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Samenvatting
In opdracht van K3 Delta heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
voor de locatie Plas Walenhoek, gelegen ten zuiden van de A15 en de Walenhoekseweg ten
noordwesten van Ochten in de gemeente Neder-Betuwe. De oppervlakte van het plangebied
bedraagt circa 12.000 m2 (300 bij 40 meter). De aanleiding van het onderzoek vormt de
voorziene herinrichting van de Plas Walenhoek, een oude diepe zandwinput. Onderdeel van
het plan is om een bestaande kleilaag ten noorden van de plas af te graven. Eventuele
archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het gemeentelijk beleid geeft het
plangebied een hoge archeologische verwachting.
Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Westerveldse stroomrug. Er worden, onder een
dunne laag komklei, oever- op beddingafzettingen verwacht. Ook kan de restgeul binnen het
plangebied aanwezig zijn. In de late bronstijd is de stroomgordel buiten gebruik geraakt en is
de rivier verland. De restgeul kan nog langere tijd watervoerend geweest zijn of opnieuw
watervoerend geworden zijn. Na de bronstijd heeft de stroomgordel als een rug in het
landschap gelegen.
Op de stroomgordel worden archeologische resten verwacht uit met name de periode
midden-ijzertijd en Romeinse tijd. Resten uit de periode laat-neolithicum - late bronstijd en
middeleeuwen kunnen niet worden uitgesloten. De verwachting is niet nader te specificeren in
complextype. Het kan gaan om nederzettingsterreinen, grafvelden maar ook om resten die
samenhangen met de verwachte restgeul. Archeologische resten worden verwacht direct
onder de bouwvoor en zullen deels in de bouwvoor zijn opgenomen. Ter plaatse van een
restgeul kunnen archeologische resten dieper in het profiel voorkomen.
Aanbevolen wordt om een verkennend en karterend booronderzoek te combineren en het
booronderzoek uit te voeren in een 30 x 35 boorgrid (circa 10 boringen per hectare).
De eerste versie van dit rapport is beoordeeld door de Provincie Gelderland. De opmerkingen
zijn verwerkt in dit rapport, dat nog niet is voorgelegd aan de bevoegde overheid. De
gemeente Neder-Betuwe heeft nog niet gereageerd.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van K3 Delta heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
voor de locatie Plas Walenhoek, gelegen ten zuiden van de A15 en de Walenhoekseweg ten
noordwesten van Ochten in de gemeente Neder-Betuwe. De oppervlakte van het plangebied
bedraagt circa 12.000 m2 (300 bij 40 meter). De aanleiding van het onderzoek vormt de
voorziene herinrichting van de Plas Walenhoek, een oude diepe zandwinput. Onderdeel van
het plan is om een bestaande kleilaag ten noorden van de plas af te graven. Eventuele
archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het gemeentelijk beleid geeft het
plangebied een hoge archeologische verwachting. Het plangebied heeft de dubbelbestemming
waarde-archeologie 4. Dit betekent dat bij bouwwerkzaamheden en ontgrondingen
archeologisch onderzoek verplicht is bij werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 500
m2 en dieper dan 30 cm-mv.1
Onderhavig bureauonderzoek is een eerste stap in het proces van het archeologisch
onderzoek. Vervolgstappen kunnen zijn booronderzoek of gravend archeologisch onderzoek.
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in oktober 2016 door L.C. Nijdam. De eerste versie van dit
rapport is namens de Provincie Gelderland beoordeeld door mevr. S. van Roode. Haar
opmerkingen zijn in de voorliggende tweede versie verwerkt.

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 4.0 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2016).

1

Bestemmingsplan Buitengebied Dodewaard en Echteld 2013
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1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

2
2.1

Walenhoekseweg te Ochten
Walenhoekseweg / Plas Walenhoek
G 00274
Gelderland
Neder-Betuwe
K3 Delta
Gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland
166.608/436.749 166.895/436.755 166.905/436.689 166.614/
436.689
2
12.000 m
39G
4017838100

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied bestaat uit een strook grond gelegen tussen de Plas Walenhoek en de
Walenhoekseweg (zie afbeelding 1). Het maaiveld bestaat uit ruig grasland en ligt op circa 6,0
m + NAP.2

