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1. Inleiding 
 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van de gemeente Stein een 
bureauonderzoek met veldinspectie (quickscan) uitgevoerd in het plangebied Stein – Brede School 
(figuur 1). Op termijn wordt op een perceel van circa 0,5 ha een nieuwe school gerealiseerd. De percelen 
zijn momenteel in gebruik als grasland (braakliggend) en nog deels in gebruik als schoolterrein (BS De 
Brök).  
Het onderzoek is verricht door drs. I.M. van Wijk op 28 januari 2014 (tabel 1).  
 

 
Figuur 1 Ligging plangebied 
 
Het plangebied ligt volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Stein1

 

 in een gebied 
met een hoge verwachting op archeologische waarden. Doel van het onderzoek is deze mogelijke 
waarden voorafgaand in kaart te brengen alsmede de diepte van het archeologisch vlak vast te stellen. 
Het terrein is vroeger bebouwd geweest en thans geheel braakliggend. De vraag resteert wat de mate 
van verstoring is. Dit getoetst middels een booronderzoek. Op basis van de resultaten kan vervolgens 
een advies worden opgesteld over een verdere omgang met mogelijk archeologische waarden in het 
plangebied. De bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van eventueel aanwezige 
archeologische resten. 

Uitvoering 
Bureauonderzoek   Februari 2014 
Veldinspectie    28 januari 2014 
Rapportage    Februari 2014 
Opdrachtgever    gemeente Stein 
Bevoegd gezag    gemeente Stein 

                                                                            
1 Van Wijk 2009. 



 
Onderzoeksmeldingsnummer  60263 
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 Plaats    Stein 
 Toponiem   Brede School/De Halstraat 
 
Coördinaatgegevens   181250 / 330985 
 
Autorisatie    drs. T.A. Goossens 
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2. Onderzoeksstrategie 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een beperkt bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. 
Op de eerste plaats dient een bureaustudie plaats te vinden om een goed onderbouwd 
verwachtingsmodel op te stellen voor de mate van verstoring van de bodemopbouw en de daarmee 
samenhangende aan- of afwezigheid van archeologische waarden. Om de bodemopbouw van het 
plangebied vast te stellen is een dient een booronderzoek te worden uitgevoerd. 
 

3. Bureauonderzoek 
 

Het bureauonderzoek is enerzijds opgebouwd uit het beschrijven van het landschap en de 
bodemopbouw van de onderzoekslocatie en anderzijds uit het inventariseren van de aanwezige 
archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt 
een verwachtingsmodel opgesteld dat getoetst wordt tijdens de veldinspectie. 
 

3.1. Landschap en bodemopbouw 

3.1.1. Geologie en geomorfologie van de gemeente Stein 

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Stein is in hoge mate bepaald door de Maas. Deze rivier 
heeft in het verleden grote hoeveelheden grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop van de tijd 
ingesneden in die grindpakketten. Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg ontstond op deze 
wijze een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een terrassenlandschap waarbij de hogere terrassen 
ouder zijn dan de lagere, met als jongste element de huidige dalvlakte van de Maas.2

Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste ijstijd gevormd, toen op de oude 
Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet. Löss is een zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de 
korrels is 2-50µm groot) die door de wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes geblazen werd 
die onder het terugtrekkende landijs vandaan waren gekomen. De lössafzettingen vormden als het ware 
een deken over het landschap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.

 Voor de archeologie 
van het gebied is het onderscheid belangrijk tussen de terrassen die tijdens de ijstijd gevormd en met löss 
bedekt zijn en de vanaf de laatste ijstijd ontstane dalvlakte van de Maas.  

