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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologische 

begeleiding uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling langs de Vierbanse 

Gantel en de A27, beide in de gemeente Werkendam. Archeologisch vooronderzoek 

in de vorm van een bureau- en een booronderzoek had aangetoond dat er zich 

mogelijk archeologische resten in de ondergrond bevonden. De archeologische 

begeleiding is uitgevoerd in februari en maart 2013. Langs de Vierbanse Gantel  zijn 

geen archeologische waarnemingen gedaan. Zowel de mogelijke bebouwing binnen de 

historische kernen van Vierbannen en Nieuwendijk, als de vroegere bewoningsresten 

op de Almkerk en Biesheuvel-Hamer stroomgordels konden niet worden aangetoond. 

Ter  hoogte van de A27 is alleen een veldinspectie uitgevoerd. De resten van de op 

basis van historisch kaartmateriaal verwachte herberg konden niet met zekerheid 

worden vastgesteld. De aanwezigheid van twee mogelijke uitbraaksleuven en een 

grote hoeveelheid puin in de bouwvoor lijken hier echter wel voor te pleiten. Daarom 

adviseren wij dan ook om bij toekomstige bodemingrepen op dit terrein eerst 

archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding, doel- en vraagstelling

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Archol een archeologische 

begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikke-

ling langs de Vierbanse Gantel en de aanleg van een ecologisch talud langs de A27, 

beide in de gemeente Werkendam (fig. 1.1). Archeologisch vooronderzoek in de 

vorm van een bureau- en een booronderzoek heeft aangetoond dat er zich mogelijk 

archeologische resten in de ondergrond bevinden.1 De werkzaamheden zouden kunnen 

leiden tot aantasting van de aanwezige archeologische waarden. Het doel van deze 

archeologische begeleiding was conform KNA 3.2: “het documenteren van gegevens 

en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te 

behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden”. Het onderzoek was 

er met name op gericht eventuele archeologische resten te documenteren teneinde 

behoud ex situ te waarborgen. Hiervoor zijn in het Programma van Eisen2 (PvE) de 

volgende onderzoekvragen opgenomen:

• Bevinden zich archeologische resten (sporen en vondsten) binnen het plangebied en 

waar concentreren deze zich?

• Als de resten zich op bepaalde plaatsen concentreren, wat is daarvan dan de oorzaak?

• Wat is de aard en omvang van dergelijke resten?

• Wat is de datering van de resten?

• Wat is de stratigrafische ligging van de archeologische resten?

• Sluiten de bevindingen aan bij de gespecificeerde archeologische verwachting? Zo 

niet, waarom niet?

• Sluiten de bevindingen aan bij de archeologische verwachtingsgebieden zoals die zijn 

gedefinieerd op de archeologische beleidsadvieskaart3 van de Gemeente Werkendam? 

Zo niet, waarom niet?

• Wat is de geologische opbouw van de deelgebieden en in hoeverre sluit deze aan op de 

geomorfologische eenheden op de beleidsadvieskaart?4

• Zijn in deelgebied 4 resten van een herberg aanwezig? Zo ja, 

 (a) wat kan op basis van het vondstmateriaal gezegd worden over de ouderdom van 

de herberg, 

 (b) wat is de fysieke en inhoudelijke waarde van de resten van de herberg en is het 

bekend of blijkt uit de archeologische resten wanneer de herberg is gesloopt?

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied kent drie ruimtelijk gescheiden delen (fig. 1.2 en fig. 1.3). Het 

gaat om:

- Deelgebied 1. De noordwestelijke oever van de Vierbanse Gantel bij Nieuwendijk 

(140 bij 8 m);

- Deelgebied 2. De zuidwestelijke oever van de Vierbanse Gantel bij Vierbannen (60 

bij 8 m);

- Deelgebied 4.  Een smalle strook ten westen van de A27 (60 bij 3,2 m).

