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Samenvatting 
 

 

 

 

BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het 

plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen.  

 

Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Kromme Rijn, waarbij het 

plangebied waarschijnlijk op een restgeul (daterende uit 620 tot 930 na Chr.) van 

de Kromme Rijn ligt. Gezien de ouderdom van de te verwachten afzettingen 

binnen het plangebied, van 1050 voor Chr. tot 1122 na Chr., kunnen hier 

archeologische waarden aanwezig zijn vanaf de late bronstijd tot en met de 

nieuwe tijd B).  

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd B, met de 

hoogste verwachting voor de periode ijzertijd t/m de middeleeuwen. Oudere 

vondsten en/of sporen op de Houten-stroomgordel zijn namelijk door de jongere 

Kromme Rijn stroomgordel geërodeerd. Jongere archeologische resten worden 

niet verwacht aangezien op historisch kaartmateriaal zichtbaar is dat het 

plangebied vanaf het begin van de 19
e
 eeuw onbebouwd was en in gebruik als 

bouwland.  

 

Tijdens het veldonderzoek zijn in alle boringen in de A- en AC-horizont spikkels 

houtskool en aardewerk aangetroffen. Daaronder zijn zowel oeverafzettingen als 

beddingafzettingen aangetroffen. De oeverafzettingen waren in het verleden 

aantrekkelijke vestigingsplaatsen. In het gehele plangebied zijn geen 

aanwijzingen aangetroffen dat de bodem verstoord is.  

 

De hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten uit de periode 

bronstijd t/m nieuwe tijd B blijft conform de verwachting uit het 

bureauonderzoek gehandhaafd. Derhalve wordt een vervolgonderzoek 

aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. 
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Ecopart BV heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC 

bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied 

Groenewoudseweg 18 te Cothen. Aanleiding voor het onderzoek is het 

plan nieuwbouw te realiseren. De minimale bodemverstoring bij de 

realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-horizont van de 

bodem, waarbij een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven 

gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven 

informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. 

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van 

het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 

verleden en om de intactheid van het bodemprofiel te bepalen. 

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
1
 te worden beantwoord: 

 

▪ Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo 

ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering 

hiervan? 

▪ Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens 

bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het 

plangebied? 

▪ Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

▪ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2
2
 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

                                                      
1
 De Bondt 2012.  

2
 SIKB 2010. 
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1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom ten noordwesten van Wijk bij 

Duurstede en ten zuidoosten van Cothen. Het plangebied grenst aan de 

noordoostzijde tegen het huidige bebouwde deel van het perceel. Het 

plangebied en de directe aangrenzende delen van het perceel bestaan uit een 

boomgaard. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 0,5 ha. In figuur 

1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied.3 

 

                                                      
3
 ANWB 2004.  
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2 Bureauonderzoek  

 

 

 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van beschikbare bronnen een 

archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie 

van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal 

Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), evenals de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW). Hierbij is het Archeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS) gebruikt. Ook is de gemeentelijke concept archeologische 

verwachtingskaart geraadpleegd.    

Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische 

bronnen geraadpleegd, daarnaast is contact opgenomen met de lokale 

historische kring. Er is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland en oude topografische kaarten. Literatuur over de geologie, 

geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is eveneens 

bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen over de 

kans op aanwezigheid van archeologische resten.  

 

In de navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek 

beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van 

een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de 

geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de 

literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

Het plangebied ligt net binnen het noordelijke deel van het Midden-Nederlandse 

rivierengebied.
4
 Het gebied bestaat uit afzettingen van de meanderende Rijn die 

in het Holoceen (circa 11.750 jaar geleden tot heden) zijn gevormd.  

De accumulerende meanderende rivieren ontwikkelden een duidelijke 

differentiatie in de verschillende rivierafzettingen (dit wil zeggen 

beddingafzettingen, oeverwalafzettingen en komafzettingen). 

