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In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologische begeleiding uitge-
voerd bij het Oude Wiel en Grote Wiel te Brakel, gemeente Zaltbommel. Ten behoeve van het 
ecologisch en hydrologisch herstel van beide wielen is het aanwezige slibpakket afgegraven 
waardoor de oorspronkelijke zandbodem weer direct in contact komt met het water. 

nieuwe tijd. Bij  uitvoeren van de archeologische begeleiding zijn echter geen archeologische 
resten waargenomen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding 

Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland werken aan het ecologische en 

hydrologische herstel van wielen en kolken in het rivierengebied. Het Oude Wiel en 

het Grote Wiel, gelegen in het object ‘Boezem van Brakel’ (provincie Zaltbommel) 

zijn twee van de in dit plan opgenomen wielen. De herstelwerkzaamheden van deze 

wielen is archeologisch begeleid. Voor aanvang van de werkzaamheden was het 

Oude Wiel (kadastraal bekend gemeente Brakel M 167) volledig verland. Het Grote 

Wiel (kadastraal bekend gemeente Brakel M 440) had nog wel open water, maar op 

de bodem lag een dik slib pakket. Beide wielen worden volledig teruggebracht naar 

de oorspronkelijke situatie zoals deze direct na de dijkdoorbraak is ontstaan. Doel is 

het herstel van natte natuur en het landschappelijk accentueren van de wielen. De 

werkzaamheden hebben bestaan uit het weghalen van houtopstand en het weghalen 

van baggerspecie waardoor de oorspronkelijke zandbodem weer direct in contact komt 

met het water. Het verwijderen van de baggerspecie is archeologisch begeleidt.

1.2 Onderzoeksgebied

De twee wielen zijn ten zuidwesten van de bebouwde kom van Brakel (gemeente 

Zaltbommel, Gelderland) gelegen, tussen de onverharde Kaveling en de Nieuwendijk 

(figuur 1.1). Het oppervlak van het Oude Wiel bedraagt circa 822 m2. Het Grote Wiel, 

300 meter ten zuiden van het Oude Wiel gelegen, heeft een oppervlak van circa 4284 

m2.

De afgegraven sliblaag lag bij het Oude Wiel direct onder het maaiveld en in het geval 

van het Grote Wiel onder het water. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit vooronderzoek bestaat 

uit meerdere fasen: het bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO). Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke 

typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(‘gespecificeerde archeologische verwachting’). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). 

In de gangbare praktijk van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) wordt in 

uitzonderlijke gevallen het IVO vervangen door een archeologische begeleiding 

(AB). Een AB wordt niet als vervanging van vooronderzoek uitgevoerd; bijzondere 

afwegingen of beperkingen moeten een rol spelen. In de Memorie van toelichting 

bij het voorstel tot wijziging van de Monumentenwet 1988 (Artikel I onder B, 

kamerstukken 29259, nr. 3) staan de volgende mogelijke aanleidingen voor een AB:1 

1  Tekst met richtlijnen voor de AB is overgenomen uit: Deel 1 protocol 4007, Archeologische 
Begeleiding van KNA 3.2.
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1. Wanneer het als gevolg van fysieke belemmeringen niet mogelijk is om adequaat 

vooronderzoek te doen; 

2. Wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt 

geconcludeerd dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch 

graag het zekere voor het onzekere wil nemen; 

3. Wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten.

Het gaat in de meeste gevallen om een kleine ingreep in een groot gebied of gebieden 

in stads- of dorpscentra, waar de archeologische waarden door opstallen pas door 

sloop toegankelijk worden. De kleine omvang van de geplande ingreep en de 

archeologische verwachting van het project Rivierenland Wielen waren de belangrijkste 

afwegingen om hier het gebruikelijke IVO-traject te vervangen door een AB. 

Voor de uitvoer van de AB is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin 

beschreven staat aan welke voorwaarden de archeologische begeleiding moest 

voldoen.2 

Het veldwerk is uitgevoerd door J. van der Leije (KNA-archeoloog), onder supervisie 

van A. Tol (projectleider/ senior-KNA archeoloog). De gemeente Zaltbommel 

(contactpersoon C.M.A. Sanders) trad op als bevoegd gezag.

De werkzaamheden zijn gestart op 10 september 2012 en afgerond in week 42.

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding

Projectnaam: Herstelproject ‘Oude wiel’ en ‘Grote wiel’ 

te Brakel

Archolprojectcode: 1366

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 10-09-2012 

Periode van uitvoering uitwerking: september 2012

Provincie: Gelderland

Gemeente: Zaltbommel

Plaats: Brakel

Toponiem: Oude wiel en Grote wiel

Coördinaten gebied: 132.530/ 424.050 (Oude wiel); 132.520/ 

423.750 (Grote wiel)

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, K. te Velde

Bevoegd gezag: Gemeente Zaltbommel, C.M.A. Sanders

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 52943

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): nvt

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): nvt

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

nvt

Geomorfologie: Rivierkom (1M23)

Bodem: Water (W) / Poldervaaggrond (RN46A)

    

2  Leije 2012.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het onderzoek is er op gericht eventuele archeologische resten te documenteren 

teneinde behoud ex situ te waarborgen. 