1  Van de Geer 2012a.
2  Van de Geer 2012b.
3  Het gaat hier om Ellenkamp 2010.
4  Zie noot 3.
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De westelijke oever van de Vierbanse Gantel werd afgegraven ten behoeve van de 

aanleg van een natuurvriendelijke oever en een zogenaamde “plas-dras zone”. De 

werkzaamheden kwamen er feitelijk op neer dat de oeverzone verbreed werd door 

het afgraven van een deel van de bovengrond, zodat een meer geleidelijk oeverprofiel 

ontstaat. Enkele honderden meters naar het oosten langs de westzijde van het talud 

van de A27 (deelgebied 4) hebben soortgelijke werkzaamheden plaatsgevonden. 

Daar werd de westelijke oever van een reeds bestaande sloot aangepast zodat een 

ecologisch talud ontstaat.

Uit het vooronderzoek bleek dat in alle drie de deelgebieden archeologische resten te 

verwachten zijn die door de geplande bodemingrepen mogelijk verstoord worden:

- Deelgebied 1. Resten van de historische kern van de plaats Nieuwendijk en 

bewoningsresten vanaf het laat-neolithicum;

- Deelgebied 2. Resten van de historische kern van het dorp Vierbannen;

- Deelgebied 4. Resten van de op de Kadastrale Minuut van 1811-1832 afgebeelde 

herberg. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied in rood (Top25 Kadaster).
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (in rood) met deel-
gebieden (Luchtfoto Bingmaps). 
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Figuur 1.3 
Begeleide zone met archeologische verwacht-
ing in deelgebied 4 (Top25 Kadaster). 
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding, protocol opgraven

Projectnaam: Werkendam – Vierbanse Gantel

Archolprojectcode: WVG1384

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 8 februari 2013 (deelgebied 2)

1 maart 2013 (deelgebieden 1 & 4)

Rapport gereed: 15  maart 2013 

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Werkendam

Plaats: Vierbannen / Nieuwendijk

Toponiem: Vierbanse Gantel

Coördinaten gebied: 122426 / 418256 

(centrumcoördinaat plangebied)

122.978/418.642 – 122.876/418.535

 (deelgebied 1)

121.926/417.956 – 121.855/417.941 

(deelgebied 2)

122.993/418.428 – 122.804/417.797 

(deelgebied 4)

Kaartblad: 44E

Oppervlakte plangebied: ca. 12.000 m2

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, S.A. Opić 

(projectleider)

Bevoegd gezag: Provincie Noord-Brabant en de gemeente 

Werkendam

Adviseur bevoegd gezag: Drs. L.  Weterings-Korthorst (Senior 

Regioarcheoloog (beleidsadviseur) Regio 

West-Brabant)

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer:

55328

Beheer en plaats van 

documentatie:

Archis (RCE) / E-Depot Nederlandse Archeologie 

(DANS)

Geomorfologie: Getij-overwal (3K34) in vlakte van getij-afzettin-

gen (2M35)

Bodem: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, 

profielverloop 5 (eMn35A-VI) en Kalkrijke pol-

dervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5 

(eMn25A-VI), beide grondwatertrap 6.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Vooronderzoek

Naar aanleiding van de voorgenomen bodemingrepen is in 2012 een bureau- en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd:

- archeologie-kaart en cultuurhistorie-kaart van de gemeente Werkendam;5 

- historisch kaartmateriaal;

- de bodemkaart en geomorfologische kaart;

- de lokale heemkundekring;

- het Biesboschmuseum;

- archeologisch informatiesysteem (Archis). 

Het verkennend booronderzoek had betrekking op deelgebied 4.  Doel van het 

booronderzoek was de aan- of afwezigheid van de in een deel van het plangebied 

verwachte stroomgordels aan te tonen. Op basis van beide onderzoeken zijn voor de 

deelgebieden gespecificeerde verwachtingen opgesteld.6

Geadviseerd is de bodemingrepen in de deelgebieden 1, 2 en 4 archeologisch te 

begeleiden. Dit advies is door het bevoegd gezag overgenomen. 