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars).3

2
3

AHN-3 2012-2017
Kadaster 2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
De opdrachtgever realiseert op de locatie ‘Plas Walenhoek’ een herinrichting van de
voormalige zandwinplas. De realisatie vindt plaats door nuttig en functioneel hergebruik te
maken van grond en bagger. De aanleg van een grondwal aan de noordzijde van de plas is
tevens onderdeel van het plan. Alvorens de grondwal aangelegd wordt, is K3Delta voornemens
over de hele oppervlakte een kleilaag af te graven tot 2,4 meter beneden het huidige
maaiveld. Deze klei is namelijk geschikt voor de keramische industrie en kan dus worden
verkocht. Voor het afgraven van de klei tot een diepte van gemiddeld 2,40 m beneden het
huidige maaiveld is zowel een ontgrondings- als een omgevingsvergunning nodig.

3
3.1

Bekende gegevens
Aardkundige gegevens
Geologische informatie
Het plangebied ligt in het rivierengebied waar de Formatie van Echteld voorkomt. Door
voorlopers van de Rijn en Maas zijn in dit gebied afzettingen bestaande uit klei, zand en grind
afgezet.
Op een paleogeografische kaart van de Rijn – Maas delta zijn de verschillende, door rivieren
afgezette, zandbanen gekarteerd en gedateerd.4 Het plangebied ligt op de Veedijk
meandergordel, die actief was tussen 5.105-4.500 B.P. (Before Present). Ten noorden van deze
zandbaan liggen zandige crevasse-afzettingen die worden gerekend tot de Westerveld
stroomgordel, die later, tussen 4.000 en 3.290 B.P. op deze plek actief was (zie afbeelding 2).
Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als rivieroeverwal (code 3K25).5 Op
de bodemkaart is het oostelijke deel gekarteerd als een kalkloze poldervaaggrond in zavel en
lichte klei. In het westelijke deel is een kalkhoudende poldervaaggrond gekarteerd in zavel en
lichte klei.6
In het tracé van de Betuwelijn, direct ten noorden van de A15, is grootschalig archeologisch
onderzoek verricht waarbij een aantal ‘bekende en naar later bleek vrij belangrijke’
archeologische vindplaatsen is aangetroffen (zie hierover meer in hfst. 3.3). Onderdeel van het
archeologisch onderzoek naar deze vindplaatsen was uitgebreid fysisch geografisch
booronderzoek om een nauwkeurige geogenetische kaart van het gebied rondom de
vindplaatsen te vervaardigen. Deze kaart moest inzicht geven in het natuurlijke landschap ten
tijde van de bewoning. Het resultaat van dit onderzoek is onder andere de hieronder
afgebeelde geologische detailkaart.7 Hoewel binnen het plangebied geen boringen zijn
uitgevoerd, vormt deze kaart de belanrijkste bron voor de aardkundige en archeologische
verwachting in het plangebied (zie afbeelding 3).

4

Cohen e.a. 2012
Alterra 2008
6
Alterra 1965-1995
7
Van Dinter 2001 en 2002
5
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Afbeelding 2. Het plangebied aangeven op een kaart opgebouwd uit het vernieuwd digitaal
basisbestand paleogeografie van de Rijn-Maas delta. Aangeven zijn de zandbanen gevormd
door de diverse stroomgordels in het gebied.8

Afbeelding 3. Geologische detailkaart van de omgeving van het plangebied.9
8
9

Cohen e.a. 2012
Van Dinter 2001 en 2002
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Op deze kaart is te zien dat het plangebied ligt op de Westerveldse meandergordel. Onder een
dunne laag komafzettingen afkomstig van een jongere rivier, worden oever en
beddingafzettingen van de Westerveldse stroomrug verwacht. De kans is groot dat ook de
restgeul van deze stroomgordel in het plangebied wordt aangeboord (Dit is mogelijk de reden
dat dit gedeelte van het perceel destijds niet ontzand is). De exacte loop van de restgeul is nog
onbekend. De eindfase van deze meandergordel is gedateerd op 3290 BP. De vindplaatsen 14west en 14-oost zijn gedateerd in de vroege- en midden bronstijd en zijn gelegen op crevasseafzettingen behorende bij deze meandergordel. Er vond toen geen bewoning op de oevers van
de Westerveldse stroomrug plaats. De archeologische vindplaats nr. 15 op de kaart is een in
het archeologische werkveld bekende vindplaats uit de periode midden-ijzertijd - Romeinse
tijd en is bekend onder de naam ’Kesteren-De Woerd’. Deze vindplaats strekt zich ten dele uit
over de toen reeds verlande Westerveldse stroomrug.10 De stroomrug werd in de 3e eeuw na
Chr. verlaten.

