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Samenvatting 

In opdracht van K3Delta heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor 

een plangebied langs de Hollandsche IJssel gelegen ten noordoosten van het plaatsje 

Willeskop en ten zuiden van de Hollandsche IJssel in de Gemeente Montfoort. De aanleiding 

van het onderzoek vormt de realisatie van een weilanddepot of ophoging met schone grond 

met een daadwerkelijke hoogte van circa 75 cm. Alvorens dit te realiseren zal de bruikbare klei 

met een verwachte dikte van 50 cm worden afgegraven. Het plangebied heeft een oppervlakte 

van circa 7,1 hectare.  

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in de zuid- en oostzijde van het plangebied 

archeologische resten kunnen voorkomen uit de Romeinse tijd en later binnen de 

oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel. De kans op erosie van oudere bodemlagen is in de 

zuid- en oostzijde kleiner dan in de noordwestzijde van het plangebied. In het oostelijke niet 

afgegraven deel van het plangebied bestaat de kans op een afgedekt archeologisch niveau uit 

de periode Romeinse tijd tot 1285. Ook bestaat hier een kans op archeologische resten uit de 

periode na de afdamming in 1285 in of direct onder het maaiveld. Resten uit deze periode 

zullen in de afgegraven westzijde van het plangebied met uitzondering van diepe grondsporen 

grotendeels vernietigd zijn.  

Het wordt aanbevolen om in de oostzijde, dus in het niet afgegraven gedeelte van het 

plangebied (circa 3,0 ha) een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren door middel van 

een verkennend booronderzoek. Aangeraden wordt om de verkenning uit te voeren met een 

boordichtheid van 10 boringen per hectare. Het doel van het verkennend onderzoek is het 

vaststellen van de bodemopbouw en de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 

lagen die zich binnen de oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel kunnen bevinden. Voor 

het westelijke afgegraven gedeelte van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek 

aanbevolen. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Montfoort. De eerste concept versie van dit rapport is getoetst door dhr. R. 

Torremans. Zijn opmerkingen zijn verwerkt in de huidige versie. 

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

{toevals-) vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 

van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Montfoort.   
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van K3Delta heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor 

een plangebied langs de Hollandsche IJssel gelegen ten noordoosten van het plaatsje 

Willeskop en ten zuiden van de Hollandsche IJssel in de Gemeente Montfoort. De aanleiding 

van het onderzoek vormt de realisatie van een weilanddepot of ophoging met schone grond 

met een hoogte van circa 75 cm. Alvorens dit te realiseren zal de bruikbare klei met een 

verwachte dikte van 50 cm worden afgegraven. Het plangebied heeft een oppervlakte van 

circa 7,1 hectare.  

Uit het bestemmingsplan Buitengebied 2012, 1e herziening van de Gemeente Montfoort blijkt 

dat het grootste deel van het plangebied ligt in een zone die de dubbelbestemming waarde 

archeologie heeft. Het gaat om waarde archeologie 3 en een klein gedeelte heeft waarde 

archeologie 4. Het beleid is dat, bij werken/ontgrondingen met een oppervlakte groter dan 

200 m2 (waarde archeologie 3) of 2000 m2 (waarde archeologie 4) en dieper dan 50 cm-mv 

(waarde archeologie 3) of 100 cm-mv (waarde archeologie 4), archeologisch onderzoek deel 

moet uit maken van de vergunningprocedure.1  

Onderhavig archeologisch bureauonderzoek is een eerste stap in het archeologisch 

onderzoekstraject en kan leiden tot een vervolgonderzoek. 

Het archeologisch bureauonderzoek is opgesteld conform de KNA in november 2016 door dhr. 

L.C. Nijdam. 

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. Op basis van de uitkomst en de voorziene bodemingrepen wordt een 

advies gegeven voor eventueel vervolgonderzoek.  

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, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek? 

  

                                                           
1
 Gemeente Montfoort 2012 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Tussen Willeskop en Hollandsche IJssel  
Toponiemen: Hollandsche IJssel, Willeskop  
Kadastrale nrs.  Gemeente Montfoort sectie C  nrs. 00618, 619 en 620 
Provincie: Utrecht 
Gemeente: Montfoort 
Opdrachtgever: K3Delta 

Dhr. J. Hijlkema 
Rondweg 29-33 
6515 AS Nijmegen 

bevoegd gezag: Gemeente Montfoort 
Coördinaten: 121953/448768 (noordwestpunt), 122481/448625 (oostpunt), 