Beddingafzettingen betreffen alle afzettingen binnen de beddinggordel die in de 

watervoerende rivierbedding worden afgezet, zoals het scheef gelaagde zand in 

de binnenbocht van de rivier (kronkelwaard; figuur 2.1). Langs de geulen worden 

oeverwalafzettingen afgezet, die voornamelijk bestaan uit fijn zand, zavel en 

sterk zandige klei (figuur 2.1). Deze ontstaan wanneer bij hoge afvoeren de rivier 

buiten zijn bedding treedt. Hierbij neemt de stroomsnelheid snel af, waardoor 

het grovere sediment (zand, zavel en sterk zandige klei) direct naast de bedding 

wordt afgezet. De zich zo vormende oeverwallen worden in de loop der tijd 

steeds hoger. Hierdoor neemt de overstromingsfrequentie af. Het fijnere 

                                                      
4
 Berendsen 2008a. 
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sediment, de zware klei, wordt verder van de bedding afgezet in lager gelegen 

delen. Deze afzettingen worden komafzettingen genoemd. De komkleien zijn in 

tegenstelling tot de zandige oever- en/of beddingafzettingen over het algemeen 

kalkloos ten gevolge van ontkalking tijdens sedimentatie. In de kommen, waar 

veel riet groeide, was de CO2 productie hoog, waardoor de kalk al tijdens de 

sedimentatie in oplossing ging, en met het water werd weggevoerd. De 

stroomgordels zijn als gevolg van differentiële klink van de komkleien 

tegenwoordig duidelijk als hoogtes in het landschap te herkennen. De 

komgebieden daarentegen liggen relatief laag in het huidige landschap.  

 

 
Figuur 2.1 Schematische doorsnede door de stroomgordel van een meanderende rivier 

(natuurlijke situatie) met bijbehorende terminologie.5 

 

Bij hoog water treden regelmatig oeverwaldoorbraken op waarbij crevasses 

ontstaan. De oeverwallen breken tijdens een hoogwater vooral door in de 

                                                      
5
 Uit Berendsen & Stouthamer 2001. 
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buitenbochten van de rivier, waar de stroomsnelheid immers het grootst is. 

Hierbij ontstaan één of meerdere uitbraakgeulen vanuit de hoofdgeul door de 

oeverwal heen. Deze uitbraakgeulen worden ‘crevassegeulen’ genoemd. De 

crevassegeulen zijn eigenlijk een miniatuur rivierbedding. De crevassegeulen 

kunnen zich vertakken en daarbij een waaier van zand en zavel vormen, een 

‘crevassecomplex’ of simpelweg ‘crevasse’ genoemd. Kenmerkend voor crevasse-

afzettingen is dat deze afzettingen vaak een coarsening-upwards (toename van 

de korrelgrootte naar boven toe) en vervolgens een fining-upwards (afname van 

de korrelgrootte naar boven toe) sequentie vertonen. De basale geulafzettingen 

bestaan vaak uit geërodeerd oeverwalsediment, verslagen veen en plantenresten 

afkomstig van de voormalige oeverwal en de achterliggende kom. Afhankelijk 

van de aard van het geërodeerde sediment en de kracht van de 

oeverwaldoorbraak is het sediment meer of minder zandig, dan wel siltig. De 

geulen zijn vaak tot bovenin opgevuld met zand, en slechts bedekt met een dun 

pakket oeverwalafzettingen.
6
 

 

Gedurende het Holoceen zijn er verschillende perioden geweest met sterke 

accumulatie, gevolgd door perioden waarin veel minder sedimentatie optrad. 

Tijdens laatstgenoemde perioden nam de begroeiing toe en ontstonden in de 

komgebieden, voornamelijk nabij de flanken van stroomruggen, 

donkergekleurde vegetatiehorizonten (laklagen). In laklagen kunnen 

archeologische resten voorkomen, omdat zij oude oppervlakken 

vertegenwoordigen. Komgebieden waren over het algemeen echter laaggelegen 

en nat, zodat de kans op het aantreffen van archeologische resten op de 

stroomruggen hoger is dan in de lager gelegen kommen. 

