= hoog; bruin = middelhoog;
lichtbruin/beige = laag; rode arcering= dorpskern.

31

Koopmanschap 2011
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Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond zijn drie niveaus aanwezig. Dit zijn van onder naar
boven:






De top van het dekzand. Hierop was bewoning mogelijk tussen het einde van de
laatste ijstijd circa 11.500 jaar geleden tot het moment dat het dekzand bedekt raakte
met veen in de periode neolithicum - bronstijd. De top van het dekzand kan verwacht
worden binnen 200 cm-mv, maar ligt over het algemeen dieper.
De top van het Hollandveen. Ten zuidwesten van de Hooge Zwaluwe ontwikkelde zich
een hoogveenkoepel. Het plangebied ligt op de noordoostelijke zijde van deze
veenkoepel en kwam te liggen binnen de dijken van de Groote of Zuidhollandse
Waard. De top van het veen is gedurende de ontginningen in de volle middeleeuwen
en in het begin van de late middeleeuwen ontwaterd en in gebruik genomen ten
behoeve van de akkerbouw. Later vond ook moernering plaats, onbekend is of dit ook
in het plangebied het geval is. De top van het veen is mogelijk door vervening
aangetast. Op basis van de Dino-boringen kan worden opgemerkt dat er nog gebieden
met een aanzienlijke veenlaag aanwezig zijn. Direct ten noordwesten van het
plangebied komt het veen reeds vanaf 50 cm-mv voor. Ten zuiden een oosten van het
plangebied komt het veen tussen 100 en 200 cm –mv voor. Bij intact veen is de
verwachting middelhoog voor sporen uit de volle en late middeleeuwen tot 14211424.
De top van het de zeekleiafzettingen uit de periode afgezet na 1421 tot de voltooiing
van de bedijking rond 1650. Ten zuidwesten en noordoosten van het plangebied
kwamen kreken tot ontwikkeling. Deze zijn door middel van dijken gepoogd in te
dammen, maar de wielen (kolkgaten) nabij het plangebied verraden dat dit niet
makkelijk ging. Op kaarten uit de 1e helft van de 17e eeuw is het gebied weer volledig
bedijkt. De kreeklopen liggen dan nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Binnen het
plangebied komt in de nieuwe tijd geen bebouwing voor. De verwachting voor resten
uit de nieuwe tijd is, met uitzondering van resten van dijklichamen en erlangs gelegen
sloten laag. De voormalige ligging van de dijk, die in het plangebied lag, is te zien in
afbeelding 9.

Bekende bodem verstoringen
In het plangebied dient rekening te worden gehouden met veenwinningsgebieden, waardoor
de top van het veen afgegraven is. Door erosie in kreekgeulen en ter plaatse van kolkgaten
(wielen) is de kans groot dat de top van het veen is verdwenen. Ook kan de top van het
dekzand geërodeerd zijn. Indien het veen wel intact is, dient rekening te worden gehouden
met het inklinken van het veen als gevolg van ontwatering. Wat dit precies betekent voor
archeologische resten is niet bekend.
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Conclusies








Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt? Het plangebied ligt in de voormalige Groote Waard. De bedijking van deze polder kwam
tegen het eind van de 13e eeuw gereed. Het plangebied lag in het westelijk deel van deze
polder, op de oostrand van een hoogveenkoepel. Maaivelddaling als gevolg van ontwatering
van het veen ten behoeve van de akkerbouw en mogelijk ook veenafgravingen zorgden voor
volledige overstroming van de polder toen de dijken doorbraken bij de St. Elizabeth ’s vloed
van 1421 en de jaren daarna. Waarschijnlijk werd snel weer begonnen met het bedijken van
hoog opgeslibde stukken land. In de twee eeuwen na de overstromingen worden talrijke
dijken opgeworpen die, getuige de vele wielen, ook regelmatig weer bezweken. Onder de
veen- en kleilagen ligt een pleistoceen dekzandlandschap.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Archeologische waarden in
het plangebied kunnen verwacht worden in de eventueel aanwezige intacte top van het
veen. Daarnaast kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de top van het dekzand. In
de top van de klei-afzettingen, direct onder de huidige bouwvoor, worden geen
archeologische resten meer verwacht. Uitzondering hierop zijn resten van het dijklichaam en
de bijbehorende sloten die bij de ruilverkaveling in de jaren 60 vernietigd zijn.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Archeologische resten in de top van het veen kunnen van volle- en laatmiddeleeuwse
oorsprong zijn met als einddatum 1421, het moment van overstroming. De top van het veen
komt direct ten noordwesten van het plangebied voor vanaf circa 50 cm –mv. Archeologische
sporen kunnen bestaan uit greppels, paalgaten, waterputten en andere nederzettingsporen.
Grondsporen kunnen zich aftekenen als met overstromingsklei opgevulde vormen in het
veen. Ook worden resten van gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld aardewerk verwacht. Bij
intact veen wordt de kans op het voorkomen van dergelijke resten wordt middelhoog geacht.
Er wordt gesproken van verspreid liggende hoevencomplexen, waarbij de kans op
voorkomen dichter bij de Maas groter is.
De top van het dekzand wordt verwacht vanaf 200 cm –mv, maar waarschijnlijk dieper.
Hierin kunnen resten uit de periode laat-paleolithicum-neolithicum/bronstijd voorkomen.
Archeologische resten kunnen bestaan uit kampen van jagers en verzamelaars of uit
nederzettingen van de eerste boerensamenlevingen.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Naar verwachting zullen met name de
graafwerkzaamheden ten behoeve van de watergangen en andere waterpartijen dieper
reiken dan 50 cm –mv. Hierbij kan de top van het veen worden geroerd en kunnen
archeologische resten verstoord worden. Bij ingrepen dieper dan 200 cm-mv wordt de top
van het dekzand geroerd. Vooralsnog is er te weinig informatie voorhanden over de
bodemopbouw van het plangebied met name wat betreft de diepteligging en aard van de
top van het veen en de top van het dekzand. Van belang voor de archeologische verwachting
is verder de overgang tussen de zeeklei en het onderliggende veen. Is deze erosief of heeft de
zeeklei het veen juist mooi afgedekt. Indien de top van het veen nog intact aanwezig is, dan
is de aard van het veen van belang. Is er sprake van een beakkerde en of veraarde top ja of
nee.
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Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om in het plangebied bodemverstoringen dieper dan 50 cm zoveel
mogelijk te voorkomen. Bij de huidige plannen wordt de bodem ter plaatse van de voorziene
waterpartijen waarschijnlijk dieper dan 50 cm ontgraven. Omdat vooralsnog onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn over de diepteligging en de aard van de top van het Hollandveen
wordt aanbevolen om bij bodemingrepen dieper dan 50 cm een verkennend geo-archeologisch
booronderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is het bepalen van de diepteligging en
aard van de top van het veen. Bij ingrepen dieper dan 200 cm-mv wordt aanbevolend om ook
de diepteligging en aard van de top van het dekzand te onderzoeken.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de gemeente Drimmelen.
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Bijlage 1
Inrichtingsplan
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