122096/448501 (zuidpunt) 
Oppervlakte: Circa 7,1 ha 
Kaartblad: 38E 
Onderzoekmeldingsnummer: 4020137100 

 

 

 

 
Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.2 

 

 

                                                           
2
 Kadaster 2012 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Hollandsche IJssel en ten noorden van Willeskop en de  

Rijksweg N228. Het plangebied omvat drie percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 

circa 7,1 ha en is in gebruik als grasland (zie afbeelding 1).  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De plannen zijn om een weilanddepot of ophoging met schone grond te realiseren met een 

hoogte van circa 75 centimeter. Voorafgaand is het de bedoeling om, indien aanwezig, de 

bruikbare klei met een verwachte laagdikte van 50 centimeter te ontgraven. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

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

versie 3.3. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied ligt in het Nederlandse rivierengebied op de stroomgordel van de Hollandsche  

IJssel. Uit historische bronnen blijkt dat de huidige ligging van de restgeul al bestaat vanaf 800 

na Chr. De rivier is waarschijnlijk enkele eeuwen, voordat de Romeinen in Nederland kwamen, 

ontstaan en afgedamd bij ‘Het Klaphek’ (ten zuidwesten van IJsselstein) rond het jaar 1285 na 

Chr. Voordat de Hollandsche IJssel door het gebied stroomde zijn verschillende oudere 

stroomgordels actief geweest.3 De verwachting is dat afzettingen van oudere stroomgordels 

ter plaatse door de erosieve werking van de Hollandsche  IJssel niet meer aanwezig zijn.  

Van het gebied rondom Montfoort is een nauwkeurige geomorfogenetische kaart gemaakt 

door dhr. Berendsen, waarbij landvormen en de genese of onstaanswijze daarvan in kaart zijn 

gebracht. Een uitsnede van deze kaart is opgenomen in afbeelding 2.4 Op deze kaart is te zien 

dat het plangebied ligt in de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel en heeft de codes Fu1 

(zuidwestzijde) en Fu2 (noordoostzijde) gekregen. Code Fu1 betekent dat het profiel binnen 50 

cm-mv bestaat uit beddingafzettingen, Fu2 betekent dat het profiel dieper dan 50 cm-mv maar 

binnen 100 cm-mv bestaat uit beddingafzettingen.5 De beddingafzettingen bestaan uit kalkrijk 

zand en mogelijk grind- of kleilaagjes. 

 

                                                           
3
 Cohen e.a. 2012 

4
 Berendsen 1982 

5
 Berendsen 1994 
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Afbeelding 2. Plangebied (paars) op een geomorfologische kaart.6 

 

De noordwestzijde van het plangebied ligt in de binnenbocht van de rivier, zodat aangenomen 

wordt dat oudere geologische afzettingen door een zich naar het noorden verplaatsende 

IJssel-geul zijn geërodeerd en jongere sedimenten ter plaatse van het plangebied zijn afgezet. 

Dit geldt niet voor de zuid- en oostzijde van het plangebied waar een grotere kans lijkt op de 

aanwezigheid van oudere afzettingen.7 Op een kaart op basis van het actueel hoogtebestand 

Nederland  blijkt dat het westelijke perceel (nr. C 00618) met een oppervlakte van 4,1 hectare 

is afgegraven. De twee oostelijk percelen zijn niet afgegraven. (zie afbeelding 3). Het maaiveld 

binnen het plangebied ligt momenteel op circa 0,7 m –NAP (westelijke perceel), 0,1 m + NAP 

(middelste perceel) en circa 0 NAP (oostelijke perceel). Er is minimaal 80 cm klei afgegraven. 

Op het de hoogtekaart zijn binnen het plangebied geen aanwijzingen voor dijken in de vorm 

van langgerekte hoogten aanwezig. 

                                                           
6
 Berendsen 1982 

7
 Berendsen 2004 
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Afbeelding 3. Plangebied (paars) op een hoogtekaart op basis van het AHN-2 met twee 

archeologische waarnemingen ten westen van het plangebied.8 

 

Steilrandjes langs de percelen verschijnen rond 1935 op de kaart. 9 Mogelijk dat kort daarvoor 

het perceel is afgegraven voor de baksteen-industrie. Als gevolg van de afgraving ligt de 

natuurlijke bodem niet meer aan de oppervlakte. Bodemkundige gegevens van deze kaart zijn 

archeologisch dan ook niet meer relevant. In de oostzijde komen kalkhoudende 

poldervaaggronden in lichte klei en zware zavel voor (code Rn95A).10 

3.3 Historische situatie 

Willeskop wordt in 1282 genoemd en de naam verwijst rechtstreeks naar de uitgifte van de 

ontgonnen gronden rond die tijd.11 De stroomgordel van de Hollandsche  IJssel met haar 

oevers is reeds voor de bedijking bewoond. De bedijking heeft vermoedelijk plaatsgevonden in 

de 12e eeuw en vrij kort daarna volgde de bovenstroomse afdamming in 1285. Toch bleef de 

