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Rapport Inventariserend VeldOnderzoek door middel van proefsleuven  

en een Archeologische Begeleiding 

 

titel J. Huizer, 2009: De Kamp, Cothen (gem.Wijk bij 

Duurstede). Een inventariserend Veldonderzoek in de 

vorm van een karterend booronderzoek (ADC rapport 

2089), Amersfoort. 

locatie Cothen, De Kamp 

uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten 

datum Augustus, september 2009 

rapportnummer ADC rapport 2089 (concept) 

in het kader van Bestemmingsplanprocedure aanleg woonwijk 

naam opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede 

 

 

Inleiding 

 

Het Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) door middel van een karterend booronderzoek is uitgevoerd 

ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de aanleg van een woonwijk. Hierbij 

worden eventuele archeologische verstoord. In 2001 is door RAAP-advies een Bureau- en 

Inventariserend VeldOnderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Op basis hiervan 

werd geadviseerd om het terrein vrij te geven ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling. Op de 

opgravingslocatie Cothen, Dorpsstraat-hoek Uitveld is echter geconstateerd dat zich onder een dik 

ophogingsdek nog wel degelijk archeologische resten kunnen bevinden. Aangezien het inventariserend 

booronderzoek op de locatie ‘De Kamp’ eenzelfde stratigrafie liet zien heeft het bevoegd gezag 

besloten om op deze locatie toch een karterend onderzoek uit te laten voeren. 

 

 

Doelstelling 

 

Het onderzoek is uitgevoerd om informatie te verwerven over de archeologische waarden in het 

omschreven gebied. 
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Resultaten 

 

In het plangebied zijn in enkele tientallen boringen archeologische indicatoren gevonden. Deze 

bevonden zich deels  in een donkere laag die wordt geïnterpreteerd als een “cultuurlaag”. De 

stratigrafie in één boring wijst mogelijk op de locatie van een grondspoor. De archeologische 

indicatoren bestaan uit primaire indicatoren in de vorm van aardewerk en verbrande klei en uit 

secundaire indicatoren in de vorm van houtskoolfragmenten. Enkele aardewerkfragmenten zijn niet te 

dateren, maar stammen mogelijk uit de prehistorie. De goed te dateren aardewerkvondsten stammen 

uit de Vroege Middeleeuwen (Karolingische tijd) en de Volle- en Late Middeleeuwen. De boringen met 

de indicatoren liggen verspreid over het gehele plangebied. 

 

ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied een Inventariserend Veldonderzoek door middel 

van proefsleuven uit te voeren. In ieder geval dient ter hoogte van de boringen met indicatoren en de 

cultuurlaag een proefsleuf te worden uitgevoerd. 

 

 

Beoordeling specifiek 

 

In bijlage 1 is een kopie van het conceptrapport opgenomen met inhoudelijke en tekstuele 

opmerkingen. 

 

Beoordeling algemeen  

 

Het onderzoek is KNA-conform en door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Er is een heldere 

verwachting opgesteld die middels het veldwerk voldoende is getoetst.  

 

Advies  
 

Voorgesteld wordt om, na verwerking van de opmerkingen in bijlage 1, het definitieve rapport vast te 

stellen.  

 

Wij onderschrijven het advies van ADC ArcheoProjecten om in het plangebied een Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren. Gezien de geconstateerde spreiding van de 

boringen met (in-)directe archeologische indicatoren dient het gehele plangebied op deze wijze te 

worden onderzocht.  

 

 


