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Samenvatting

In opdracht van Brabant Water heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd naar 

de archeologische verwachting van de waterwingebieden Genderen en Drongelen in 

de gemeente Altena. Aanleiding voor het onderzoek zijn geplande werkzaamheden 

binnen de beide onderzoeksgebieden welke eigendom zijn van Brabant Water. De 

werkzaamheden omvatten het aanleggen, renoveren en slopen van winputten, het 

aanleggen en vervangen van kabels en leidingen, de bouw van schakelgebouwen 

en het aanleggen van paden (halfverharding).Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden.

Uit de inventarisatie van bekende landschappelijke, archeologische en histo-

risch-geografische gegevens blijkt dat de gespecificeerde verwachtingen voor 

beide plangebieden in grote lijnen overeenkomen met die op de gemeentelijke 

archeologische verwachtings- en advieskaart.

Het plangebied Genderen bestaat uit laat-pleistocene, zandige sedimenten van de 

Formatie van Kreftenheye (vanaf circa 1,5 tot 6 m -mv), afgedekt door oever- en bed-

dingafzettingen van de stroomgordels Biesheuvel – Hamer en Dussen (vanaf circa 

0,3 m -mv)  en de stroomgordel Wijk en Aalburg (vanaf circa 0,5 tot 1,5 m -mv). Van 

noordoost naar zuidwest lijkt een restgeul door het plangebied te lopen, waarschijnlijk 

van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel. 

Het onderzoeksgebied Drongelen bestaat van boven naar beneden uit

- enkele decimeters dik pakket overstromingsklei, lokaal tot 3 m -mv diep;

- oever- en beddingafzettingen van de stroomgordels van Hank en Oude Maasje in 

het westen, komafzettingen in het oosten (binnen 0,5 m -mv). Lokaal geërodeerd 

door de overstromingsafzettingen.

- laat-pleistocene zandige afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (2 to 6 m 

-mv), met lokaal opgestoven duinzand (vanaf  circa 4 tot 6 m -mv). 

Op grond van de bodemopbouw en de archeologische en historisch-geografische 

gegevens is per plangebied een  gespecificeerde verwachting geformuleerd (zie 

tabellen 3.1 en 3.2). Voor Wingebied Genderen zijn drie archeologische verwachtiings-

zones onderscheiden (A-C) en voor Wingebied Drongelen twee (A-B).

Effectbeschrijving 
Een deel van de voorgenomen bodemingrepen beperkt zich tot reeds geroerde grond 

(sloop bestaande winpitten, uitgraven bestaand leidingwerk en kabels) of heeft een 

beperkte diepte (aanleg nieuwe paden, renovatie winputten) en is daardoor niet 

bedreigend voor de eventueel aanwezige archeologische resten. Deze bodemingrepen 

kunnen zonder verdere archeologische maatregelen worden uitgevoerd.

De overige bodemingrepen (zie tabel kunnen bedreigend zijn voor eventueel in de 

stroomgordelafzettigen, en laat-Pleistocene afzettingen (rivierduinen, Kreftenheye) 

aanwezige archeologische vindplaatsen. 
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Archeologisch vervolgonderzoek
Het archeologisch vooronderzoek in de plangebieden  Genderen en Drongelen dient 

zich in eerste instantie te richten op de mate van intactheid van de bodemopbouw, 

de aanwezigheid van begraven vondstlagen/archeologische niveau’s  in de stroom-

gordelafzettingen en laat-peistocene afzettingen en wat dit zegt over de kans 

dat waardevolle archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Verkennend 

booronderzoek is voor de eerste stap van het vervolgonderzoek een geschikte 

methode. De resultaten van de eerste stap van het vervolgonderzoek bepalen of en in 

welke vorm verder vervolgonderzoek noodzakelijk is. In onderstaand opsomming staan 

de belangrijkste scenario’s voor vervolgstappen aangegeven.

1) Diep verstoorde bodem. Geen vervolgonderzoek omdat geen behoudenswaardige 

steentijdvindplaatsen te verwachten zijn.

2) Relatief intacte bodemopbouw zonder begraven (diepere) vondstlagen/

archeologische niveau’s binnen de maximale verstoringsdiepte (1,5 – 2,5 m -mv). 

Archeologische begeleiding van de bodemingrepen tot grofweg 0,5-mv.

3) Relatief intacte bodemopbouw met begraven (diepere) vondstlagen/

archeologische niveau’s binnen de maximale verstoringsdiepte (1,5 – 2,5 m -mv). 

Archeologische begeleiding van de bodemingrepen tot de maximale verstorings-

diepte.

De kans bestaat dat bij bodemingrepen die niet onderzoeksplichtig zijn toch 

‘toevalsvondsten’ worden gedaan. Gedacht kan worden aan sporen met een beperkte 

omvang, zoals geïsoleerd gelegen crematiegraven. Dergelijke vondsten dienen op 

grond van art.53 Monumentenwet bij de RCE gemeld te worden

Met betrekking tot bovenstaande aanbevelingen dient contact te worden opgenomen 

met het bevoegd gezag: gemeente Altena. Op basis van de resultaten van  het 

bureauonderzoek nemen de bevoegd gezagen een formeel besluit over de noodzaak 

en de vorm van vervolgonderzoek. Een dergelijk besluit kan afwijken van het 

bovenstaande advies. 