De geomorfologische kaart
7
 geeft aan dat het plangebied gelegen is op een 

rivieroeverwal of stroomrug (3K25). 

 

De Kromme Rijn stroomgordel is actief geweest tussen 1050 voor Chr. en 1122 na 

Chr.
8
 en heeft zich ingesneden in de oudere Houten stroomgordel. In 1122 na 

Chr. is de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd, waardoor deze 

stroomgordel verlaten is en het water werd afgevoerd door de Lek. De restgeul 

waarop het plangebied zich bevindt, dateert tussen 620 en 930 na Chr.
9
 Langs 

deze geul bevond zich in deze periode de haven van de vroeg-middeleeuwse 

nederzetting Dorestad. Vervolgens verplaatste de actieve geul van de Kromme 

Rijn zich door voortschrijdende erosie geleidelijk in oostelijke richting tot op haar 

huidige locatie. Op de Kromme Rijn stroomgordel zijn vondsten gedaan die 

dateren uit de late bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen, de 

Karolingische periode (725 – 900 na Chr.) en later.
10

 

 

De bodemkaart geeft aan dat het plangebied zich in een gebied met 

kalkhoudende ooivaaggronden (Rd90C) bevindt, die zich hebben ontwikkeld in 

hoofdzakelijk zware zavel en lichte klei.11  

 

Ooivaaggronden zijn klei-, leem- of zavelgronden met een dunne 

humushoudende bovengrond (A-horizont tot 30 cm). Deze lichtbruin tot 

bruingrijs gekleurde A-horizont ligt op een bruine, goed gehomogeniseerde en 

poreuze Bw-horizont. Daaronder bevindt zich de licht gekleurde en soms nog 

sterk textureel gelaagde ondergrond die nog weinig door bodemvorming is 

                                                      
6
 Berendsen 2008b. 

7
 Stiboka / RGD 1986. 

8
 Berendsen & Stouthamer 2001. 

9
 Lanting en Mook 1977. 

10
 Berendsen & Stouthamer 2001. 

11
 Stiboka 1972. 
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veranderd (C-horizont). Roest en grijze vlekken komen voor vanaf 50 cm onder 

maaiveld in het rivierengebied. De grondwaterstand is laag tot middelhoog, 

zodat de permanent gereduceerde ondergrond rond de 0,8 tot 1,2 m onder 

maaiveld kan worden verwacht. De gronden zijn stevig doordat ze al wel gerijpt 

zijn. De textuur kan sterk wisselen, al naar gelang de landschappelijke eenheid 

(bv. kronkelwaard).  

De ooivaaggronden liggen ten opzichte van de omliggende landschapseenheden 

meestal relatief hoog. Ze komen vooral voor op stroomruggen en als 

uiterwaardgronden in het rivierengebied. 

Ter plekke van het plangebied komt een grondwatertrap VII voor. De gemiddelde 

hoogste grondwaterstand bevindt zich op een diepte van meer dan 80 cm 

beneden het maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand bevindt zich 

op een diepte van meer dan 120 cm beneden het maaiveld.  

 

Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (zie figuur 2.2) is zichtbaar dat het 

plangebied zich relatief hoog in het omringende landschap bevindt. Van zuidoost 

naar noordwest loopt een rug met hoger liggende gronden (gele, oranje en rode 

kleuren). Ten oosten en westen van het plangebied liggen duidelijk lagere 

gronden (groene en blauwe kleuren). Op het AHN zijn geen aanwijzingen 

zichtbaar die kunnen duiden op een eventuele afgraving van het plangebied.  

 

 
Figuur 2.2 Uitsnede van de AHN.12 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Historische achtergrond 

Rond 700 ontstond de handelsnederzetting Dorestad, een stad van internationaal 

belang vanwege de gunstige ligging aan de Rijn en de Lek. Het plangebied ligt 

op ongeveer twee kilometer ten noordwesten van de historische kern van Wijk bij 

Duurstede uit de late middeleeuwen.  