2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting7

Deelgebied 1
Deelgebied 1 bestaat uit de meest noordelijk gelegen 140 meter van het plangebied 

langs de Vierbanse Gantel. De bodemingrepen beperken zich hier tot een breedte 

van 8 meter waardoor het feitelijk gaat om een strook van 140 bij 8 meter. Het 

noordelijke deel (circa 60 meter) van dit deelgebied bestaat uit de historische kern 

van de plaats Nieuwendijk. Voor dit gebied geldt volgens de beleidsadvieskaart 

een hoge archeologische verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Uit 

historisch kaartmateriaal blijkt echter dat er zich binnen het plangebied in ieder geval 

vanaf het begin van de 19e eeuw geen bebouwing heeft bevonden. Hierdoor kan 

de archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd naar beneden worden 

bijgesteld (middelhoge verwachting). 

Gezien de ligging op de rand van Almkerk stroomgordel kunnen eventueel ook nog 

bewoningsresten of sporen van landinrichting uit de Romeinse tijd verwacht worden 

op een diepte tussen de 0,50 en 1,50 meter onder maaiveld. De overige 80 meter 

van dit deelgebied kennen een middelhoge archeologische verwachting vanwege de 

ligging op de Biesheuvel-Hamer stroomgordel. Van deze stroomgordel zijn vondsten 

vanaf het laat-neolithicum bekend en deze kunnen hier dus ook worden verwacht. 

Gezien de het feit dat de stroomgordel is afgedekt met een kleipakket is de verwachte 

conservering van eventuele archeologische resten goed. Gezien de natte ondergrond 

wordt ook de conserveringsgraad van eventueel organische resten hoog ingeschat. De 

verwachte diepteligging van de vondsten is ook hier tussen de 0,5 en 1,50 meter onder 

het maaiveld. 

5  Ellenkamp 2010.
6  Van de Geer 2012a.
7  Overgenomen en aangepast uit: Van de Geer 2012a.
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Deelgebied 2
De meest zuidelijke 60 meter van het plangebied liggen volgens de gemeentelijke 

beleidskaart binnen de historische kern van het dorp Vierbannen. Het is een gebied 

van 60 bij 8 meter. Uit historisch kaartmateriaal blijkt echter dat de bebouwing van 

Vierbannen zich voornamelijk langs de zuidzijde van de Vierbanse Gantel heeft 

ontwikkeld. Alleen in het zuidelijkste puntje van dit deelgebied kunnen eventueel 

resten van een gebouw worden verwacht. Op de Bonnekaart is namelijk alleen in 

uiterste zuiden één gebouw aangegeven binnen het gebied. De archeologische 

verwachting binnen het plangebied kan voor het grootste deel naar beneden worden 

bijgesteld. Alleen voor het zuidelijk deel blijft een hoge archeologische verwachting 

gelden.

Deelgebied 4
Op basis van het bureauonderzoek bestond de indruk dat het plangebied langs de A27, 

bijna geheel op de rand van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel lag en in het zuiden 

een crevasse-afzetting aansneed. Voor de stroomgordel en crevasse-afzettingen geldt 

een middelhoge verwachting voor bewoningsresten vanaf het laat-neolithicum. De 

verwachting was dat de stroomgordel tussen 0,5 en 1,5 meter onder het maaiveld kon 

worden aangetroffen, en de crevasse tussen de 0 en 0,5 meter onder maaiveld. .