We adviseren om de eerste stap in het vervolgonderzoek (verkennend booronderzoek) 

pas te nemen als de exacte ligging en omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

definitief vast staat.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Brabant Water heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd naar 

de archeologische verwachting van de waterwingebieden Genderen en Drongelen 

in de gemeente Altena. Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning vanwege de voorgenomen werkzaamheden binnen de beide 

plangebieden die eigendom zijn van Brabant Water. De werkzaamheden omvatten 

het aanleggen, renoveren en slopen van winputten, het aanleggen en vervangen 

van kabels en leidingen, de bouw van schakelgebouwen en het aanleggen van 

paden (halfverharding). In het bestemmingsplan Buitengebied 2017 hebben beide 

plangebieden een dubbelbestemming Waarde-archeologie. Voor plangebied Genderen 

geldt als hoogste archeologische verwachtingswaarde categorie 2 (vindplaatsen). Voor 

plangebied Drongelen geldt als hoogste archeologische verwachtingswaarde categorie 

3 (hoge archeologische verwachting). De voorgenomen werkzaamheden overschrijden 

de vrijstellingsgrenzen waardoor archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is (zie 

paragraaf 2.3.2).

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is 

erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor de plangebieden op te stellen met 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebieden (bron: 
Top25 Kadaster). 1 Genderen, 2 
Drongelen.
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Figuur 1.2 
Ligging onderzoeksgebieden (rood). De 
onderzoeksgebieden Genderen (boven) 
en Drongelen (onder) geven de maximale 
begrenzing van de graafwerkzaamheden aan 
(bron: PDOK Top25 Kadaster).
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de bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies 

over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het Waterproductiebedrijf (WPB) en Winterrein Genderen ligt ten oosten van de plaats 

Genderen en ten zuiden van de Provincialeweg Zuid N283. Het gebied bestaat uit 

een afwisseling van percelen met bomen en grasland en wordt doorsneden door de 

Meerstraat (Figuur 1.2 & Figuur 1.3).

Het Winterrein Drongelen ligt ten westen van Drongelen en direct te noorden van de 

dijk van de Bergsche Maas, buiten het eigenlijke dijklichaam. Het gebied bestaat uit 

grasland (Figuur 1.2 & Figuur 1.3).

Plangebied m² 

Winterrein Genderen 348.400

Winterrein Drongelen 46.230

Totaal 394.630

De geplande bodemingrepen voor plangebied WPB en Winterrein Genderen bestaan 

uit: 

- Nieuwe aanleg van 12 winputten, inclusief aansluitend leidingwerk en kabels.
- Vervangen van het bestaande leidingwerk en kabels;
- Aanleggen nieuwe ringleiding 10kV;
- Sloop van 8 bestaande winputten;
- Renovatie van 2 bestaande winputten;
- Nieuwbouw van 3 winputtenschakelgebouwen;
- Aanleggen van paden (halfverharding);
 
De geplande bodemingrepen voor plangebied  Winterrein Drongelen bestaan uit:
- Nieuwe aanleg van 7 winputten, inclusief aansluitend leidingwerk en kabels.
- Vervangen van bestaand leidingwerk en kabels;
- Sloop van 3 bestaande winputten;
- Renovatie van 5 bestaande winputten;
- Aanleggen van paden (halfverharding);

De dieptes van de graaf- en grondwerkzaamheden bedragen:

- leidingen en kabels: ongeveer 1,5 m tot 2,5 m onder maaiveld, breedte 1 tot 2 m 

(bij vervanging is grond ter plaatse reeds geroerd); 

o  Winterrein Genderen: 1700 m nieuwe 1okV kabel/glasvezel; 2500 m nieuwe 

terreinkabel

o  Winterrein Drongelen: 900 m nieuwe kabels en leidingen;

- bouw van de schakelgebouwen: 3x6 m (ontgraving 5x8 m), ongeveer 1,5 m onder 

maaiveld;

- aanleg van winputkelders: omvang 2x3 m (ontgraving 4x6 m), ongeveer 2 m onder 

maaiveld;

- aanleg van de halfverharding ongeveer 0,3 m onder maaiveld

-       amoveren winputten 3x2,5m (ontgraving 5x5m) tot 3 m onder maaiveld. Grond ter 

plaatse  is reeds geroerd). 

In bijlagen 1 en 2 is de exacte ligging van de geplande bodemingrepen aangegeven. 

Het toekomstig gebruik zal onveranderd zijn ten opzichte van het huidige gebruik.

Tabel 1.1  
Omvang van de plangebieden.
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Situering onderzoeksgebieden (rood). De 
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(bron luchtfoto: PDOK 2014).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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 onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend 

is over de plgebieden. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen 

tot een gespecificeerde archeologische verwachting voor de onderzoeksgebieden. 