3 Toch moet ook 
het lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het nu is. Een belangrijke oorzaak voor de 
nivellering van het landschap is dat löss erg gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk 
materiaal verspoelen en als zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke hellingprocessen zorgen 
voor het opvullen van laagtes en het geleidelijk glooiender worden van steile hellingen. Wanneer de 
begroeiing van het gebied aangetast wordt, neemt de erosie sterk toe doordat de löss niet meer door 
wortels vastgehouden wordt en de regen een directe impact op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal 
afkomstig uit de colluvia blijkt dat de vorming van de colluvia in hoge mate is gerelateerd aan 
ontginningsfasen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren uit het 
neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere perioden.4

                                                                            
2 Berendsen 1996, 70-80. 

 In 

3 Bouten et al. 1985. 
4 Boenigk & Hagedorn 1996. 



beek- en droogdalen (zie verderop) kunnen de meters dikke colluvia archeologische vindplaatsen 
afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of in het geheel niet aan het oppervlak 
traceerbaar zijn. 
Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische verwachtingen vermeld 
moet worden, heeft te maken met de waterhuishouding. Behalve door een aantal beken zoals de Ur, 
wordt de afwatering van de plateaus verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn 
gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de bodem nog bevroren was. Door de cycli van opwarming en 
bevriezing en het watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen 
zich op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal kreeg 
een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm.5

 
  

 
Figuur 2 Geomorfologische kaart van het plangebied (rode kader) en omgeving 
 

3.1.2. Opbouw geologie van het plangebied 

Op de geomorfologische kaart is te zien dat het in terrein zich op een lössterras/plateau (Terras van 
Caberg 1) bevindt, gelegen ten zuiden van een droogdal (figuur 2). Voor deze geomorfologische 
eenheden geldt doorgaans dat er geen intact bodemprofiel meer aanwezig zal zijn en dat delen van de 
bodem zijn afgeschoven door hellingerosie (colluviatie). Gezien de hellinggraad van het terrein is de 
verwachting dat grotendeels erosie is opgetreden. Op de geomorfologische kaart is dan ook aangegeven 
dat het terrein zich op een zogenaamde lösswand bevindt; een hellend deel waarbij een overgang wordt 
gevormd van een hoger naar een lager deel. 

                                                                            
5 Berendsen 1997, 13-15. 



Op de kaart van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is goed zichtbaar dat het plangebied zich 
op de overgang van het plateau naar het droogdal (de huidige De Halstraat) bevindt (figuur 3). Aan de 
noordkant wordt het perceel begrensd door de De Halstraat; aan de zuidwestkant door Kruistraat en aan 
de zuid- en zuidoostkant ligt de Assevedo- en Gavarellestraat waaraan meerdere huizen en tuinen zijn 
gelegen (figuur 4). Zoals gezegd is het terrein reeds eerder bebouwd geweest en thans braakliggend. Het 
terrein helt nu voornamelijk af naar het noorden maar zal vermoedelijk oorspronkelijk naar het 
noordwesten hebben geheld. In NAP-waarden bedraagt het hoogste punt 57,57 m +NAP (zuidoosthoek_ 
en het laagste punt langs de De Halstraat 55,83 m +NAP; een hoogteverschil van 1,74 m en een (huidig) 
hellingspercentage van 3,5%.  
 

 
Figuur 3 AHN van (deel van) de gemeente Stein 



  
Figuur 4 Satellietbeeld omgeving plangebied (bron: Google) 
 
Indien we bovenstaande kaartgegevens combineren, lijken we te maken te hebben met een hellend met 
löss bedekt terrein. Toch valt op basis van het kaartmateriaal geen uitsluitsel te geven in hoeverre erosie 
van het archeologisch vlak heeft plaatsgevonden en in welke mate verstoring door sloop en bebouwing is 
geweest. Het is onzeker op welke diepte het archeologische vlak, d.w.z. de laag waar archeologische 
waarden nog in situ zijn bewaard gebleven en of de grond geroerd is. Het blijft de vraag of er nog delen 
van de ondergrond intact zijn gebleven waarin zich archeologische waarden kunnen voordoen en op 
welke diepte deze zich bevinden.  
 

3.2. Archeologie 
In 2009 is door Archol een grootschalige inventarisatie uitgevoerd in het kader van het opstellen van een 
archeologische beleidsadvieskaart. Daarbij zijn alle bekende archeologische waarden in beeld gebracht. 
Het terrein maakt deel uit een gebied met een hoge archeologische waarde. 
 