2.2 Vraagstelling

De vraagstelling is gericht op het hierboven beschreven doelstelling en is vertaald in 

een serie

onderzoeksvragen. 

2.3 Onderzoeksvragen

Ter onderbouwing van de vraagstelling zijn in het Programma van Eisen (PvE) de 

volgende specifieke onderzoeksvragen opgesteld:

1. Zijn er archeologische resten in de wielen aanwezig en waar concentreren deze zich?

2. Wat is de aard en omvang van dergelijke resten?

3. Gaat het om verspoelde resten of is het mogelijk dat ze in situ liggen?

4. Wat is de datering van de resten?

5. Is aan de hand van het vondstmateriaal te herleiden wanneer de wielen zijn ontstaan? 

Zo ja, wanneer was dit?

2
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Methodiek en strategie

Het verwijderen van de baggerspecie uit de wielen is archeologisch begeleid om 

te controleren op bijzonderheden. De kans was aanwezig dat in de baggerspecie 

archeologische resten van het gebruik van de wielen aanwezig waren. Het onderzoek 

is uitgevoerd conform het PvE. Twee vormen van archeologische begeleiding zijn 

gehanteerd: actieve begeleiding en passieve begeleiding.

3.1 Actieve begeleiding

De werkzaamheden zijn gestart met het uitgraven van het Oude Wiel. Bij aanvang 

hiervan is het wiel visueel en met behulp van een metaaldetector geïnspecteerd op 

de aanwezigheid van archeologische resten (figuur 3.1). Tevens is t.b.v. de passieve 

begeleiding de graafmachinist geïnstrueerd op het herkennen van archeologische 

objecten.

Voorafgaand aan het onderzoek is in overleg met het bevoegd gezag besloten een 

actieve begeleiding van het afgraven van het Grote Wiel alleen te laten plaatsvinden 

wanneer bij het afgraven van het Oude Wiel archeologische resten aangetroffen 

zouden worden.

 

Figuur 3.1 
Afgraven van de sliblaag van het Oude Wiel.

3
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3.2 Passieve begeleiding

Tijdens het afgraven van de sliblagen is een passieve archeologische begeleiding 

uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden is hiertoe in het PvE een stappenplan 

opgesteld:

 

Stap 

0

Dit is de situatie waarin de ontgravingswerkzaamheden volgens plan plaats 

vinden zonder dat er sprake is van archeologische vondsten.

Stap 

1

De machinist van de baggermachine stuit op een potentieel archeologisch 

object. De ontgravingswerkzaamheden dienen ter plaatse te worden gestaakt 

en mogen op een minimumafstand van 5 m worden voortgezet.

Stap 

2

De machinist informeert de archeoloog. Deze geeft een voorwaarschuwing 

aan het bevoegd gezag zodat deze of zijn vervanger stand-by kunnen staan.

Stap 

3

De archeoloog zorgt dat hij binnen 4 uur ter plaatse is en beoordeelt de 

situatie.

Stap 

4

De archeoloog besluit tot verder vrijleggen van het onbekende object. De 

archeoloog overlegt met het bevoegd gezag over de behoudenswaardigheid 

van de aangetroffen resten en de wijze van documenteren.

Stap 

5

Het bevoegd gezag neemt een selectiebesluit over het al dan niet behouden 

van de aangetroffen resten. Het selectiebesluit kent twee mogelijke 

uitkomsten. De aangetroffen resten zijn behoudenswaardig, en worden 

in aanwezigheid van de archeoloog geborgen. Of de aangetroffen resten 

zijn niet behoudenswaardig waarna (na een basale documentatie middels 

fotografie) de ontgravingswerkzaamheden ter plaatse vervolgd kunnen 

worden (stap 0).
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied maakt in fysisch geografisch opzicht deel uit van het westelijke 

rivierengebied, ook wel aangeduid als het perimariene gebied. In dit gebied komen 

met name rivierafzettingen voor, maar de sedimentatie stond onder invloed van 

zeespiegelbewegingen. In het gebied tussen de Waal/Merwede en de Maas liggen 

meerdere oude stroomgordels in de ondergrond. Sommige zijn in het landschap nog 

te herkennen als langgerekte ruggen, hoewel de meeste diep in de ondergrond liggen 

en deels zijn opgeruimd door de steeds zichzelf verleggende rivieren. Ter hoogte van 

het onderzoeksgebied ligt een smalle zuid-noord georiënteerde stroomgordel: de 

Munnikenland stroomgordel. Deze was actief in de periode tussen circa 2612 en 1662 

v. Chr. en bewoond vanaf de late ijzertijd of Romeinse tijd. De huidige diepteligging is 