Vervolgens beschrijven we de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling voor de 

te verwachte archeologie (effectbeschrijving) en adviseren we of dit archeologisch 

vervolgonderzoek noodzakelijk maakt. Op basis van de resultaten neemt het bevoegd 

gezag een beslissing ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek (BO) 

Projectnaam: BO Brabant Water Genderen en Drongelen

Archolprojectcode: 1890

Archis-zaaknummer: Genderen: 4712786100
Drongelen: 4712794100

Opdrachtgever: Eric Dingemanse (Brabant Water)

Bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag:
Procedure: 

Gemeente Altena
Regioarcheologen programmabureau RWB
Omgevingsvergunning

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed: 12 februari 2020

Versie 1.2 (concept)

Goedkeuring bevoegd gezag Nog te bepalen

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Altena

Plaats: Genderen en Drongelen

Toponiem: Onderzoeksgebied 1: WPB-terrein en Winterrein 
Genderen
Onderzoeksgebied 2: Winterrein Drongelen

Coördinaten gebied (centrum): Winterrein Genderen      135.250 / 417.000
Winterrein Drongelen     129.600 / 413.925 

Oppervlakte onderzoeksgebied: Winterrein Genderen      348.400 m²
Winterrein Drongelen       46.230 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland, weg, bomen, dijk

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Noord-Brabant

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Figuur 1.4 
Tijdsbalk. 
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor de plangebieden op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in de onderzoeksgebieden aanwezige archeologische 

waarden. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002. Aan de hand van verschillende bronnen is 

informatie verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) 

opbouw van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. 

In Tabel 2.2 is gemotiveerd aangegeven welke bronnen wel en welke niet zijn 

geraadpleegd. De  Archeologiekaart Land van Heusden en Altena uit 2018 vormt een 

belangrijke bron omdat hierop veel gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht en 

gecombineerd is.1 Verder zijn onder meer aardwetenschappelijke gegevens, historisch 

kaartmateriaal, het archeologisch informatiesysteem ARCHIS waarin de bekende 

archeologische waarnemingen en onderzoeken staan geregistreerd en de lokale 

Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena2 geraadpleegd. 

1   Ellenkamp 2018. Deze kaart is een update van de eerste Archeologiekaart Land van Heusden en 
Altena uit 2010 (Ellenkamp 2010).

2   We danken dhr. J.J. van Tilborg voor het bereidwillig ter beschikking stellen van de archeolo-
gische gegevens van de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena over de beide 
onderzoeksgebieden.
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Legenda:

Figuur 2.1 
Illustratie van een dwarsprofiel over een 
meanderende rivier met stroomgordel- en 
komafzettingen (naar: De Boer en Van der 
Heijden 2003).
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Bij het bureauonderzoek zijn ruimere onderzoeksgebieden gehanteerd dan de 

plangebieden zelf: naast gegevens uit de plangebieden zelf zijn ook gegevens 

verzameld uit een zone van 500 m rondom elk plangebied. Deze ruimere “onderzoeks-

gebieden” zijn gehanteerd om de landschappelijke en archeologische kenmerken van 

de plangebieden beter te kunnen interpreteren.

 

2.2 Landschappelijk kader

De onderzoeksgebieden liggen in het Land van Heusden en Altena in het 

rivierengebied, tussen de rivieren de afgedamde Maas en de Bergsche Maas. Aan 

de basis van dit landschap liggen de laat-Pleistocene (115.000-10.000 jaar BP) 

afzettingen van de Maas en Rijn: de Kreftenheye Formatie. Tijdens de laatste ijstijd 

(het Weichselien) vormden deze rivieren onder invloed van het koude klimaat grote 

vlechtende riviervlaktes.3 De riviervlaktes bestonden uit zand en grind en werden 

doorsneden door ondiepe geulen. De top van deze afzettingen ligt op een diepte die 

varieert van 0,5 m –Mv (beneden maaiveld) in het oostelijk rivierengebied, tot 15 –Mv 

in het westelijk rivierengebied.

Vanuit de vaak droog liggende, rivierbeddingen van de vlechtende riviersystemen 

kon verstuiving optreden.4 Hierdoor vormden zich rivierduinen op plaatsen waar 

de overheersend (zuid-)westen wind loodrecht op de rivierbeddingen stond (Boxtel 

Formatie). Op verschillende plaatsen steken deze rivierduinen nog boven de latere 

afzettingen uit.5 Zij staan bekend als Donken. Deze hoog gelegen donken waren in het 

verleden aantrekkelijke vestigingsplaatsen en met name op de dieper liggende donken 

kunnen goed geconserveerde vindplaatsen voorkomen, omdat zij bedekt zijn door 

jongere afzettingen.6

In het Holoceen (10.000 jaar BP tot heden) veranderd onder invloed van een 

opwarmend klimaat de aard van de rivieren. Door de langzamere stroomsnelheid 

en de gelijkmatigere afvoer kregen de rivieren een meanderend of anastomoserend 

karakter.7 De Pleistocene afzettingen raken in deze periode langzaam bedekt met 

stroomgordelafzettingen en komafzettingen (Formatie van Echteld; F).In de bedding van 

de rivier wordt onder invloed van stromend water zand afgezet. Wanneer de rivier bij 

hoogwater buiten zijn oevers treed wordt buiten de bedding fijn zand en silt afgezet: 

de oeverwalafzettingen. Bij deze overstromingen worden dicht bij de bedding de zware 

zandige sedimenten afgezet, terwijl de lichtere kleiige deeltjes verder weg worden 

afgezet.