3.2

Historische situatie op oude kaarten
Het plangebied ligt en lag rond 1870 reeds ten noorden van de gekanaliseerde Linge. Op de
hieronder afgebeelde Bonnekaart van rond 1870 is de westzijde van het plangebied in gebruik
als akkerland en de oostzijde als weiland.11 De kronkelweg, die lag ten noorden en in het
westelijk deel van het plangebied, volgde mogelijk een natuurlijke laagte (restgeul van de
Westerveldse stroomgordel).

Afbeelding 4. Plangebied op een Bonnekaart van rond 1870 (Bron: http://www.topotijdreis.nl).
Tot 1960 veranderde er niet veel in de percelering of het landgebruik in het plangebied.
Daarna wordt de A15 aangelegd en de zandwinlocatie in gebruik genomen (zie afbeelding 5).

10
11

Sier en Koot 2001
Geraadpleegd op www.topotijdreis.nl

ArGeoBoor rapport 1432: Ochten Plas Walenhoek, versie 2

Opdrachtgever: K3 Delta

8

Ten westen van het plangebied ligt een boerderij. Het plangebied zelf is onbebouwd. Na 1967
raakt het plangebied meer begroeid.

Afbeelding 5. Plangebied op een topografische kaart uit de serie 1:25.000 uit 1967.12

3.3

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens grotendeels afkomstig uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 3.0 2016),
zie afbeelding 6.
Archeologische Monumentenkaart
Ten noorden van de A15 liggen diverse vindplaatsen, die zijn onderzocht in het kader van de
Betuweroute. Het gaat om vindplaats Kesteren ‘Lienden’ met nederzettingssporen uit het laatneolithicum, de midden-, en late-bronstijd en Romeinse tijd (AMK-terreinen 12561 en 12560).
Hieronder zijn de toelichtingen op de AMK-terreinen in cursieve tekst integraal overgenomen
van de archeologische monumentenkaart.
AMK-terrein 12561
Terrein met sporen van bewoning uit het Neolithicum en/of de Bronstijd en de Romeinse tijd.
Bij onderzoek werden veel oppervlaktevondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Op slechts één
enkele plek werd ook een vondstenlaag aangeboord. Wel werden dieper gelegen, op 0,6-2,0
meter beneden het maaiveld, prehistorische bewoningssporen aangeboord. De vondsten
vertoonden een diffuus verspreidingspatroon. In de restgeul werden vondsten gedaan van
aardewerk, houtskool, onverbrand bot en verkoold graan. Ook werd één vuursteenafslag
aangetroffen. Op grond van voornamelijk de stratigrafische ligging is deze vindplaats in
Neolithicum en/of de Bronstijd gedateerd.
12