Tijdens het booronderzoek kon de aanwezigheid van stroomgordelresten in 

de ondergrond niet worden aangetoond. Het lijkt eerder te gaan om een zeer 

kleinschalige oever- en kommenlandschap dat beduidend minder geschikt is geweest 

voor bewoning. De ligging van de crevasse-afzetting die op de archeologische 

beleidskaart staat aangeduid lijkt overeen te komen met een afwateringsgeul die 

ook op historische kaarten staat aangegeven. Het verder geheel ontbreken van 

archeologische indicatoren, het ontbreken van duidelijke bodemhorizonten en/of 

cultuurlagen en de heterogene opbouw van de ondergrond, geven aanleiding de 

archeologische verwachting in dit gebied naar beneden bij te stellen. Alleen binnen 

de meest zuidelijke 60 meter van het plangebied kunnen nog resten van de op de 

Kadastrale Minuut van 1811-1832 afgebeelde herberg verwacht worden.
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Methodiek 

3.1 Methodiek archeologische begeleiding

Op 8 februari 2013 is de begeleiding in deelgebied 2 uitgevoerd. De begeleiding van de 

werkzaamheden in deelgebied 1 heeft op 1 maart van hetzelfde jaar plaatsgevonden. 

De archeologische begeleiding betrof een actieve begeleiding volgens KNA protocol 

opgraven (4004). De begeleiding is uitgevoerd volgens het PvE. In algemene zin is 

gewerkt volgens KNA 3.2 (deelproces 2, specificaties OS 02 t/m OS 11 en volgens 

de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 2002. Tijdens het uitvoeren van het 

veldwerk zijn door de verantwoordelijke archeoloog dagrapporten opgemaakt waarin 

de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet en eventuele wetenschappe-

lijke of technische ontwikkelingen en inhoudelijke keuzes zijn opgenomen. 

De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een civieltechnisch aannemer. Een 

archeoloog heeft hierbij continu de werkzaamheden begeleid. Het uiteindelijk 

gegraven vlak is door de archeoloog geïnspecteerd op vondsten. Het begeleide gebied 

is ingemeten, waarbij de onderscheidde lagen afzonderlijk zijn opgetekend. Tevens zijn 

vlak- en overzichtsfoto’s genomen van de afgegraven vlakken. 

3.2 Afwijkingen op het PvE

In afwijking op het PvE heeft in deelgebied 4 geen archeologische begeleiding 

plaatsgevonden, maar is een veldinspectie uitgevoerd. Op 28 februari 2013 heeft 

de civiel aannemer Archol laten weten dat de werkzaamheden ter hoogte van 

deelgebied 1 de volgende dag zouden beginnen. Op dat moment bleek ook dat de 

werkzaamheden in deelgebied 4 reeds waren afgerond. Eerder was aangegeven dat 

de werkzaamheden in dit deelgebied pas zouden plaatsvinden nadat het werk in 

deelgebied 1 en 2 zou zijn afgerond. Geconfronteerd met dit feit is besloten dat de 

enige overgebleven mogelijkheid was een veldinspectie uit te voeren in deelgebied 4. 

Dit is op 1 maart 2013 gebeurd. Daarbij is de oever geïnspecteerd op vondstmateriaal 

en sporen en zijn overzichtsfoto’s genomen.

3
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Resultaten

4.1 Deelgebieden 1 en 2

De werkzaamheden in deelgebied 1 en 2 zijn volgens plan uitgevoerd (zie fig 4.1 

t/m 4.3). In beide deelgebieden bestond de bodem uit een bouwvoor bestaande 

uit zandige klei (kz3) met daarin veel puinfragmenten (S5000). Daaronder bevond 

zich een eveneens geroerde, iets lichtere grijsbruine laag (S5010) met min of meer 

dezelfde textuur en ook een redelijke hoeveelheid puin. Beide geroerde  lagen doen 

denken aan de overstromingspakketten uit de 15e eeuw en jonger die ook tijdens 

het booronderzoek langs de A27 zijn opgeboord.8 Net ten noorden buiten het te 

begeleiden gebied in deelgebied 2 kwam een meer siltige (ks2/3) “slappere” klei 

onder voorgenoemde pakketten tevoorschijn. Deze is geïnterpreteerd als rivier- of 

komafzetting. De laag bevatte aanzienlijk minder puinfragmenten. In deelgebied 1 

lag onder spoor 5010 een zandig, zeer siltig (zs3/4), pakket (S5020). Deze laag was 

beduidend schoner dan de lagen er boven. Mogelijk gaat het om het restant van de 

hier verwachte Almkerk en Biesheuvel-Hamer stroomgordels. Er bevonden zich geen 

vegetatiehorizont of grondsporen 

in deze laag.