Wanneer het water weer daalt kunnen de fijne kleideeltjes bezinken in het rustige 

water achter de oeverwallen.8 Dit laaggelegen gebied tussen de rivieren wordt de kom 

genoemd, de bijbehorende afzettingen komafzettingen. In het westelijk rivierengebied 

kunnen deze afzettingen een dikte bereiken van 14 m. Onder natte omstandigheden, 

zonder veel sedimentatie, kan hier ook veenvorming optreden. Wanneer de rivier zijn 

loop verlegt kan de rivierbedding plotseling droog komen te liggen. Deze restgeulen 

slibben in de loop van de tijd dicht met klei en ook hier kan veenvorming optreden.

Wanneer bij hoog water de rivier overstroomt gebeurd dat het eerst op de lage delen 

van de oeverwallen. Hierdoor ontstaan als gevolg van erosie kleine geulen. In deze 

crevassegeulen wordt,  net als in een rivierbedding, door de hoge stroomsnelheid 

3  Berendsen 2011, 198-201.
4  Berendsen 2011, 205.
5  Berendsen 2011, 205; Ellenkamp 2010, 45.
6  Ellenkamp 2010, 45.
7  Berendsen 2011, 265.
8  Berendsen 2011, 271.
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van het water grof materiaal afgezet. Deze crevasses gedragen zich als “miniatuur 

beddingen” en naast de crevassegeulen worden ook oevers afgezet.

Stroomgordel Datering Zanddiepte

Wijk en Aalburg 4400 - 3600 v. Chr. -1,2 tot -4,3 m NAP

Biesheuvel - Hamer 2500 - 1500 v. Chr. +0,9 tot -0,3 m NAP

Dussen 1200 v. Chr. - 300 AD +1,7 tot +0,1 m NAP

Hank 250 v. Chr. - 900 AD +0,5 tot -0,1 m NAP

Oude Maasje 300 - 1200 AD +0,8 tot 0 m NAP

Door het voortdurend verleggen van de rivierlopen is een wirwar van voormalige 

zandige beddinggordels met flankerende zavelige oeverwallen, tussenliggende 

kleiige komgebieden en (lokaal) zandige crevasses ontstaan. Door de voortgaande 

sedimentatie en veengroei zijn met name de oudere (inactieve) stroomgordels 

afgedekt geraakt door jongere komafzettingen en aan het maaiveld niet meer 

zichtbaar. Delen van oudere stroomgordels kunnen ook door jongere  zijn opgeruimd. 

Omdat klei en veen sterker inklinkt dan zand en zavel komen gebieden met zandige 

meandergordel-, oeverwal- en crevasseafzettingen in de ondergrond hoger in 

het landschap te liggen. Deze plaatsen waren, samen met de oude rivierduinen 

interessante droger gelegen vestingplaatsen in het natte rivierengebied.

De paleogeografische kaart van de Rijn en Maas delta geeft een goed beeld van het 

complex van stroomgordels rondom de beide plangebieden (Figuur 2.2). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat het kaart feitelijk de ligging van de meandergordels (bed-

dingafzettingen weergeeft en niet die van de stroomgordels (beddingafzettingen en 

oeverafzettingen; zie Figuur 2.1). Er dient daarmee rekening gehouden te worden 

met de aanwezigheid van een strook van oeverafzettingen aan beide zijden van de 

stroomgordels zoals die zijn afgebeeld op de paleogeografische kaart. Tabel 2.1 geeft 

een overzicht van de ouderdom van de genoemde stroomgordels, dat wil zeggen de 

periode waarin de stroomgordels actief waren.

Tot in de middeleeuwen was het Land van Heusden en Altena overwegend een nat 

gebied. Pas in de volle middeleeuwen (11e/ 12e) eeuw vinden de eerste ontginningen 

plaats door het graven van afwateringssloten. Dit leidde na verloop van tijd tot 

inklinking van het veen en klei. Door de voortgaande bodemdaling nam de overstro-

mingsgevoeligheid van het gebied toe. Om de overlast door overstromingen tegen te 

gaan, wordt vanaf de 11e eeuw een groot aantal dijken aangelegd. Weliswaar werd het 

land hierdoor veiliggesteld voor de invloeden van het water, het nadeel was dat het 

binnenland niet meer opslibde, waardoor het relatief steeds lager kwam te liggen en 

de druk op de dijken toenam. Dit en slecht dijkonderhoud leidden in het eerste kwart 

van de 15e eeuw tot een reeks van overstromingen die Sint Elisabethsvloeden worden 

genoemd.9 Als gevolg hiervan zijn lokaal overstromingsgeulen uitgesleten en zijn de 

rivierafzettingen in grote delen bedekt geraakt door een pakket klei en zand. In het 

zuiden van het onderzoeksgebied Drongelen ligt een overstromingsgeul (Figuur 2.2: 

Biesbosch). Ten zuiden van beide onderzoeksgebieden loopt tevens de Bergsche Maas, 

een in het begin van de 20e eeuw gegraven waterloop ten behoeve van de afwatering 

van de Maas. 

9  Ellenkamp, 2010; Willemse, 2016.

Tabel 2.1 
Overzicht van de ouderdom en zanddiepte 
van de stroomgordels in de onderzoeksge-
bieden Genderen en Drongelen (uit: Cohen 
e.a. 2012).
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Figuur 2.2 
De onderzoeksgebieden Genderen (1) en  
Drongelen (2) geprojecteerd op Digitaal 
Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas 
Delta (bron: Cohen et al. 2012).
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2.2.1 Onderzoeksgebied Genderen

Het maaiveld van het plangebied ligt rond 1,2 m +NAP (Figuur 2.4).