IJssel water af voeren, wegens de geringe stroomsnelheid slibde de rivier geleidelijk dicht. Dit 

blijkt onder andere uit gegevens dat de rivier al in 1485 moest worden uitgediept.12 De 

stroomrug van de Hollandsche  IJssel heeft als ontginnings-as gediend van waaruit de lager 

gelegen komgronden in de periode 12e  - 14e eeuw middels de cope-systeem zijn ontgonnen.13 

                                                           
8
 AHN-2 2007-2012 

9
 Bureau Militaire Verkenningen 1870 - 1940 

10
 Alterra 1965-1995 

11
 Van Berkel en Samplonius 2006 

12
 Den Uyl 1963 (In: Berendsen 1994) 

13
 Berendsen 1984 
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Uit de minuutplan van 1811-1832 blijkt dat meeste bebouwing lag langs de dijk op de overgang 

naar lagere gelegen gronden, zoals ook op de op de minuutplan gebaseerde veldminuut uit 

1850 te zien is (zie afbeelding 4). Toch kwam plaatselijk binnen de uiterwaarden toen ook 

bebouwing voor. Ook in de zuidwesthoek van het plangebied bevond zich toen een boerderij.14   

Op Bonnebladen van rond 1920 is het erf nog aanwezig, maar staat er geen bebouwing meer 

ingetekend. Uit topografische kaarten blijkt dat tussen 1930 en 1940 de boerderij verdwenen 

is.15 De verwachting is dat bij de kleiwinning het grootste deel van eventuele archeologische 

resten is afgegraven. 

Afbeelding 4. Plangebied (paars) op de veldminuut van rond 1850.16 

Op basis van oude kaarten worden er geen resten van dijken binnen het plangebied verwacht. 

De huidige weg, ofwel de zuidelijke grens van het plangebied, betreft een dijk. 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten (zie afbeelding 5) 

Gesteld kan worden dat van het plangebied en de omgeving nog maar weinig archeologische 

waarnemingen bekend zijn en dat er nog weinig onderzoek heeft plaatsgevonden. Bij dit 

onderzoek zijn gegevens bestudeerd die in de nabijheid van het plangebied liggen in eenzelfde 

landschappelijke situatie, dus op de stroomgordel van de Hollandsche IJssel liggen in een straal 

van circa 700 meter. 

 

                                                           
14

 Kadaster 1811-1832 
15

 Bureau Militaire Verkenningen 1850-1940 
16

 Bureau Militaire Verkenningen 1850 
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Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen 

Binnen 700 meter van het plangebied zijn geen AMK-terreinen aanwezig. 

Op 250 meter ten westen van het plangebied zijn twee waarnemingen gedaan. 

Het gaat om nr. 437537: De vondst betreft een bronzen corpus uit de nieuwe tijd. Deze 

waarneming werd gedaan i.v.m. het afvlakken van een veld en het afgraven/verbreden van de 

sloot en graven van een greppel. Deze waarneming is gedaan met behulp van metaaldetectie.  

 

438178: Deze waarneming betreft een gouden ring van 22k. De doorsnede van de ring is 1,45 

cm en weegt 1.1 gr. Fijne bewerking aan de boven en onderzijde van de buitenkant in de vorm 

van kleine deukjes. Aan de binnenzijde zijn de randen iets omgeslagen naar binnen. De vondst 

wordt gedateerd in de nieuwe tijd. 

 

432576. Bij een bouwput is uit aangetroffen aardewerk (Andenne, protosteengoed, Pingsdorf, 

roodbakkend etc.) geconstateerd dat het land vanaf de late middeleeuwen, zoals verwacht 

werd, in gebruik is.  

 

 

Afbeelding 5. Informatie uit losse bestanden van Archis II.17 

Vondstmelding 426042 in het zuiden van het plangebied is met een metaaldetector een vondst gedaan. 