3.2.1. Plangebied 

Langs de Keerenderkerkweg zijn verschillende opgravingen verricht door dr. Beckers in de periode 1925-
1932 en door prof. Modderman in 1962 en 1963. Hoewel deze onderzoeken vooral gericht waren op de 
bandkeramische nederzetting, is een veelheid aan sporen uit de ijzertijd en in geringe mate uit de late 
bronstijd ontsloten. De opgegraven locaties liggen verspreid over een groot terrein zodat er geen 
eenduidige gegevens beschikbaar zijn over de grootte en begrenzingen van de fenomenen uit de 
metaaltijd. De dichtstbijzijnde bewoningscluster en twee graven liggen binnen 50 m afstand van de De 



Halstraat. Op iets grotere afstand in zuidwestelijke richting ligt een rijk met aardewerk gevulde 
ijzertijdkuil die is aangetroffen bij de aanleg van woonhuizen aan deze straat begin jaren ‘90. Uit het 
vondstmateriaal is een aantal scherp geknikte potprofielen te herleiden, die de kuil vermoedelijk in de 
midden-ijzertijd dateren. 
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in plangebied Stein Assevedostraat-Gavarellestraat zijn twee 
proefsleuven aangelegd. Daar bij werden voornamelijk sporen die dateren in de vroege ijzertijd 
aangetroffen. De sporen maken o.a. deel uit van kleine structuur. Daarnaast zijn nog enige sporen 
gevonden die mogelijk in het neolithicum dateren. Het archeologisch vlak bevond zich op c 1 m –Mv. 
Binnen het plangebied zijn enkele archeologische waarden bekend.  
Bij de aanleg van de nieuwe lagere meisjesschool naast de VGLO-school (beide reeds gesloopt) werd in 
de verwarmingskelder enkele prehistorische vondsten (vermoedelijk ijzertijd of bandkeramisch 
aardewerk) gedaan door de toenmalige schooldirecteur. Daarnaast werden in een rioolsleuf drie LBK-
kuilen op 15-20m van elkaar gevonden; op 90m van Kruisstraat richting VGLO-school (brief Munsters 30-
6-1954). 
Als laatste is ook gekeken naar aanwijzingen voor bewoningssporen uit de Nieuwe tijd binnen het 
plangebied. Sporen van huizen, boerderijen of andere (bij)gebouwen zijn aanwezig op de hoek van de De 
Halstraat en de Kruisstraat. Het lijkt een oude carrévormige boerderij te zien die op de locatie heeft 
gestaan van de huidige basisschool De Brök.6

                                                                            
6 Bron: 

 

www.watwaswaar.nl; Bonnekaart. 

http://www.watwaswaar.nl/�


 

 
Figuur 5 Archeologische waarden rondom het plangebied (Van der Linde & Van Wijk 2008) 
 



 
Figuur 6 Historische bewoning langs de Kruisstraat 

3.3. Verwachtingsmodel  
De archeologische gegevens van de bureaustudie wijzen op een plangebied met enige archeologische 
waarnemingen die echter niet zijn gespecificeerd. De geologische gegevens duiden op wellicht lichte-
matige erosie binnen dit gebied. Indien we de gegevens combineren, blijkt dit een bevestiging van de 
hoge archeologische waarde zoals dit voor het plangebied is opgesteld. Gezien de onzekerheid over de 
mate van de verstoring verdient dit verwachtingsmodel wel een toetsing. In overleg met opdrachtgever 
en bevoegd gezag is gekozen voor de meest geschikte, non-destructieve veldmethode: een visuele 
inspectie in combinatie met verkennende boringen.  
 



4. Veldinspectie 
 

 

4.1. Methoden en technieken 
De veldinspectie bestaat uit twee onderdelen: de eerste fase is een visuele inspectie van het plangebied 
en de directe omgeving. In de tweede fase van de veldinspectie zijn een zevental boringen gezet door 
middel van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn ingemeten met een 
smartphone gps met een afwijking van 1-3 m. De hoogtes van de boringen is bepaald op basis van 
afgeleide kadastrale hoogtemetingen. In boringen is namelijk zichtbaar of er binnen het plangebied nog 
(restanten van) een rade- of geërodeerde bergbrikgrond aanwezig zijn en in welke mate en tot op welke 
diepte de bodem is geërodeerd of verstoord. 
 