De boringen die in de database Dinoloket ter plaatse van het plangebied staan 

geregistreerd, bevestigen dat de diepere ondergrond uit zandige afzettingen van de 

Formatie van Kreftenheye bestaat die door de (voorgangers van) Maas en Waal tijdens 

de laatste ijstijd zijn afgezet (Figuur 2.5 & Bijlage 3).10 Bij 18 van de 20 boringen ligt 

de top van de Kreftenheye-afzettingen op 4 m -mv (circa 2,75 m -NAP) of dieper. Op 

twee plaatsen bevindt het Kreftenheye-zand zicht dichter onder het maaiveld: in het 

zuidwesten op 3 m -mv (1,85 m -NAP; boring B44F0086) en in het noorden op 1,5 m 

-mv (0,1 m -NAP; B44F0079). 

Op de paleogeografische kaart is te zien dat in het onderzoeksgebied op de 

afzettingen van Kreftenheye drie meandergordels liggen (Figuur 2.3). Het is onduidelijk 

of de stroomgordels de onderliggende Kreftenheye-afzettingen hebben geërodeerd. 

De ouderdom van de stroomgordels is gebaseerd op ¹⁴C- dateringen en archeologische 

vondsten. De zanddiepten van de verschillende stroomgordels, die het voorkomen 

van de top van het beddingzand aangegeven, bevestigen hun relatieve ouderdom (zie 

Tabel 2.1).

De oudste stroomgordel ligt op enige diepte centraal in het plangebied; het betreft 

de Wijk en Aalburg-stroomgordel die in het midden-neolithicum (4300 – 3600 voor 

Chr.) actief was. Vanaf het laat-neolithicum is de Wijk en Aalburg-stroomgordel voor 

10  https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
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Figuur 2.3 
Onderzoeksgebied Genderen geprojecteerd 
op Digitaal Basisbestand Paleogeografie van 
de Rijn-Maas Delta (bron: Cohen et al. 2012).
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een groot deel afgedekt door afzettingen van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel die 

vermoedelijk actief was tot in het begin van de midden-bronstijd (circa 2500 – 1500 v. 

Chr ). Afzettingen van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel komen ook in het noorden 

van het plangebied voor. De afzettingen van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel liggen 

vermoedelijk dicht onder het maaiveld. Tijdens een bureau- en booronderzoek dat in 

2016 direct ten noorden van ons plangebied is uitgevoerd (Figuur 2.16: Identificatienr. 

3979275100; zie paragraaf 2.3.2), is dit inderdaad geconstateerd. Opvallend is dat in het 

terreindeel dat direct aan onderhavig plangebied grenst, de oever- en beddingafzet-

tingen van de stroomgordel van Biesheuvel – Hamer iets dieper zijn aangetroffen (op 

1,4 tot 2,1 m -mv) met daarop komklei met een 10-25 cm dikke vegetatiehorizont op 95 

tot 125 cm -mv.

In het zuidoosten van het plangebied is een deel van de Wijk en Aalburg-stroomgordel 

niet door de Biesheuvel-Hamer stroomgordel afgedekt, alhoewel niet moet worden 

uitgesloten dat oeverafzettingen van laatstgenoemde stroomgordel wel tot in het 

zuidoosten hebben doorlopen.

In het zuidwesten bevinden zich afzettingen van de jongste stroomgordel, de Dussen-

stroomgordel, waarvan de top eveneens dicht onder het maaiveld zal liggen. Deze 
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Figuur 2.4
Hoogtekaart (AHN; http://www.ahn.nl) van 
onderzoeksgebied Genderen. De pijlen 
markeren de ligging van een mogelijke rest-
geul.
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stroomgordel was vermoedelijk actief in de late bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd 

(circa 1200 voor Chr. - 300 na Chr.).

In het zuidoosten, tussen de oudste en  jongste stroomgordels, bevinden zich lager 

gelegen komafzettingen. Het is niet uitgesloten dat in deze zone, die buiten de 

gekarteerde meandergordels ligt, oeverafzettingen aanwezig zijn. 

Volgens de bodemkaart (Figuur 2.6) komen in het plangebied Genderen rivierkleigron-

den voor.11 In het grootste deel van het plangebied bestaan deze uit kleiige en zavelige, 

kalkloze poldervaaggronden. Poldervaaggronden kennen weinig bodemvorming 

waardoor zij  zich nauwelijks laten onderscheid van diepere bodemlagen. Kalkloze 

poldervaaggronden zijn kenmerkend voor rivierafzettingen van de Maas. De 

lichte varianten in (lichte) zavel en lichte klei (Rn15C, Rn62C) met profielverloop 2 

(zand(laag) beginnend vanaf 25 tot 80 cm diepte) en profielverloop 5 (homogeen, 

oplopend of aflopend profiel; geen zware klei) zijn kenmerkend voor stroomruggen 

en oeverwallen. De zware poldervaaggronden (Rn67C) liggen en het noordwesten en 

zuidoosten en komen voor in komgebieden. De bodemkaart geeft geen aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van overstromingsafzettingen samenhangend met de St.-

Elisabethvloed.