In deelgebied 2 is één antropogeen spoor aangetroffen (S999, zie fig. 4.4). Het gaat 

om een recente kuil van ca. 2 meter doorsnee met veel grote stukken baksteen, 

industrieel glas en landbouwplastic in de donkergrijze vulling. Deze kuil kan niet 

worden gerelateerd aan het op de Bonnekaart aanwezige gebouw. Uit een gesprek 

met buurtbewoners blijkt dat dit gebouw verder naar het zuiden gestaan heeft en 

in de jaren 30 van de 20e eeuw gesloopt is. Bovendien wijst de aanwezigheid van 

landbouwplastic in de kuil op een recentere datering.

In deelgebied 1 kon alleen de contour van een zojuist gedempte sloot worden 

opgetekend. Verder zijn geen vondsten of sporen aangetroffen.

8  Van de Geer 2012a.

Figuur 4.1 
Overzicht van het noordelijk deel van deel-
gebied 1 na afloop van de werkzaamheden. 
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Figuur 4.2 
Overzicht van het zuidelijk deel van deelge-
bied 1 na afloop van de werkzaamheden.

Figuur 4.3 
Overzicht van deelgebied 2 na afloop van de 
werkzaamheden.

Figuur 4.4 
Recente verstoring (S999) in deelgebied 2.
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Figuur 4.5
 Afgegraven oever 
met spoornummers in 
deelgebied 2 (Top10 
Kadaster).
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De volgende sporen/lagen zijn onderscheiden (fig 4.5 en 4.6): 

S5000: bouwvoor

S5010: laag onder bouwvoor met veel puin.

S5020: zandige, zeer siltige, laag (stroomgordel?)

S999: recente verstoring (fig 4.4) 

4.2 Deelgebied 4

Binnen deelgebied 4 heeft alleen een veldinspectie plaatsgevonden (zie paragraaf 2.2). 

Net als tijdens het booronderzoek9 is ter plaatse van deelgebied 4 in de bouwvoor 

beduidend meer puin vastgesteld  dan in de omliggende terreindelen. In de oever 

was op drie afzonderlijke plekken een concentratie baksteen te zien (fig 4.7). Deze 

bevonden zich onder de bouwvoor. Het is niet helemaal duidelijk of het hierbij om 

kuilen of uitbraaksleuven gaat. De meest zuidelijke concentratie leek meer op een 

kuil met sloopafval (fig 4.8). De twee meer noordelijk gelegen concentraties, die 

ca. 8 meter van elkaar lagen, zouden uitbraaksleuven kunnen zijn geweest (fig 4.9 

en 4.10). Dit kon in het veld echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Verdere 

aanwijzingen voor historische bebouwing, behalve de grote hoeveelheid puin, waren 

niet te zien.

9  Idem.
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Figuur 4.7 
Locaties met puinconcentraties onder 
de bouwvoor in deelgebied 4 (Top25 
Kadaster).
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Figuur 4.8 
Vermoedelijke kuil met sloopafval.

Figuur 4.9 
Mogelijke uitbraaksleuf 1 (zuid).

Figuur 4.10 
Mogelijke uitbraaksleuf 2 (noord).



20	 Vierbanse Gantel



Vieerbanse Gantel    21

Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusie

De middelhoge verwachting voor resten uit het laat-neolithicum tot de Nieuwe tijd 

binnen deelgebieden 1 en 2 is niet uitgekomen. Er zijn geen archeologische waarden 

aangetroffen. In deelgebied 4 heeft alleen een veldinspectie plaats kunnen vinden. 

Gezien de mogelijke aanwezigheid van uitbraaksleuven onder de bouwvoor en de 

grote hoeveelheid puin in de bouwvoor bevinden de verwachte resten van de herberg 

zich hier mogelijk nog in de ondergrond. De archeologische verwachting blijft hier 

daarom gehandhaafd.