Met name de oevers van de riviersystemen waren geschikt voor bewoning. De 

dynamiek van de rivier werd beteugeld door de aanleg van dijken. In de twaalfde 

                                                      
12

 AHN 2012. 
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eeuw vond de eerste bedijking plaats, die na de afdamming van de Kromme Rijn 

in 1122 na Chr. vooral langs de Lek werd aangelegd.  

Als gevolg van de aanleg van dijken konden de kommen voor landbouw in 

gebruik worden genomen. Voor een goede drainage van het gebied werd 

gezorgd door weteringen te graven. Een dergelijke wetering ligt ongeveer 250 m 

ten zuidwesten van het plangebied. 

 

Op de eerste kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 (zie figuur 2.3) staat 

binnen het plangebied of in de directe omgeving ervan geen bebouwing 

aangegeven. Volgens de bijbehorende aanwijzende tafel is het plangebied op dat 

moment in gebruik als bouwland. Het plangebied ligt binnen een opvallende 

groot en breed perceel t.o.v. de overige percelen.  

 

 
Figuur 2.3 Uitsnede van de kadastrale kaart van de periode 1811-1832.13 

 

Op de bonnekaart van rond 1900
14

 staat eveneens geen bebouwing aangegeven 

nabij het plangebied. Wel is het landgebruik veranderd van bouwland naar 

boomgaard. Op een kaart van 1966 staat voor het eerst bebouwing nabij het 

plangebied aangegeven, ongeveer op de locatie van de huidige bebouwing. Deze 

bebouwing zal tussen 1958 en 1966 geplaatst zijn, aangezien het nog niet 

aanwezig was op de topografische kaart van 1958.
15

  

2.3.3 Archeologie 

Op de concept gemeentelijke verwachtingskaart
16

 (zie figuur 2.4) staat het 

plangebied aangegeven binnen een zone met een hoge archeologische 

verwachting.  

 

                                                      
13

 Watwaswaar 2012.  
14

 Watwaswaar 2012. 
15

 Watwaswaar 2012. 
16

 Klerks 2011.  
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Figuur 2.4 Uitsnede van de gemeentelijke verwachtingskaart met daarop geprojecteerd het 

plangebied, de AMK terreinen, onderzoeksmeldingen en ARCHIS-waarnemingen.  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart
17

 staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. 

Binnen het plangebied zijn geen AMK-terreinen aanwezig. In een straal van 500 

m rondom het plangebied is wel een AMK-terrein aanwezig (zie tabel 2.1).  

                                                      
17

 RCE 2010.  
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Tabel 2.1 AMK terreinen in een straal van 500 m rond het plangebied. 
AMK-terrein Afstand tot 

plangebied 

Status Datering Opmerkingen 

4760 350 m ZW Terrein van hoge 

archeologische waarde 

IJzertijd laat – 

Romeinse tijd 

Terrein met sporen van 

bewoning 

 

Uit het Centraal Archeologisch Archief
18

 blijkt dat binnen het plangebied geen 

waarnemingen zijn gedaan. In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn 

wel 20 waarnemingen gedaan (zie tabel 2.2).  

 

Tabel 2.2 Waarnemingen in een straal van 500 m rond het plangebied. 
Waarnemings-

nummer 

Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

1522 460 m ZO Fragmenten keramiek  Middeleeuwen laat A – 

nieuwe tijd 

Gevonden bij 

veldkartering 

 