Geraadpleegd op http://www.topotijdreis.nl
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AMK-terrein 12560
Terrein met sporen van bewoning uit het Laat Neolithicum en/of Bronstijd en de Romeinse tijd.
Bij onderzoek werden aan de oppervlakte veel vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. In de
boringen werden echter geen bewoningssporen uit deze periode aangetroffen. Ofschoon
menselijke activiteit dus wel wordt vermoed, is de aard hiervan onbekend (akker, grafveld?).
Op een diepte van 0.7-0.9 meter beneden het maaiveld was een vuil, donkergrijs niveau
aanwezig, met daarin houtskool, leem, onverbrand bot en met grove kwarts gemagerd
aardewerk. Een monster dat in de restgeul genomen is, leverde verkoolde tarwe en gerst op.
Deze vondstenlaag wordt op grond van dit aardewerk en de stratigrafische ligging gedateerd in
het Laat Neolithicum en/of Bronstijd.
Ten oosten van deze twee AMK-terreinen met resten uit de periode laat-neolithicum-bronstijd,
bevindt zich vindplaats Kesteren ‘Hoge Woerd’ met resten van nederzettingen uit de periode
midden-ijzertijd en Romeinse tijd (AMK-terreinen 12562, 3639 en 12559).13 Na de middenijzertijd is de vindplaats ‘Hoge Woerd’ verlaten, waarschijnlijk als gevolg van overstromingen.14
AMK-terrein 12562
Terrein met sporen van bewoning uit de Midden Bronstijd. Boringen leverden Prehistorische
bewoningssporen op. Op grond van het aardewerk kon de vondstenlaag in de Midden Bronstijd
worden gedateerd. Op een dieper gelegen niveau werd een laag met daarin fragmentjes
aardewerk en vuursteenafslagen aangetroffen. Deze is op basis van een 14C-monster in het
Laat-Neolithicum gedateerd. Het onderzoek leverde veel ecologisch materiaal (botjes,
verkoolde zaden). Kwaliteit van de vindplaats is hoog. Bij de AAO bleek dat de gaafheid en de
conservering goed zijn. Waarschijnlijk wordt deze vindplaats zomer 1997 opgegraven. Advies:
indien de vindplaats niet behouden kan worden, dient deze te worden opgegraven.
AMK-terrein 3639
Terrein met mogelijk sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Een tweehonderdvijftig
meter oostelijker gelegen vindplaats is in 1961 opgegraven in verband met de aanleg van de
A15. Hierbij kwamen onder andere een houten waterput en fragmenten muurschilderingen
aan het licht (geen gebouwsporen). Mogelijk heeft hier een villa gestaan.
AMK-terrein 12559
Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Tijdens het onderzoek werd een grote
hoeveelheid vondsten gedaan van inheems en importaardewerk uit de Romeinse tijd. In
boringen werden fragmenten aardewerk en fosfaatplekken aangetroffen. Er zijn nog intacte
grondsporen gevonden. Enkele grondsporen zijn tijdens het onderzoek aangeboord,
waaronder een greppel die vermoedelijk de noordelijke begrenzing van de nederzetting heeft
gevormd. De kern van de nederzetting is waarschijnlijk verloren gegaan bij de aanleg van
Rijksweg A15. Bij de AAO werd vastgesteld dat de conservering en de gaafheid goed zijn.
Waarschijnlijk wordt de vindplaats in de zomer van 1997 opgegraven.

13
14

Schoneveld en Kranendonk 2002
Sier en Koot 2001
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Op circa 700 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 12646. ‘Dit is een
terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. In het verleden is op dit terrein melding
gemaakt van Romeinse vondsten. In 1988 werden hier enkele fragmenten aardewerk uit de
Romeinse tijd verzameld. In 1972 was de archeologische betekenis onduidelijk. Wel is sprake
van een opvallende uitgestrekte terreinhoogte. Op de plaats van de huidige boerderij heeft een
versterkt huis uit de Late Middeleeuwen gestaan’.
Op circa 700 meter ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 3638. ‘Dit is een terrein met
sporen van bewoning. Oude woongrond, vastgesteld bij de bodemkartering van 1946. Tijdens
de veldkartering is hier veel aardewerk uit de Romeinse tijd verzameld, voor het overgrote deel
bestaande uit gedraaid aardewerk. Ook zijn enkele fragmenten Laat Middeleeuws aardewerk
geraapt’.
Waarnemingen
Binnen de AMK-terreinen of in de directe omgeving daarvan zijn talrijke waarnemingen
opgenomen in Archis. Deze zullen hier niet allen worden besproken, omdat de grote aantallen
waarnemingen zijn samengevat in de AMK-terreinen. Prospectiekenmerken van de
vindplaatsen zijn gehaald uit de hoofdstukken Fysische Geografie van de standaard rapporten
die van deze opgravingen zijn verschenen.15
Waarnemingen buiten de AMK-terreinen worden hieronder beschreven:
Direct ten oosten van het plangebied, buiten het tracé van de Betuweroute is bij de
ontwikkeling van terreinen archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn archeologische
waarnemingen gedaan.
Het gaat om de volgende waarnemingen:
25504: Romeins aardewerk.
33614: talrijke aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd.
40986 en 40897: diverse fragmenten van glazen armbanden (La Tène-glas) uit de late ijzertijd.