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

• Bevinden zich archeologische resten (sporen en vondsten) binnen het plangebied en 

waar concentreren deze zich?

In deelgebieden 1 en 2 bevinden zich geen archeologische resten. In deelgebied 4 

bevinden zich vermoedelijk nog archeologische resten in de ondergrond. De resten van 

de bebouwing bevinden zich vermoedelijk tegen de slootkant in het midden van het 

perceel.

• Als de resten zich op bepaalde plaatsen concentreren, wat is daarvan dan de oorzaak?

De archeologische resten in deelgebied 4 concentreren zich rond de mogelijke 

herberg. De verspreiding van de artefacten is vermoedelijk het gevolg van  de sloop en 

verploeging.

• Wat is de aard en omvang van dergelijke resten?

Voor deelgebied 4 gaat het mogelijk om een gebouw uit de nieuwe tijd met een 

breedte van ca. 8 meter. Het gaat daarbij om uitbraaksleuven met mogelijke fun-

deringsresten. Daarnaast zouden zich binnen de muren nog resten van kelder of 

andere kuilen kunnen bevinden.  Daaromheen kunnen zich over een onbekende 

oppervlakte nog wel aanverwante sporen bevinden, zoals de bijvoorbeeld de resten 

van bijgebouwen. Ook in de bouwvoor bevinden zich verspreid over en rondom het 

gebouw los vondstmateriaal.

• Wat is de datering van de resten?

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek dateert de herberg in ieder geval uit 

het begin van de 19e eeuw. De veldinspectie heeft hier verder geen nieuwe datering 

aan kunnen toevoegen.

• Wat is de stratigrafische ligging van de archeologische resten?

Voor deelgebied 4 geldt dat wanneer er zich daadwerkelijk archeologische resten in de 

ondergrond bevinden deze zich direct onder de bouwvoor bevinden.

• Sluiten de bevindingen aan bij de gespecificeerde archeologische verwachting? Zo 

niet, waarom niet?

Voor deelgebieden 1 en 2 sluiten de bevinden niet aan op archeologische verwachting. 

Voor wat betreft de verwachting op sporen uit de Nieuwe tijd lijkt het erop dat het 

ontgraven deel niet bebouwd is geweest in de Nieuwe tijd, ondanks dat de gebieden 

op de gemeentelijke verwachtingskaart staan aangegeven als de historische kernen 

5



22	 Vierbanse Gantel

van Nieuwendijk en Hank. Ook het uitblijven van vondsten uit de overige periodes 

vanaf het laat neolithicum binnen deelgebied 1 sluit niet aan bij de archeologische 

verwachting. De voor de hand liggende verklaring is dat de het beperkte gebied dat 

onderzocht is eenvoudigweg niet gebruikt is geweest in het verleden. Het ontbreken 

van een vegetatiehorizont in de top van de stroomgordel zou er ook op kunnen wijzen 

dat dezer is geërodeerd.  De bevindingen in deelgebied 4 lijken aan te sluiten bij de 

archeologische verwachting. Doordat hier geen actieve archeologische begeleiding 

heeft plaatsgevonden is dit echter niet met zekerheid te zeggen.

• Sluiten de bevindingen aan bij de archeologische verwachtingsgebieden zoals die zijn 

gedefinieerd op de archeologische beleidsadvieskaart van de Gemeente Werkendam? 

Zo niet, waarom niet?

De bevindingen wat betreft de Nieuwe tijd in de deelgebied 1 en 2 sluiten niet aan 

bij de verwachtingsgebieden (Historische Kern) van de verwachtingskaart. Zie ook 

de vraag hierboven. Van de bevindingen met betrekking tot de archeologische 

resten op de Almkerk en Biesheuvel-Hamer stroomgordels in deelgebied 1 kan ook 

gezegd worden dat zij niet aansluiten bij de verwachtingsgebieden. Het betreft hier 

echter maar een klein kijkvenster en op de rest van de stroomgordels kunnen nog 

steeds verspreide resten worden verwacht daterend vanaf het laat-neolithicum. De 

archeologische verwachting die op de beleidskaart werd gegeven voor deelgebied 4 is 

naar aanleiding van het bureau- en booronderzoek al bijgesteld.