 
Figuur 7 Het terrein vanaf het zuiden gezien 
 

4.2. Resultaten 
De inspectie heeft uitgewezen dat het plangebied vrij vlak is met een lichte helling naar het noorden en 
westen. Waar de geplande nieuwbouw gaat plaatsvinden is een grasland gelegen (figuur 7)met nog enige 
resten van de voormalige bebouwing. In het zuiden ligt een verhoging op het terrein. Dit is vermoedelijk 
intentioneel opgehoogd. Het terrein langs de De Halstraat en langs het westelijke schoolplein ligt meer 
dan een meter lager dan het overige deel van het terrein. Dit zou te verklaren zijn door te stellen dat een 
deel van het terrein opgehoogd is om zodoende de helling te nivelleren. De verwachting op basis van de 
visuele inspectie is dan ook dan grotendeels ophoging heeft plaatsgevonden en dat bij de eerste 
bebouwing van het terrein weinig verstoring, behalve daar waar fundamenten en kelders zijn aangelegd, 
is geweest. Voor het booronderzoek is gekozen om langs de randen van het plangebied te boren waar 
weinig of geen ophoging plaats zou hebben gevonden, met name aan de noordelijke en westelijke zijde 
van het terrein. De mogelijkheid bestaat dat daar het meest complete bodemprofiel kan worden 
aangetroffen. Hoewel het gehele plangebied ook de huidige basisschool beslaat is besloten om hier geen 
booronderzoek te verrichten aangezien verwacht wordt dat de boorgegevens te extrapoleren zijn naar 
dit deel van het plangebied. 



 
Figuur 8 Boorpuntenkaart van het plangebied (rode kader) 
 
Het plangebied is ongeveer 154 m lang in oost-west richting en circa 54 m breed. Het terrein is 
momenteel in gebruik als grasland en basisschool. Over het gehele terrein zijn in totaal 7 boringen gezet 
(figuur 8). De afstand tussen de boringen bedroeg ongeveer 17-20 m. In alle boringen is geen onverstoord 
bodemprofiel waargenomen. In alle gevallen wordt de bovenkant van het bodemprofiel gevormd door 
hetzij een laag opgebrachte grond die vooral in het zuidelijke deel van het plangebied (boring 5 en 7) 
behoorlijk dik was. Onder deze opgebrachte laag ligt de oorspronkelijke bodem op aanzienlijke diepte. 
Het betrof in deze gevallen vermoedelijk om een Bt- horizont 20-30 cm dikte. Daaronder bevindt zich de 
B- of B/C-horizont. De Bt-horizont, waar meestal het archeologisch vlak zich bevindt lag op 150 tot 135 
cm – Mv. In de noordelijke boringen (boring 1, 2, 3 en 4) is in sommige boringen eveneens sprake van een 
ophogingspakket zoals bij boring 1 waar zand in de boring werd aangetroffen. In deze boringen werd 
eveneens direct onder de bouwvoor een colluviumlaag van 20-30 cm in kaart gebracht. Daaronder 
bevond zich een B- of B/C horizont op een diepte van 60 tot 90 cm – Mv. In bijna alle boringen wordt de 
Bt-, B- of B/C-horizont vanaf 56,15 m+NAP (boring 6) tot 55,58 +NAP(boring 7) aangetroffen. Dit lijkt dus 
op een redelijk vlak niveau te zijn. Opgemerkt dient te worden dat niet in alle boringen duidelijk is 
geworden of het daadwerkelijk een Bt-, B- of B/C-horizont betrof. Dit is middels boringen moeilijk vast te 
stellen. Het maakt echter wel degelijk uit om het verschil te weten aangezien het een graadmeter is voor 
de erosiegraad. Een Bt-horizont laat zien dat er weinig erosie heeft plaatsgevonden; maar kan ook 
betekenen dat er weinig bodemvorming is opgetreden. Het aangetroffen colluvium geeft aan dat er 
verspoeling van materiaal heeft plaatsgevonden. De geringe dikte van het colluvium laat zien dat het hier 
nog geen accumulatie op de bodem van een droogdal betreft. Dit zal naar verwachting meer noordelijk 
zijn gelegen. 