11  Steur, 1991.
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Plangebied Genderen met de locatie van de 
boringen van Dinoloket. Voor de beschrijving 
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Figuur 2.6 
Bodemkaart van het onderzoeksgebied (bron: Alterra).
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Binnen plangebied Genderen  zijn twee grondwatertrappen (GWT) gekarteerd 

(Figuur 2.13). In het grootste deel van het plangebied is sprake van GWT VII, in het 

zuidoosten is een smalle strook met GWT VI. Grondwatertrap VII houdt in dat de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in het gebied altijd boven de 80 cm - Mv 

ligt; de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) ligt altijd boven de 120 cm – Mv. 

Grondwatertrap VI houdt in dat GHG in het gebied tussen de 40 en 80 cm - Mv ligt; 

GLG ligt boven de 120 cm – Mv. De gekarteerde GWT geven aan dat het gebied relatief 

goed ontwaterd is.

De geomorfologische kaart laat in het plangebied twee eenheden zien (Figuur 2.8). Het 

overgrote deel bestaat uit  rivieroeverwallen  Rivierkomvlakte (eenheid 3K25). In het 

zuidoosten ligt een smalle strook rivierkomvlakte (eenheid 1M23).

In het onderzoeksgebied loopt op de hoogtekaart (Figuur 2.4; AHN; http://www.ahn.

nl) van het noordoosten naar het zuidwesten een smalle laagte (circa +1,0 m NAP) 

geflankeerd door iets hogere zones ( circa +1,4 m NAP). Vermoedelijk gaat het om 

de restgeul met oeverzones van de stroomgordel van Biesheuvel – Hamer.  In het 

zuidoosten ligt het laagst gelegen deel van het onderzoeksgebied (circa +0,85 m NAP), 

waarschijnlijk de zone met komafzettingen. In het noordwesten zouden volgens de 

bodemkaart ook lager gelegen komafzettingen moeten liggen. Dit is op de AHN niet 

te zien. Vermoedelijk is dit terreindeel opgehoogd bij de aanleg van de daar aanwezige 

gebouwen.
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Figuur 2.7
Detail van de bodemkaart rondom 
plangebied Genderen. Legenda zie figuur 
2.6 (bron: Alterra).
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Archol 

Figuur 2.8 
Geomorfologische kaart met de beide 
onderzoeksgebieden.
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2.2.2 Onderzoeksgebied Drongelen

Het maaiveld van het plangebied daalt van west naar oost van 1,2 m naar 0,85 m +NAP 

(Figuur 2.9). Het plangebied grenst in het zuiden aan de dijk van de Bergsche Maas, 

waarvan de bovenzijde op circa 6,3 m +NAP ligt.

De top van de Kreftenheye-afzettingen in het onderzoeksgebied varieert Drongelen 

volgens de boringen in de database van het Dinoloket vanaf 2 tot 6 m -mv (circa 0,8 

tot 4 m -NAP; boringen B44E0139 en B44E0137). Lokaal (boring B44E140, B44E0127) is 

tussen 4 en 6 m -mv (circa 3 en 5 m -NAP) de aanwezigheid van een pakket opgestoven 

rivierduinzand (Formatie van Boxtel) vastgesteld (Figuur 2.11).12 

Boven de afzettingen van de Formatie’s van Kreftenheye en Boxtel liggen afzettingen 

van de stroomgordel van Hank, met daarop afzettingen van de stroomgordel het 

Oude Maasje (Figuur 2.10). Hank is de oudste stroomgordel en was vermoedelijk 

actief van de late ijzertijd tot vroege middeleeuwen (250 voor Chr. – 900 na Chr.). De 

stroomgordel Oude Maasje is iets jonger en was vermoedelijk actie vanaf de Romeinse 

tijd (300 na Chr.)13. Rond 1250 na Chr. werd de restgeul afgedamd. In het oosten ligt een 

groot komgebied. Een laag veen in boringen B44E0137 bevestigt dit beeld. In de zone 

grenzend aan de meandergordel kunnen echter ook nog oeverafzettingen worden 

verwacht.

Volgens de bodemkaart bestaat de top van de bodem uit kalkrijke zeekleigronden: 

lichtkleiige poldervaaggronden (eenheid Mn35A). Dit kleipakket zal tijdens een 

of enkele van de vele overstromingen in de 15e en 16e eeuw  over de sedimenten 

van de stroomgordels zijn afgezet. In de Dinoloket-boringen wordt de kleiige top 

van de bodem in het plangebied over het algemeen volledig toegeschreven aan 

de Formatie van Echteld (fluviatiele afzettingen), terwijl maar een boring (boring 

B44E0126) de kleiige top van de bodem (tot circa 3m -mv) is gerekend is tot de 

Formatie van Naaldwijk, afzettingen die onder invloed van de zee zijn gesedimenteerd. 