2191425100 
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 Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2015 



 

ArGeoBoor rapport 1438. Montfoort, tussen Willeskop en de Hollandsche IJssel (Gemeente Montfoort)  
Opdrachtgever: K3Delta 11 

 

 

 

Onderzoeksmeldingen 

Melding 52381 ter plaatse van de Hollandsche IJssel. Dit onderzoek bestond uit een 

bureaustudie naar eventuele archeologische resten die bij baggerwerkzaamheden zouden 

kunnen worden beschadigd. Deze studie heeft geen relevante gegevens voor het onderhavig 

plangebied opgeleverd.18 De resultaten van onderzoek in de kleinere gebieden ten zuidoosten 

van het plangebied worden hieronder genoemd: 

Onderzoeksmelding 40905 (waarneming 432576). Het plangebied ligt binnen een LME 

bewoningslint. Het vondstmateriaal dat is aangetroffen reflecteert dit, maar dit en de 

resultaten van het veldonderzoek duiden niet op de aanwezigheid van een huisplaats. 

In archis 3.0 staan ten noorden van de Hollandsche IJssel nog twee onderzoeksmeldingen. Het 

gaat om dit rapport: 

Pape, H. en T. Nales, 2014: Snelrewaard, Waardsedijk 44, Gemeente Oudewater (Utrecht), 

Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende en 

karterende fase), Transect-rapport 462, Utrecht. Er is geen vindplaats aangetroffen.19  

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart  

Op de archeologische waarden en verwachtingskaart van de Gemeente Montfoort krijgt het 

hele plangebied een hoge archeologische verwachting.20  

Ondanks dat in het plangebied klei is afgegraven bestaat toch nog een kans op de 

aanwezigheid van archeologische resten. Het gaat dan met name om dieper gelegen 

grondsporen, zoals diepere greppels en paalkuilen en water putten. Met name resten uit de 

Romeinse tijd kunnen door rivier activiteit in de vroege en volle middeleeuwen door een dikke 

laag oeverafzettingen bedekt zijn geraakt en ondanks kleiwinning toch nog aanwezig zijn.21 Uit 

een overzicht van vondsten blijkt dat in de gemeente Montfoort resten uit de Romeinse tijd en 

Vroege Middeleeuwen vrijwel geheel ontbreken. 

 

Luchtfoto’s 

Er zijn luchtfoto’s uit de tweede wereldoorlog en later bestudeerd, daarop zijn geen 

aanwijzingen te zien voor eventuele resten die te maken zouden kunnen hebben met 

stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Bestudeerd zijn onder andere: 

- Foto nr. 026_01_3139 uit 1944 (geraadpleegd op https://originals.dotkadata.com) 

- Luchtfoto  

 

Molens 

De database voor verdwenen molens is geraadpleegd. Binnen het plangebied liggen geen 

bekende ‘verdwenen molens’ (http://www.molendatabase.org/  

                                                           
18

 Visser en Klerks 2015 
19

 Ende 2015 
20

 Alkemade e.a. 2010, kaart 8 
21

 Waldus en van de Velde 2006 (In: Alkemade e.a. 2010) 

https://originals.dotkadata.com/
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IKME 

Op de indicatieve kaart militair erfgoed staan geen bijzonderheden aangegeven voor het 

plangebied. Er kunnen resten worden verwacht zoals overal in Nederland, waarbij het in zijn 

algemeenheid gaat om kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en 

onderduikholen.  
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4 Archeologische verwachting 

Het plangebied bestrijkt een zone van de huidige watervoerende geul tot en met de dijk en ligt 

in zijn geheel in de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel. Deze stroomgordel is ontstaan in 

de Romeinse tijd en de watervoerende restgeul zou zich al vanaf 800 na Chr. op de huidige 

locatie bevinden. De kans op erosie tot 800 na Chr. van nog oudere lagen is het grootst in de 

noordwestzijde van het plangebied en aanzienlijk lager in de oost- en zuidzijde. Eventuele 

oudere bewoningsresten uit de periode Romeinse tijd t/m 800 na Chr. op de oevers van de 

onbedijkte IJssel worden dan ook vooral in de zuidzijde en in de oostzijde van het plangebied 

verwacht. Archeologische resten uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen langs de 

Hollandse IJssel zijn nog niet aangetroffen in de gemeente Montfoort. Echter ten oosten van 

de Gemeente zijn langs de Hollandse IJssel talrijke archeologische resten uit de Romeinse tijd 

bekend.  