6060 500 m ZW Fragmenten keramiek IJzertijd laat – Romeinse 

tijd  

Gevonden bij 

veldkartering 

6061 390 m ZZO Fragmenten keramiek, 

bot en verbrande leem 

IJzertijd laat - Romeinse 

tijd 

Gevonden bij 

veldkartering 

6238 125 m O Fragmenten keramiek, 

o.a. type Dorestad 

Middeleeuwen vroeg C – 

middeleeuwen laat B 

Gevonden bij 

veldkartering 

6240 275 m Z Fragmenten keramiek Romeinse tijd – 

middeleeuwen laat B 

Gevonden bij 

veldkartering 

6241 266 m ZO Fragmenten keramiek Romeinse tijd – 

middeleeuwen laat B 

Gevonden bij 

veldkartering 

10404 160 m NO Fragmenten keramiek Middeleeuwen Gevonden bij 

veldkartering 

10487 290 m N Fragmenten keramiek Middeleeuwen laat B Gevonden bij 

veldkartering 

10488 265 m W Fragmenten keramiek Middeleeuwen laat A Gevonden bij 

veldkartering 

10489 410 m ZW Fragmenten keramiek Romeinse tijd -

middeleeuwen laat A 

Gevonden bij 

veldkartering 

10490 475 m NW Fragmenten keramiek Middeleeuwen laat Gevonden bij 

veldkartering 

10704 210 m O Fragmenten keramiek Middeleeuwen laat Gevonden bij 

veldkartering 

10760 500 m NO Fragmenten geglazuurd 

steengoed 

Middeleeuwen laat Gevonden bij 

veldkartering 

10773 235 m O Fragmenten recent 

vaatwerk 

Nieuwe tijd Gevonden bij 

veldkartering 

10974 410 m NW Fragmenten keramiek Middeleeuwen laat Gevonden bij 

veldkartering 

11009 410 m NW Fragment keramiek Middeleeuwen laat Gevonden bij 

veldkartering 

26629 500 m W Fragmenten keramiek, 

Romeinse dakpan en 

steen, geglazuurde 

kogels en greppels 

Romeinse tijd – nieuwe 

tijd A 

Mogelijk 

Romeins 

complex 

26702 435 m ZZW Fragmenten keramiek Romeinse tijd  Gevonden bij 

veldkartering 

59466 500 m W Veel verschillende 

soorten keramiek 

Paleolithicum – nieuwe 

tijd 

 

59959 140 m Z Fragmenten keramiek Romeinse tijd -

middeleeuwen 

Gevonden bij 

veldkartering 

400041 475 m ZZW Metalen munt, 

fragmenten steen, la 

tene armband en fibula 

IJzertijd midden – 

Romeinse tijd vroeg 

 

 

Daarnaast zijn in een straal van 500 m rondom het plangebied tot nu toe 9 

onderzoeksmeldingen gedaan (zie tabel 2.3).  

 

                                                      
18

 CAA, RCE 2010. 
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Tabel 2.3 Onderzoeksmeldingen in een straal van 500 m rond het plangebied. 
Onderzoeks-

nummer 

Afstand tot 

plangebied 

Soort onderzoek resultaat Opmerkingen 

5574 Kromme 

Rijn project 

Veldkartering Niet beschreven Op beschermd terrein van 

hoge archeologische 

waarde 

13503 250 m NO Booronderzoek en 

veldkartering 

Aanvullend 

booronderzoek 

 

17275 450 m Z Begeleiding Geen vervolg  

19597 250 m NO 

 

Booronderzoek Deels geen vervolg, 

deels karterend 

booronderzoek 

 

24887 285 m Z Booronderzoek Proefsleuven  

29421 275 m ZO Booronderzoek Niet beschreven Op zoek naar Romeinse 

militaire weg 

35321 25 m NW Booronderzoek Geen vervolg  

46807 300 m W Booronderzoek Geen vervolg  

49972 250 m NO Bureauonderzoek Niet beschreven  

 

Uit navraag bij de lokale historische kring
19

 zijn geen nieuwe feiten naar voren 

gekomen. 

2.4 Archeologische verwachting 

Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Kromme Rijn, waarbij het 

plangebied waarschijnlijk op een restgeul (daterende uit 620 tot 930 na Chr.) van 

de Kromme Rijn ligt. Gezien de ouderdom van de te verwachten afzettingen 

binnen het plangebied, van 1050 voor Chr. tot 1122 na Chr., kunnen hier 

archeologische waarden (nederzettingen, huis/boerderijplattegronden met 

bijbehorende erven, grafvelden en vondststrooiingen van aardewerk) aanwezig 

zijn vanaf de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd B (bijlage 1). Indien er 

sprake is van een uitbouwende kronkelwaard dan geldt er alleen een hoge 

verwachting vanaf de vroege middeleeuwen. De omvang van een eventuele 

vindplaats kan variëren van enkele honderden m² (boerderij met erf) tot meer 

dan 8000 m² (nederzetting).  