Waarschijnlijker is dat overal de top van de bodem uit overstromingsklei bestaat. Uit 

een vroeg-17e eeuwse kaart blijkt dat het plangebied lange tijd buitendijks op de flank 

van de inbraakgeul van de Oude Maas heeft gelegen (zie Figuur 2.19 en paragraaf 

2.3.3). Daarnaast is het gebied op de kaart van 1850 onderdeel van “aanwassen”, door 

opslibbing ontstaan land tegen als bestaand land aan.14 Ook de geomorfologische 

kaart geeft aan dat het landschap gevormd is onder invloed van de zee: in het westen 

is sprake van getij-riviermondrug (eenheid: 3K27), in het oosten een vlakte van getijri-

viermondafzettingen (eenheid: 2M34). Het pakket overstromingsklei zal overigens niet 

heel dik zijn, omdat op de hoogtekaart het oorspronkelijke reliëf van de stroomgordel- 

en komafzettingen nog herkenbaar is (Figuur 2.9).  Ter hoogte van de stroomgordels 

is het maaiveld +1,2 m NAP, ter hoogte van het komgebied +0,85 m NAP. Ook volgens 

de gemeentelijke verwachtingskaart is het pakket overstromingsklei niet dik, hooguit 

enkele decimeters. De top van de stroomgordels moet volgens deze kaart namelijk 

binnen 0,5 m onder maaiveld liggen. Overigens wijst de enige Dinoloket-boringen 

met afzettingen van de Formatie van Naaldwijk erop dat de overstromingen lokaal de 

afzettingen van de Formatie van Echteld (stroomgordel- en komafzettingen) diep kan 

hebben geërodeerd: de Naaldwijk-afzettingen zijn namelijk tot 3 m -mv aangetroffen, 

direct boven de Kreftenheye-afzettingen.

12  https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
13  Enkele scherven late ijzertijd-aardewerk uit afzettingen van Oude Maasje wijzen mogelijk op 

een iets eerdere aanvang van deze stroomgordel (Cohen e.e. 2012).
14  Vervloet, 1984.
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Binnen plangebied Drongelen is sprake van GWT IV, hetgeen wil zeggen dat GHG in 

het gebied boven de 40 cm - mv ligt; GLG ligt tussen de 80 cm en 120 cm – mv. Dit 

betekent dat het gebied relatief nat is.
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Figuur 2.9
Hoogtekaart (AHN; http://www.ahn.nl) van 
onderzoeksgebied Drongelen.
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Figuur 2.10
Onderzoeksgebied Drongelen geprojecteerd 
op Digitaal Basisbestand Paleogeografie van 
de Rijn-Maas Delta (bron: Cohen et al. 2012).
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Figuur 2.11
Plangebied Drongelen met de locatie van de 
boringen van Dinoloket. Voor de beschrijving 
van de boringen, zie https://www.dinoloket.
nl/ondergrondgegevens.
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Figuur 2.12
Detail van de bodemkaart rondom 
plangebied Drongelen. Legenda zie figuur 
2.6 (bron: Alterra).

Figuur 2.13.
Overzicht van grondwatertrappen in en 
rondom de onderzoeksgebieden Genderen 
en Drongelen (bron: Alterra). Groen: rivierk-
leigronden; lichtgroen: zeekleigronden.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 De Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De Gemeente Altena heeft een archeologische verwachtings- en beleidskaart laten 

opstellen: de  Archeologiekaart Land van Heusden en Altena die een overzicht omvat 

van de reeds bekende archeologische en cultuurhistorische waarden binnen de grenzen 

van de gemeente.15 Daarnaast geeft het een verwachting voor hetgeen nog in de 

bodem verborgen ligt.

Archeologische verwachting
De archeologische verwachting op de Archeologiekaart Land van Heusden en Altena 

is gebaseerd op de paleogeografische kaart van Cohen et. al. uit 2012, waaraan enkele 

kleine aanpassingen zijn gepleegd.16 De paleogeografische kaart geeft een overzicht 

van de zandige en zavelige sedimenten die de Maas in de loop van het Holoceen in 

haar rivierbedding heeft afgezet (beddingen, oevers en crevasses). Door differentiële 

klink zijn  de zandige en zavelige meandergordel-, oeverwal- en crevasseafzettingen 

na verloop van tijd relatief hoger in het landschap komen te liggen dan de kleiige 

en venige komafzettingen (zie paragraaf 2.2). De hoger gelegen fossiele rivierafzet-

tingen vormden in het verleden aantrekkelijke locaties voor bewoning, beakkering 

en andere activiteiten, en worden op veel plaatsen dan ook gekenmerkt door een 

hoge dichtheid aan archeologische resten. De stroomgordels die in de plangebieden 

Genderen en Drongelen voorkomen waren reeds in hun actieve fase geschikt voor 

bewoning. De oudere, dieper gelegen stroomgordels raakten door overstromingen 

en sedimentatie vanuit jongere stroomgordels na verloop van tijd onbewoonbaar. De 

jongere stroomgordels die dicht onder het huidige maaiveld liggen, bleven tot in de 

middeleeuwen of Nieuwe tijd voor bewoning geschikt. In Tabel 2.2 is per stroomgordel 

de periode van bewoonbaarheid aangegeven en de middels vindplaatsen vastgestelde 

daadwerkelijk bewoningsperioden.