1,5 – 3 m –mv.3 

4.2 Archeologisch kader

Het Oude en het Grote Wiel vormen onderdeel van de Boezem van Brakel. De boezem 

is ontstaan als waterbergingsgebied. Hiertoe is in 1478 een dijk aangelegd welke 

noord-zuid loopt tussen de Maas en de Waal: de Nieuwe Dijk. De wielen zijn ontstaan 

na doorbraken van de dijk. Wanneer dit precies plaatsvond is onduidelijk, beide wielen 

zijn in ieder geval reeds zichtbaar op de historische kaart uit 1868. Oorspronkelijk 

waren de wielen waterhoudend en was er sprake van een natte natuur. Het Oude Wiel 

is intussen volledig verland door een jarenlange ophoping van afgestorven planten-

materiaal. Het grote Wiel heeft nog steeds het karakter van een open water, maar 

door ophoping van organisch materiaal is ook hier de bodem in de laatste eeuwen 

omhooggekomen. Daarnaast sluit de dikke laag slib die in beiden wielen gegroeid is 

de onderliggende zandbodem af. Door deze afsluiting kan de zandbodem in de wielen 

geen basen-rijk kwelwater meer ontvangen, wat noodzakelijk is voor de zeldzame en 

voor het rivierengebied zo kenmerkende moerasvegetatie.

Het Oude- en Grote Wiel zijn beide gelegen in de context van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie (NHWL). Deze voormalige militaire verdedigingslinie werd aan het eind 

van de 19e eeuw aangelegd en loopt van Muiden tot de Biesbosch. Samen met het 

omringende landschap met kavelingen en bosschages heeft de locatie van de wielen 

een voorbestemming als status van Rijksmonument. Daarnaast wordt verwacht dat de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie op termijn UNESCO-erfgoed zal worden. 

4.3 Archeologische verwachting

In de top van de stroomgordel kunnen in principe archeologische resten uit de ijzertijd 

tot aan de middeleeuwen aanwezig zijn. Bij de vorming van de wielen, tussen 1478 en 

1868, is de top van de stroomgordel op deze locatie echter opgeruimd, waardoor ook 

de eventueel hierin voorkomende archeologische resten zijn opgeruimd. Het zand van 

de stroomgordel en de hierin mogelijk aanwezige archeologische resten zijn als een 

waaier in de omgeving afgezet. De kans op verspoelde archeologische objecten uit 

deze perioden wordt gering geschat. 

3  Rengerink et al. 2008.

4



14	 RivieRenland Wielen

Objecten gerelateerd aan meer recente gebruik van de wielen wordt verwacht. 

Hierbij kan worden gedacht aan militaire objecten die samenhangen met de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en objecten die met visserij samenhangen zoals houten boten, 

daterend vanaf het ontstaan van de wielen. 
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Resultaten

De dikte van de sliblaag in het Oude Wiel was 2,5 m, uit het Grote Wiel is een 1,4 m 

dik pakket slib verwijderd. Bij de aanvang van de werkzaamheden aan het Oude Wiel 

is een actieve begeleiding uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 3. Gedurende het 

afgraven van de baggerspecie in het wiel is de graafmachinist geen enkele keer op 

een potentieel archeologisch object gestuit. De passieve begeleiding heeft zodoende 

enkel bestaan uit het onderhouden van telefonisch contact met de uitvoerder, om te 

informeren naar bijzonderheden en de planning van de civiele werkzaamheden. Door 

het ontbreken van archeologische objecten in het Oude Wiel is een actieve begeleiding 

van het Grote Wiel niet uitgevoerd.

De archeologische begeleiding van de wielen heeft geen archeologische resten 

opgeleverd. De sliblaag bleek geen vondsten te bevatten.

Het Oude Wiel schijnt in de jaren ’70 te zijn opgevuld met grond die vrijkwam bij 

het leggen van een waterleiding langs de wielen.4 Dit kan een reden zijn voor het 

ontbreken van archeologische resten in dit wiel. 

Overige oorzaken voor het ontbreken van archeologische resten zijn niet aan te wijzen.

4  Mondelinge mededeling van de uitvoerder, die deze informatie van een omwonende verkre-
gen had.

5
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Synthese

6.1 Conclusie

De archeologische begeleiding heeft geen archeologische vondsten opgeleverd. 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Zijn er archeologische resten in de wielen aanwezig en waar concentreren deze zich?

Nee, in de wielen zijn geen archeologische resten aanwezig.

2. Wat is de aard en omvang van dergelijke resten?

Niet van toepassing.

3. Gaat het om verspoelde resten of is het mogelijk dat ze in situ liggen?

Niet van toepassing.

4. Wat is de datering van de resten?

Niet van toepassing

5. Is aan de hand van het vondstmateriaal te herleiden wanneer de wielen zijn ontstaan? 

Zo ja, wanneer was dit?

Niet van toepassing.

6
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