15

Van Dinter 2002 en 2001
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Afbeelding 6a: Informatie uit het archeologisch informatie systeem (Archis 3.0, 2016).
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Afbeelding 6b: Informatie uit het archeologisch informatie systeem (Archis 3.0 2016).
Onderzoeksmeldingen
De onderzoeksmeldingen behorende bij de onderzoeken van de Betuweroute worden niet
behandeld, omdat de resultaten van deze onderzoeken geleid hebben tot het aanwijzen van
de AMK-terreinen, die hierboven reeds besproken zijn. Wel besproken worden de
onderzoeksmeldingen ten oosten en zuidwesten van het plangebied, waar nog geen
informatie van bekend is. Het gaat om de volgende meldingen:
Ten oosten van het plangebied ligt onderzoeksmelding 51711: Synthegra rapport S
110251/53.16 Bij de uitgevoerde archeologische begeleiding is een waarneming gedaan. Dit
betreft waarneming 443240. De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit opgebrachte grond
met een dikte van 30 tot 40 cm, op oever- op bedding afzettingen. Het onderzoek heeft
greppels, sloten, kuilen, een waterput en ploegsporen opgeleverd. De vindplaats is gedateerd
in de laat-Romeinse tijd. De sloten zijn waarschijnlijk uit de nieuwe tijd, mogelijk laatmiddeleeuws.
Al voor deze archeologische begeleiding plaatsvond zijn archeologische waarnemingen gedaan
door de Historische Kring Kesteren en Omstreken (HKKO). Uit contact met dhr. C. Versluis is
gebleken dat er ook vondsten helemaal in de oosthoek van het plangebied zijn. Nabij de
restgeul van de Westerveldse stroomgordel zijn aardewerk, een runderschedel en een stuk
hout aangetroffen .17 Niet zeker is of het daadwerkelijk de restgeul betrof.
16
17