 

Archeologische vondsten worden verwacht vanaf de bouwvoor en sporen worden 

verwacht vanaf de onderzijde van de bouwvoor. Op historisch kaartmateriaal zijn 

geen aanwijzingen aanwezig van archeologische resten uit de nieuwe tijd C. De 

waarnemingen in de omgeving van het plangebied betreffen veruit het meest 

vondsten uit de periode ijzertijd t/m de middeleeuwen.  

 

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd B, met de 

hoogste verwachting voor de periode ijzertijd t/m de middeleeuwen. Oudere 

vondsten en/of sporen op de Houten stroomgordel zijn namelijk door de jongere 

Kromme Rijn stroomgordel geërodeerd. Jongere archeologische resten worden 

niet verwacht aangezien op historisch kaartmateriaal zichtbaar is dat het 

plangebied vanaf het begin van de 19
e
 eeuw onbebouwd en in gebruik was als 

bouwland.  

 

 

  

                                                      
19

 Tussen Rijn en Lek 2012. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 

 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van 

het bureauonderzoek. Hierbij is de tijdens het bureauonderzoek opgestelde 

archeologische verwachting in het veld getoetst. Bij het inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase) is het plangebied onderzocht op de 

geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het 

booronderzoek informatie over het intact zijn van de bodem en daarmee 

informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats. Om 

inzicht te verkrijgen in de geologische en bodemkundige opbouw van de 

gebieden zijn gemiddeld vijf boringen per hectare verricht met een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm. In het plangebied zijn zo vier boringen geplaatst. Het 

gebruikte aantal boringen is ontoereikend om eventueel aanwezige vindplaatsen 

te kunnen karteren. De boringen zijn uitgevoerd tot 2 m beneden maaiveld.   

 

De locaties van de boringen zijn ingemeten met GPS, waarbij de afwijking circa 2 

meter bedraagt. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het Actueel 

Hoogtebestand Nederland gehaald.
20

  

Hoewel het verkennende onderzoek niet specifiek is gericht op het opsporen van 

archeologische indicatoren is wel op de aanwezigheid daarvan gelet. De 

bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren (bv. aardewerk, 

huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot) kunnen 

een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter 

plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De bodemlagen zijn 

lithologisch
21

 en bodemkundig
22

 beschreven. 

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 24 januari 2012. In de navolgende 

paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties 

van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (figuur 3.1). De 

maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten 

(bijlage 2).  

 

                                                      
20

 AHN 2012. 
21

 NEN 1989. 
22

 De Bakker en Schelling 1989. 
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Figuur 3.1 Boorpuntenkaart 

3.2 Veldwaarnemingen 

Rondom de boringen is in het plangebied gekeken of er aanwijzingen zichtbaar 

waren die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten 

in de bodem. Dit was echter niet het geval. In figuur 3.2 is een zicht op het 

plangebied weergegeven. Het plangebied heeft een heel licht reliëf, waarbij de 

zuidelijke hoek van het plangebied lager ligt dan de rest van het plangebied.   
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Figuur 3.2 Zicht op het plangebied. 

3.3 Verkennend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

De bovengrond bestaat in het plangebied uit uiterste siltig, sterk humeus, 

donkerbruingrijs, kalkloos zand. Het betreft een regelmatig geploegde A-

horizont, de bouwvoor. In deze laag is houtskool aangetroffen en zijn spikkels 

keramiek of huttenleem aangetroffen. Eveneens zijn enkele grotere stukken 

aardewerk aangetroffen, maar deze waren alle (sub)recent.  