 

Archeologische resten uit de periode tussen 800 en de bedijking in de 13e eeuw worden 

eveneens op de hoogste dele van de oevers verwacht, waarschijnlijk in de nabijheid van de 

dijk, in de zuidzijde van het plangebied. Na de bedijking tot aan de afdamming heeft een korte 

periode waarschijnlijk geen bewoning plaatsgevonden in verband met overstromingen. Ook na 

de afdamming zal wateroverlast nog vaak zijn voorgekomen en bewoning vindt al die tijd 

voornamelijk binnendijks ten zuiden van het plangebied plaats. Niet bekend is vanaf welk 

tijdstip ook buitendijks in de uiterwaarden gewoond kon worden. Uit bebouwing binnen het 

plangebied, zoals aanwezig op de minuutplan, blijkt dat bewoning binnen het plangebied toen 

mogelijk was. 

Uit kaarten vanaf circa 1850 blijkt dat er een boerderij in de zuidwesthoek van het plangebied 

gestaan heeft tot circa 1920. Dit terrein is echter tussen 1930 en 1940 afgegraven, waarbij 

circa 80 cm klei is verwijderd. Binnen het afgegraven terrein worden geen archeologische 

resten meer verwacht uit de periode van na de afdamming in 1285. Eventuele door afzettingen 

van de IJssel afgedekte vindplaatsen worden vooral verwacht in het zuiden en oosten van het 

plangebied in de nabijheid van de dijk, maar niet uitgesloten kan worden dat ook in het 

overige deel van het plangebied binnen de oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel 

archeologische resten voorkomen. Het gaat om de periode Romeinse tijd tot aan de bedijking. 

 

In het afgegraven westelijk deel van het plangebied worden vooral resten van dieper 

grondsporen verwacht. De kans op het aantreffen van archeologische lagen wordt als gevolg 

van het afgraven van grond klein geacht. In de oostzijde van het plangebied in de niet 

afgegraven percelen worden afgedekte archeologische resten verwacht die gekenmerkt 

kunnen worden door een archeologische laag. Het gaat om de periode vanaf de Romeinse tijd 

tot 1285. Resten van bewoning na 1285 zullen zich direct onder en in de bouwvoor bevinden.  

 

Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor het voorkomen van resten van molens en resten uit 

de Tweede Wereldoorlog. Ook is geen aanvullende informatie beschikbaar uit de periode 

1285-1800. Er worden ook geen resten van dijken binnen het plangebied verwacht.  
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5 Conclusies 

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op de stroomrug van de Hollandsche IJssel die in de westzijde van 

het plangebied afgegraven is. De Hollandsche  IJssel heeft zich ontwikkeld vanaf 1900 

Before Present, circa 100 na Chr., de Romeinse tijd. 

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

en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?  

In de zuid- en oostzijde van het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen 

uit de Romeinse tijd en later op de oevers van de Hollandsche IJssel. De kans op erosie 

van oudere bodemlagen is in de zuid- en oostzijde kleiner dan in de noordwestzijde 

van het plangebied. In het oostelijke niet afgegraven deel van het plangebied bestaat 

de kans op een afgedekt archeologisch niveau uit de periode Romeinse tijd tot 1285. 

Ook bestaat hier een kans op archeologische resten uit de periode na de afdamming in 

1285 in of direct onder het maaiveld. Resten uit deze de periode na de afdamming 

zullen in de westzijde volledig afgegraven zijn. In dit afgegraven gedeelte kunnen nog 

wel diepere grondsporen uit de periode hiervoor aanwezig zijn.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden?  

De kans op archeologische resten in de afgegraven westzijde van het plangebied wordt 

zeer klein geacht. Deze worden dus ook niet bedreigd. 

In de niet afgegraven oostzijde van het plangebied wordt de kans op archeologische 

resten vooralsnog hoog geacht, waarbij de verwachting van noord- naar zuid 

toeneemt. De dijk is immers vaak op de natuurlijk hoogste delen van de oever 

aangelegd. Tevens is de kans op erosie hier kleiner. Archeologische resten binnen 50 

cm-mv in de mogelijk af te graven kleilagen zullen hierdoor vernietigd worden. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? 

In de niet afgegraven percelen in het oosten van het plangebied wordt een 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.  
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6 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om in de oostzijde, dus in het niet afgegraven gedeelte van het 

plangebied (circa 3,0 ha) een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren door middel van 

een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van 10 boringen per hectare. Het doel 

van het verkennend onderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische lagen die zich binnen de oeverafzettingen van de 

Hollandsche IJssel kunnen bevinden. Voor het westelijke afgegraven gedeelte van het 

plangebied wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Montfoort. Een eerste concept is inmiddels voorgelegd aan de gemeente 

Montfoort en is beoordeeld door dhr. R. Torremans. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

{toevals-) vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 5.10 

van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Montfoort.  
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