Kremer en Leuvering 2014
Persoonlijke mededeling C. Versluis
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Onderzoeksmelding 53167: ‘Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek blijkt dat in het
plangebied de meandergordel Westerveld aanwezig is. Op en in de top van de oever- en/of
crevasse-afzettingen van deze fossiele rivier worden archeologische resten verwacht vanaf in
potentie het Laat-Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Direct ten noorden van het
plangebied zijn, gerelateerd aan deze stroomgordel, meerdere vindplaatsen bekend uit de
periode van de Late Bronstijd tot en met de Romeinse tijd. Tevens zijn op de desbetreffende
locaties op vondsten uit het Neolithicum en de Midden Bronstijd aangetroffen. Het kan niet
uitgesloten worden dat deze vindplaatsen zich tot binnen het plangebied uitstrekken. Op basis
van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Neder-Betuwe en de Bodemkaart
van Nederland blijkt dat het plangebied zich op een oude woongrond bevindt. Dit wordt
bevestigd door de vondst van een weefgewicht en keramiek uit de Romeinse tijd in het centrale
deel van het plangebied. Aan en direct onder het maaiveld worden archeologische resten
verwacht uit de Nieuwe Tijd. Op basis van historisch kaartmateriaal wordt duidelijk dat het
plangebied in ieder geval vanaf het begin van de 19e eeuw onbebouwd is geweest. De kans op
archeologische resten uit de Nieuwe tijd wordt derhalve klein geacht. Teneinde deze
verwachting te toetsen en aan te vullen werd in het plangebied een verkennend en karterend
booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de onderste aangeboorde laag in het plangebied
werd gevormd door de beddingafzettingen van de Westerveldse meandergordel. In het
centrale deel, ter hoogte van boring 6, is de restgeul van deze fossiele rivier aangetroffen. De
restgeul is opgevuld met kleiig veen en klei. De beddingafzettingen en de restgeulafzettingen
worden afgedekt door kleiige tot zandige oeverafzettingen. In de top van de oeverafzettingen,
op een gemiddelde diepte vanaf 85 cm ¿mv en ondieper, heeft zich in de boringen 1, 2, 4, 5, 7
en 8 een humeus niveau ontwikkeld. In de overige drie boringen is dit niveau niet aangetroffen,
maar mogelijk opgenomen in de bovenliggende lagen. Het humeuze niveau wordt
geïnterpreteerd als oud loopoppervlak en potentieel archeologisch niveau. De humeuze klei
wordt in het plangebied afgedekt door een pakket zand en sterk siltige klei. Deze pakketten
betreffen (recentelijk) opgebrachte gronden. De bovenste 30 cm wordt gevormd door een
bouwvoor. Hierin zijn puinresten en baksteenfragmenten aanwezig. Ter hoogte van boring 6 is
tot een diepte van 180 cm ¿mv een vulling van een sloot aangetroffen. In het plangebied is
vanaf circa 60 cm -mv een potentieel archeologisch niveau aanwezig. Dit niveau zal alleen ter
plaatse van de funderingssleuven, die tot 90 cm ¿mv gegraven worden, aangesneden worden.
Om de op het bureauonderzoek gebaseerde gespecificeerde verwachting voldoende te kunnen
aanvullen en toetsen, adviseert ADC ArcheoProjecten om in het plangebied tijdens de
graafwerkzaamheden in een archeologische begeleiding te voorzien. De archeologische
begeleiding dient hetzelfde doel als een inventariserend veldonderzoek door middel van het
aanleggen van proefsleuven (AB/IVO-P).
Onderzoeksmelding 49644 (ten oosten van het plangebied): ‘Vanwege de geringe mate van
verstoring (30 cm ¿mv) en het kleine omvang van het plangebied (170m2) adviseert ADC
ArcheoProjecten de graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw archeologische te
begeleiden. De archeologische begeleiding dient hetzelfde doel als een inventariserend
veldonderzoek door middel van het aanleggen van proefsleuven (AB/IVO-P). Dit betekent dat
indien bij de civiele werkzaamheden toch vondsten of archeologische sporen worden
aangetroffen, deze worden geregistreerd en, in zover de werkzaamheden dat toelaten,
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worden gedocumenteerd. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden
vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).’
Ten zuiden van het plangebied:
Onderzoeksmelding 26289: ‘Hoewel geen duidelijke aanwijzingen voor aanwezigheid
archeologische waarden zijn aangetroffen is begeleiding van de nieuwbouw aanbevolen. Dit
vanwege de nabijheid van een mogelijk nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd en een uit de
Late Middeleeuwen daterend versterkt huis.’
Onderzoeksmelding 35983: ‘ADC ArcheoProjecten adviseert om in het noordelijk deel van het
plangebied een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen
van proefsleuven (IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van
archeologische resten te onderzoeken. Het onderzoek dient gericht te zijn op vindplaatsen met
alleen grondsporen, zonder vondstniveau. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te
worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen
(PvE).’
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Archeologische verwachting
Uit het uitgevoerde bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de Westerveldse
stroomgordel. De rivier die deze stroomgordel heeft gevormd, is actief geweest tot ongeveer
het einde van de bronstijd. Tijdens de actieve fase van de rivier hebben nederzettingen
gelegen op crevasse afzettingen ten noorden van deze rivier. Het gaat om woonplaatsen uit de
periode laat-neolithicum – late- bronstijd. De archeologische niveaus worden gekenmerkt door
een humeuze ontkalkte vondstlaag met houtskool-, bot en aardewerkfragmenten op dieptes
tussen 0,6 en 2,0 m-mv. Na de verlanding heeft bewoning in de midden-ijzertijd, de Romeinse
tijd en in mindere mate in de middeleeuwen op de stroomgordel plaatsgevonden. Deze
archeologische resten zijn deels opgenomen in de bouwvoor, maar een archeologisch laag kan
onder de bouwvoor nog intact aanwezig zijn als gevolg van afdekking met komklei.
Op de stroomgordel worden oever- op beddingafzettingen verwacht. Mogelijk is het geheel
afgedekt door een dunne laag komklei. Maar deze is dan naar verwachting opgenomen in de
bouwvoor. Ook kan de restgeul van de Westerveldse stroomgordel in het plangebied verwacht
worden.
Op basis van het archeologisch onderzoek in de omgeving worden op de Westerveldse
stroomgordel archeologische resten verwacht uit met name de midden-ijzertijd, de Romeinse
tijd en later. Het kan gaan om nederzettingsresten, grafvelden etc. Indien een restgeul
aanwezig is, kunnen resten verwacht worden zoals beschoeiingen, resten van steigers,
vaartuigen, visnetten etc. Vondsten in de restgeul kunnen ook ouder zijn en tot in de late
bronstijd, de verlandingsperiode, teruggaan. Gezien de vele activiteiten in de Romeinse tijd,
was er mogelijk toen ook nog sprake van bevaarbaar water. Is sprake van een
nederzettingsterrein dan kan deze gekenmerkt worden door een vuile laag met archeologische
indicatoren als houtskool, huttenleem, aardewerk, fosfaatvlekken etc. De kans bestaat dat
deze zich direct onder de huidige bouwvoor bevindt, maar deze kan ook afgedekt zijn door
latere kleiafzettingen. Resten uit de periode worden binnen 1,0 m-mv verwacht met
uitzondering langs een eventuele restgeul die ten tijde van de bewoning nog bevaarvaar was.
In dat geval kunnen resten op veel grotere diepte aanwezig zijn.
Vondsten uit de periode laat-neolithicum-late bronstijd kunnen niet worden uitgesloten, maar
de kans op erosie van oudere afzettingen door de zich steeds verleggende actieve riviergeul is
groot, waarmee de kans om deze resten hier aan te treffen kleiner is. Middeleeuwse
vindplaatsen zijn nog maar weinig aangetroffen nabij het plangebied. De kans op resten uit
deze periode wordt ook middelhoog ingeschat.
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Conclusies en aanbevelingen








Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Westerveldse stroomrug. Er worden
onder een dunne laag komklei, oever- op beddingafzettingen verwacht. Ook kan de
restgeul binnen het plangebied aanwezig zijn. In de late bronstijd is de stroomgordel
buiten gebruik geraakt en is de rivier verland. De restgeul kan nog langere tijd
watervoerend geweest zijn of opnieuw watervoerend geworden zijn. Na de bronstijd
heeft de stroomgordel als een rug in het landschap gelegen.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied en zo ja. Wat is de aard
van eventueel aanwezige archeologische resten?
Op de stroomgordel worden archeologische resten verwacht uit met name de periode
midden-ijzertijd en Romeinse tijd. Resten uit de periode laat-neolithicum – late-bronstijd
en middeleeuwen kunnen niet worden uitgesloten, maar de kans is kleiner. De
verwachting is niet nader te specificeren in complextype. Het kan gaan om
nederzettingsterreinen, grafvelden maar ook om resten die samenhangen met de
verwachte restgeul. De archeologische resten worden verwacht direct onder de huidige
bouwvoor. Een vondstlaag is mogelijk opgenomen in de bouwvoor en in dat geval niet
goed meer door middel van booronderzoek op te sporen. Is sprake van een restgeul dan
zullen archeologische lagen dieper liggen en wel goed door middel van booronderzoek
zijn op te sporen.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
Het gebied is tot circa 1960 in gebruik geweest als akker en vermoedelijk ook als
boomgaard. Verwacht wordt dat de bovenste 30 cm geploegd zijn. Vanaf circa 1960 ligt
het plangebied ten noorden van de zandwinlocatie en lijkt er tot op heden weinig
veranderd te zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor een diepe bodembodemverstoring.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij het afgraven van aangetroffen kleilagen zullen, indien aanwezig, archeologische
resten vernietigd worden tot de ontgravingsdiepte van 2,4 m –mv.
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Selectieadvies
Om inzicht te krijgen in de aard van de bodemopbouw, de aan- of afwezigheid van intacte
oeverafzettingen en een mogelijke restgeul wordt een archeologisch booronderzoek
aanbevolen. Hiermee kan de archeologische verwachting verfijnd worden en eventueel
vervolgonderzoek gerichter worden uitgevoerd. Eventueel aanwezige archeologische lagen,
zogenaamde vuile bodemlagen, kunnen worden opgespoord. De boringen dienen te worden
uitgevoerd tot in het beddingzand of tot minimaal de ontgravingsdiepte.
Aanbevolen wordt om een verkennend en karterend booronderzoek te combineren en het
booronderzoek uit te voeren in een 30 x 35 boorgrid (circa 10 boringen per hectare), bij
voorkeur met een 3 cm guts. De opsporingskans voor vindplaatsen met een archeologische
laag en een omvang van 500 tot 2.000 m2 is dan 0.9.18
Onderhavig advies dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag de
Gemeente Neder-Betuwe en de Provincie Gelderland.

18

Tol, Verhagen en Verbruggen 2012
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