Onder deze A-horizont komt in alle boringen een AC-horizont voor, die bestaat 

uit uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos zand. Deze 

AC-horizont is een menglaag die eigenschappen heeft van zowel de 

bovenliggende A-horizont als de onderliggende C-horizont. Ter plekke van het 

plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat de menglaag door 

verstoring door mensen is gevormd. Waarschijnlijk is deze laag gemengd door 

wortels en ander bodemleven (bioturbatie). Ook in deze laag is houtskool 

aangetroffen, evenals spikkels keramiek of huttenleem. 

 

In boring 1 is onder de AC-horizont een 30 cm dikke laag met sterk siltig, 

lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk zand aangetroffen. Dit betreft een C-horizont. 

Hieronder is een 30 cm dikke C-horizont aangetroffen die bestaat uit uiterst 

siltige, grijze klei waarin schelpenresten voorkomen. Deze laag loopt geleidelijk 

aan over in een C-horizont met matig siltig, matig grof, grijs, kalkrijk zand. Deze 

laag vormt samen met de bovenliggende horizont eigenlijk één pakket waarin de 

korrelgrootte naar boven toe afneemt. Dit heet fining upwards en is kenmerkend 

voor oeverafzettingen. 

Ook in boring 3 is er sprake van deze fining upwards sequentie, waardoor ook 

hier gesproken kan worden van oeverafzettingen.  

 

In boringen 2 en 4 is onder de AC-horizont een C-horizont met sterk siltig, 

lichtbruingrijs, matig fijn zand aangetroffen, waarin schelpengruis is 

aangetroffen. Deze laag is dan ook kalkrijk. Op 90 à 95 cm beneden maaiveld 

wordt de bodem minder siltig en wordt het zand duidelijk grover, tot matig grof. 

Ook hier is nog schelpengruis in aangetroffen. Deze laag is oranjegrijs gekleurd 

door het neergeslagen ijzer dat hier aanwezig is. Vanaf 110 à 120 cm beneden 

maaiveld neemt de hoeveelheid neergeslagen ijzer af, waardoor de bodem grijs 

is. Het zand is hier zeer grof en ook op deze diepte is schelpengruis aangetroffen. 

De bodem ter plekke van boringen 2 en 4 betreffen beddingafzettingen.  
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3.3.2 Bodemverstoringen 

De bovengrond in het plangebied bestaat uit een regelmatig geploegde A-

horizont. Verder zijn er geen aanwijzingen van grootschalige verstoringen binnen 

het plangebied.  

3.3.3 Archeologische indicatoren 

In alle boringen zijn in de A- en AC-horizont spikkels houtskool en spikkels 

keramiek of huttenleem aangetroffen. Aan het oppervlak zijn tevens fragmenten 

recent aardewerk aangetroffen. Het aardewerk is vanwege de recente ouderdom 

niet verzameld. Het houtskool en huttenleem betrof spikkels en was daarom te 

klein om te verzamelen. 

3.4 Archeologische interpretatie 

In alle boringen in het plangebied zijn in de A- en AC-horizont spikkels houtskool 

en keramiek of aardewerk aangetroffen. Daaronder zijn in de boringen 1 en 3 

oeverafzettingen aangetroffen. In de boringen 2 en 4 zijn beddingafzettingen 

aangetroffen. In het gehele plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat 

de bodem verstoord is. Aan het oppervlak van het plangebied zijn fragmenten 

(sub)recent aardewerk aangetroffen. 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied oeverafzettingen 

aanwezig zijn, welke in het verleden aantrekkelijke vestigingsplaatsen waren.  

Voor het plangebied geldt daarom een hoge archeologische verwachting op het 

aantreffen van resten uit de periode bronstijd t/m nieuwe tijd B.  
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

4.1 Conclusie 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak: 

 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, 

zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Binnen een 

straal van 500 m rondom het plangebied zijn wel een groot aantal waarnemingen 

bekend.  

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

Binnen het plangebied worden ooivaaggronden verwacht. Ooivaaggronden zijn 

gronden met een dunne humushoudende bovengrond (A-horizont tot 30 cm). 

Hieronder ligt een Bw-horizont. Daaronder bevindt zich de ondergrond die nog 

weinig door bodemvorming is veranderd (C-horizont). 