Een laatste opmerking betreft boring 5 waarbij op 150 cm –Mv (56,05 +NAP) enkele fragmenten 
verbrande leem en houtskool in de boor werden gevonden. Dit kan wijzen op een oude bouwvoor of 
wellicht ook op een spoorvulling. In de daar ondergelegen B-horizont waren duidelijke roestsporen 
aanwezig was duidt op een duidelijk gevormde bodemlaag. 
De boorprofielen zijn als bijlage in dit rapport toegevoegd. 
 

 
Figuur 9 Foto van boringnummer 5 
 

B-horizont 

Bouwvoor 

Bt- of spoorvulling 

Opgebrachte laag 



5. Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1. Conclusie 
Het bureauonderzoek heeft laten zien dat de gestelde hoge archeologische verwachting voor het 
plangebied correct is. Er bevinden zich archeologische waarden in en in de nabijheid van het plangebied 
en op basis van beschikbare kaartmateriaal kan niet vastgesteld worden in hoeverre de bodem reeds in 
een eerder stadium geroerd is geweest en tot op welke diepte. De boringen wijzen uit dat het plangebied 
is opgehoogd met een laag leem. Deze laag varieert in dikte van 10 – 130 cm. Daaronder bevindt zich een 
laag colluvium of de Bt-, B- of B/C-horizont vanaf 56,15 m+NAP. De Bt-, B- of B/C-horizont betreft een 
redelijk intact bodemprofiel waarop eventueel archeologische sporen of andere resten aanwezig kunnen 
zijn. Mogelijk is bij boring 5 al bij toeval een grondspoor aangeboord. Onduidelijk blijft helaas in hoeverre 
het terrein is geërodeerd. Op basis van het proefsleuvenonderzoek dat ongeveer 60 m ten oosten is 
uitgevoerd kan echter gesteld worden dat erosie in zoverre heeft plaatsgevonden maar dat sporen toch 
nog aanwezig kunnen zijn. In hoeverre, de meestal ondieper gegraven, paalsporen nog aanwezig zullen 
zijn is niet aan te geven. Het archeologisch vlak lag daar tussen de 55,55 m en 56,35 m +NAP. Ongeveer 
op dezelfde hoogte als in het onderzochte plangebied. 
 

Figuur 10 Boorraai van zuid naar noord over het plangebied 
 
Het booronderzoek heeft alleen plaatsgevonden in het oostelijke deel van het plangebied. Het westelijke 
deel is thans nog bebouwd. Aangenomen kan worden dat het terrein in noordwestelijke richting afloopt. 
Zodoende zal het archeologisch vlak iets dieper liggen dan in het oostelijke deel van het plangebied is 
aangetoond. Het westelijke deel van het plangebied lijkt te zijn geëgaliseerd (i.p.v. opgehoogd) 
waardoor vermoedelijk een deel van het oorspronkelijke bodemprofiel is aangetast. 
 



5.2. Aanbeveling 
De quickscan heeft uitgewezen dat het oostelijke (braakliggende) deel van het plangebied deels 
verstoord is door de voormalige bebouwing. Echter, duidelijk is dat ook het grootste deel van het terrein 
is opgehoogd. Onder het ophogingspakket lijkt op sommige plaatsen colluvium aanwezig te zijn wat 
duidt op verspoeling en erosie van bovengelegen lagen voordat het ophogingspakket er op kwam te 
liggen. Onder het colluvium wordt de oorspronkelijke bodem aangetroffen in de vorm van een B9t)- of 
B/C- horizont. Deze bevindt zich vanaf 56,15 m+NAP en geeft daarmee het niveau aan waar 
archeologische sporen aanwezig kunnen zijn. Middeleeuwse en nieuwetijdse sporen kunnen mogelijk iets 
hoger al worden aangetroffen. Dit zal met name gelden voor het noordwestelijke deel van het 
plangebied waar op basis van historisch kaartmateriaal aangetoond is dat bewoning aanwezig is 
geweest. In hoeverre prehistorische bewoning binnen het plangebied aanwezig is, wordt met name 
gekeken naar verschillende waarnemingen binnen het plangebied. Deze stellen dat bij het uitgraven van 
een kelder en bij de aanleg van een riool vondsten zijn gedaan. De archeologische verwachting blijft dus 
hoog. Voor het westelijke deel van het plangebied waar thans de basisschool is gelegen zal de 
verwachting op een intact bodemprofiel lager zijn. 
 