• Wat is de geologische opbouw van de deelgebieden en in hoeverre sluit deze aan op de 

geomorfologische eenheden op de beleidsadvieskaart?

Vanwege het ontbreken van archeologische sporen of vondsten is het bodemprofiel in 

deelgebied 1 en 2 niet uitgebreid bestudeerd. Vermoedelijke werd in beide deelgebied 

het overstromingspakket aangesneden en in deelgebied 1 ook de top van de 

stroomgordel. De geologische opbouw lijkt hier dus aan te sluiten op de eenheden op 

de beleidsadvieskaart. Voor deelgebied 4 is al tijdens het vooronderzoek vastgesteld 

dat de geologisch opbouw niet overeenkomt met hoe deze wordt weergegeven op de 

beleidsadvieskaart. 

• Zijn in deelgebied 4 resten van een herberg aanwezig? Zo ja, (a) wat kan op basis van 

het vondstmateriaal gezegd worden over de ouderdom van de herberg, (b) wat is de 

fysieke en inhoudelijke waarde van de resten van de herberg en is het bekend of blijkt 

uit de archeologische resten wanneer de herberg is gesloopt?

De aanwezigheid van de herberg kon op basis van de uitgevoerde veldinspectie niet 

met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn wel aanwijzingen dat er zich inderdaad 

resten van deze herberg in de ondergrond bevinden.

Aanbevelingen 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor deelgebied 4 kan worden 

gehandhaafd. Veldwaarnemingen lijken vooralsnog te bevestigen dat er zich een 

potentieel behoudenswaardige vindplaats in de ondergrond bevindt. Wij adviseren 

om in de toekomst bij bodemingrepen op dit terrein archeologische begeleiding of 

karterend en waarderend archeologische onderzoek in de vorm van proefsleuven te 

laten uitvoeren. 



Vieerbanse Gantel    23

Literatuur

Ellenkamp, G.R. 2010, Overvloed. Een erfgoedkaart voor de gemeenten Aalburg en 

Werkendam. Deel 1: toelichting op archeologische en de cultuurhistorische kaart, 

Weesp (RAAP-rapport 2106).

Geer, P. van de 2012a, Natuurontwikkeling Waterschap Rivierenland. Archeologisch 

bureauonderzoek ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied van de Vierbanse 

Gantel, Leiden (Archol Rapport 180).

Geer, P. van de 2012b, Programma van Eisen Archeologische begeleiding Vierbanse 

Gantel, Leiden (Archol PvE 35).

Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied in rood.

Figuur 1.2 Situering plangebied in rood. 

Figuur 1.3 Begeleide zone met archeologische verwachting in deelgebied 4. 

Figuur 4.1 Overzicht van het noordelijk deel van deelgebied 1 na afloop van de 

werkzaamheden. 

Figuur 4.2 Overzicht van het zuidelijk deel van deelgebied 1 na afloop van de 

werkzaamheden.

Figuur 4.3 Overzicht van deelgebied 2 na afloop van de werkzaamheden.

Figuur 4.4 Recente verstoring (S999) in deelgebied 2.

Figuur 4.5 Afgegraven oever met spoornummers in deelgebied 2.

Figuur 4.6 Afgegraven oevers met spoornummers in deelgebied 1.

Figuur 4.7 Locaties met puinconcentraties onder de bouwvoor in deelgebied 4.

Figuur 4.8 Vermoedelijke kuil met sloopafval.

Figuur 4.9 Mogelijke uitbraaksleuf 1 (zuid).

Figuur 4.10 Mogelijke uitbraaksleuf 2 (noord).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.



24	 Vierbanse Gantel


	Rapport 190_omslag
	Rapport 190_binnenwerk_v1