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd B, met de 

hoogste verwachting voor de periode ijzertijd t/m de middeleeuwen. 

 

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

In het plangebied is een geploegde A-horizont aangetroffen, met daaronder een 

AC-horizont, gevolgd door de C-horizont. De verwachtte Bw-horizont die volgens 

de bodemkaart aanwezig zou zijn is niet aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen 

aangetroffen die erop wijzen dat de bodem verstoord is.  

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

In alle boringen zijn in de A- en AC-horizont spikkels houtskool en spikkels 

keramiek of huttenleem aangetroffen. Daarnaast is aan het oppervlak (sub)recent 

aardewerk aangetroffen. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

Voor het plangebied geldt op basis van het bureau- en veldonderzoek een hoge 

verwachting op het aantreffen van resten uit de periode bronstijd t/m nieuwe tijd 

B. Wanneer de bodem in het plangebied verstoord zal worden, wordt daarom 

een proefsleuvenonderzoek aanbevolen.  
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4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek adviseert BAAC bv een 

proefsleuvenonderzoek aan, waarbij een vlak aangelegd dient te worden aan de 

top van de oeverwalafzettingen. Het doel van een dergelijk onderzoek zal zijn 

het vaststellen van de exacte omvang, datering, gaafheid en conserveringsgraad 

van de (eventueel aanwezige) vindplaats(en) op basis waarvan de archeologische 

waarde van het gebied definitief kan worden vastgesteld. Bovendien wordt met 

een proefsleuf informatie verkregen over het voorkomen van eventuele 

grondsporen die met een booronderzoek zelden zullen worden gevonden. De 

delen die niet direct in aanmerking komen voor een vervolgonderzoek omdat 

hier (voorlopig) geen bodemingrepen plaatsvinden, dienen wel beschermd te 

worden door middel van een (omgevings)vergunning in het bestemmingsplan. 

 

Echter, de aanwezigheid van houtskool en spikkels keramiek of huttenleem in de 

boringen en dat van (sub)recent aardewerk aan het oppervlak wil niet zeggen dat 

de aanwezigheid van een archeologische vindplaats hier zeker is. Omdat het 

aardewerk ook als ‘mestaardewerk’ aangevoerd zou kunnen zijn als bemesting 

(stadsvuil), is de bevoegde overheid van mening dat het vervolgonderzoek in dit 

geval beperkt zou kunnen worden tot een karterend booronderzoek. Indien bij 

dit onderzoek geen indicatoren worden aangetroffen anders dan het (sub)recent 

aardewerk, dan kan het onderzochte deel van het terrein worden vrijgegeven.  

Indien uit dit karterende booronderzoek echter blijkt dat zich daadwerkelijk een 

vindplaats op de locatie bevindt, dient alsnog een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd te worden.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op wijzen 

dat men bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid 

van archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 
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Bijlagen 
 

 

 

 

1 Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 

2 Boorbeschrijvingen 
 



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)
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Allerød
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Vroege Dryas
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Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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boring: 12016-1
beschrijver: KP, datum: 24-1-2012, X: 150.651, Y: 444.540, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart BV, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

30 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

70 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 3,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: ijzer langs wortels, rest niet

140 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,30 m +NAP

boring: 12016-2
beschrijver: KP, datum: 24-1-2012, X: 150.637, Y: 444.490, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart BV, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kachelgrid

30 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

60 cm -Mv / 3,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

95 cm -Mv / 3,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,30 m +NAP



boring: 12016-3
beschrijver: KP, datum: 24-1-2012, X: 150.685, Y: 444.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart BV, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 3,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

100 cm -Mv / 3,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: ijzer langs wortels, rest niet

120 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 3,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,30 m +NAP

boring: 12016-4
beschrijver: KP, datum: 24-1-2012, X: 150.664, Y: 444.468, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39B, hoogte: 4,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Wijk bij Duurstede, plaatsnaam: Cothen, opdrachtgever: Ecopart BV, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 4,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 4,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: AC-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

50 cm -Mv / 3,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 3,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 3,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,30 m +NAP
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