Indien in het oostelijke deel van het plangebied bodemingrepen dieper dan 56,15 m+NAP worden 
gepland dan dient daartoe een verkennend archeologisch onderzoek conform het beleid en de daarbij 
horende eisen van de gemeente Stein te worden uitgevoerd. Door ‘archeologiesparend’ te bouwen, 
zullen eventueel aanwezige archeologische waarden niet of bijna niet geraakt worden. Uitgangspunt is 
dat verstoring van het archeologisch niveau nihil blijft of binnen de gestelde eisen van de gemeente 
Stein. Er dient een buffer gecreëerd te worden tussen het archeologisch niveau en de onderkant van het 
bouwpeil van minimaal 20 cm.  
Men dient rekening te houden dat kabels- en nutsleidingen eveneens niet dieper reiken dan 56,15 
m+NAP of qua omvang in totaal minder bedragen dan de door de gemeente Stein opgelegde eisen. 
 

5.3. Voorstel aanpak vervolgtraject 
Op basis van de geleverde bouwtekeningen en te verwachten verstoringsgraad is gekeken in hoeverre de 
te realiseren bouw het mogelijk archeologische niveau en eventueel daarbij horende archeologische 
resten zal aantasten. Gezien de ontgravingsdieptes zal vermoedelijk alleen bij het ontgraven van 
fuunderingsleuven t.b.v. nieuwbouw het potentiële archeologische niveau worden geraakt. Echter, een 
groot deel van de geplande nieuwbouw zal plaatsvinden binnen de contouren van de vorige verbouwing. 
Het booronderzoek heeft aangetoond dat binnen deze contouren al reeds tot grotere diepte verstoring 
heeft plaatsgevonden.  
Naar verwachting zal bij de bouw van het huidige schoolgebouw in het westelijke deel van het 
plangebied het archeologische niveau ook zijn verstoord  (tenminste ter hoogte van het hoofdgebouw). 
Er vindt op deze locatie nauwelijks verstoring van de ondergrond plaats. De enige beoogde verstoring zal 
het uitgraven van infiltratiebakken zijn. Op dit moment is echter nog  geen zicht op de beoogde omvang 
en diepte van deze infiltratiebakken. 
 De planrealisatie vindt in een aantal stappen plaats: ten eerste wordt de oostelijke vleugel van de huidige 
school gesloopt. Daarna wordt de nieuwbouw gerealiseerd in voornamelijk het oostelijk en middendeel 
van het plangebied. Als laatste wordt de huidige school gesloopt en het plangebied verder ingericht met 
infiltratiebakken, parkeerplaatsen en groenvoorziening. 
 



Voorgesteld wordt de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. De kans 
op archeologische resten is zoals gesteld hoog maar naar verwachting zullen deze al grotendeels zijn 
aangetast tijdens de bouw van de huidige nog bestaande school. Ter controle wordt daarom een 
archeologische begeleiding voorgesteld die tijdens 2 fasen in het proces kan worden uitgevoerd. Ten 
eerste bij het uitgraven van de fundamenten in het oostelijk deel van het plangebied waar de 
graafwerkzaamheden dieper reiken dan 56,35 m +NAP. Diepere uitgraven dient dan door een archeoloog 
te worden begeleidt en eventueel archeologische resten worden dan geborgen. Ten tweede na de sloop 
van het huidige schoolgebouw en vóór de verdere inrichting van het terrein (uitgraven infiltratiebakken 
etc.). De vrijgekomen bodemprofielen die resteren bij de ondergrondse sloop zullen worden 
geïnspecteerd. Daarbij kan met zekerheid vastgesteld worden in hoeverre verdere bouwwerkzaamheden 
eventueel archeologische resten zullen verstoren. Op basis van deze informatie kan worden beslist in 
overleg met het bevoegd gezag of eventueel aanvullend archeologisch onderzoek nodig wordt geacht. 
Ten behoeve van de archeologische begeleiding dient een programma van eisen te worden opgesteld. 
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