Stroomgordel Bewoonbaar Bekende archeologische vindplaat-
sen*

Wijk - Aalburg Midden- en laat-neolithicum Geen

Biesheuvel - Hamer Laat-neolithicum tot Nieuwe tijd Midden-bronstijd tot middeleeuwen

Dussen Late ijzertijd tot Nieuwe tijd Late ijzertijd tot vroege middeleeuwen

Hank Late ijzertijd tot middeleeuwen (?) Geen

Oude Maasje Late ijzertijd/Romeinse tijd tot Nieuwe tijd Late ijzertijd/Romeinse tijd tot middel-
eeuwen

Voor het onderliggende pleistocene landschap van de Formatie van Kreftenheye geldt 

dat de randen van de hogere duinen en ruggen de interessante vestigingsplaatsen 

waren, vooral in de steentijd. De hoogste duinen konden ook in jongere perioden 

bewoning hebben. 

Onderzoeksgebied Genderen
Het onderzoeksgebied bestaat grotendeels uit een zone met een hoge archeologische 

verwachting (Figuur 2.14:  donkerbruin, categorie 3). Hier wordt vanaf 0 – 0,5 m onder 

maaiveld een hoge dichtheid aan archeologische vindplaatsen verwacht vanwege 

de aanwezigheid dicht onder het maaiveld van de grote fossiele stroomgordels 

van Biesheuvel – Hamer en Dussen waarop resten vanaf de midden-bronstijd 

respectievelijk de late ijzertijd bekend zijn.17 

15  Ellenkamp, 2018.
16  Ellenkamp, 2018.
17  Cohen et. al. 2012.

Tabel 2.2 
Overzicht van de perioden van bewoonbaar-
heid van de stroomgordels in plangebieden 
Genderen en Drongelen en de ouderdom van 
de daadwerkelijk aangetroffen vindplaatsen 
(uit: Cohen e.a., 2012).
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Figuur 2.14 
Onderzoeksgebied Genderen, geprojecteerd op de 
Archeologische verwachtings- en beleidskaart van de 
gemeente Altena.
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Figuur 2.15
 Onderzoeksgebied Drongelen, geproject-
eerd op de Archeologische verwachtings- en 
beleidskaart van de gemeente Altena.
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In het zuiden en zuidoosten liggen verder twee kleinere zones met een middelhoge 

archeologische verwachting. In de groen gekleurde zone (categorie 4) kunnen direct 

onder het maaiveld (vanaf 0 – 0,5 m -mv) vindplaatsen vanaf de late ijzertijd op oevers 

van het Dussen-systeem worden verwacht. In de lichtgroen gekleurde zone (categorie 

4) kunnen op een grotere diepte (vanaf 0,5 – 1,5 m -mv) midden-neolithische resten op 

de stroomgordelafzettingen van de Wijk en Aalburg-stroomgordel worden verwacht.  

In beide gevallen is de dichtheid aan vindplaatsen naar verwachting lager dan bij de 

zones met een hoge verwachtingswaarde. 

  

In het westen van plangebied staan op de gemeentelijke verwachtingskaart ook 

twee vindplaatsen aangegeven (categorie 2). Beide vindplaatsen vallen in ARCHIS 

(vermoedelijk) onder één indentificatienummer (3139725100, zie paragraaf 2.3.2). Het 

gaat om oppervlaktevondsten van aardewerk uit de Midden-Romeinse tijd en de late 

middeleeuwen. De vondsten duiden op de aanwezigheid van archeologische resten 

(sporen, vondsten) dicht onder het maaiveld.

Onderzoeksgebied Drongelen
Het onderzoeksgebied bestaat in het westen uit een zone met een hoge 

archeologische verwachting (Figuur 2.6:  donkerbruin; categorie 3) vanwege de 

aanwezigheid vanaf 0 – 0,5 m onder maaiveld van afzettingen van de stroomgordels 

van Oude Maasje en, iets dieper, Hank. Op deze afzettingen zijn resten vanaf de 

Romeinse tijd bekend. 

In het  oosten bevindt zich een zone met een lage archeologische verwachting 

(categorie 6) omdat hier uitsluitend komafzettingen voorkomen. Hierin worden in 

principe geen locatiegebonden archeologische resten verwacht.. 

Beleid
Voor het gehele onderzoeksgebied Genderen en het westelijk deel van het onder-

zoeksgebied Drongelen geldt in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 een dubbel-

bestemming Waarde-archeologie. Op basis van de specifieke verwachtingswaarde zijn 

verschillende categorieën Waarde-archeologie onderscheiden (Tabel 2.2). De beleidslijn 

van de gemeente is dat binnen een plangebied altijd de hoogste categorie geldt. In het 

geval van Genderen is dat categorie 2, in het geval van Drongelen categorie 3. Voor 

beide categorieën is het gemeentelijke beleid gericht op behoud in situ of vroeg in de 

planfase archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan de van toepassing zijnde vrij-

stellingsgrens. In beide plangebieden zijn de voorgenomen bodemingrepen groter en/

of dieper dan de vrijstellingsgrenzen waardoor archeologisch vooronderzoek vereist is.

Categorie Vrijstellings-
grens diepte

Vrijstellings-
grens omvang

2 “archeologie vindplaats’ 0,3 m -mv 100 m² 

3 ‘ archeologie hoge verwachting, diepteligging 0- 0,5 m -mv’ 0,3 m -mv 250 m

4 ‘archeologie middelhoge verwachting, diepteligging 0-0,5 m -mv’ 0,5 m -mv 500 m²

4 “archeologie middelhoge verwachting, diepteligging 0,5-1,5 m -mv’ 0,5 m -mv 500 m² 

6 ‘lage archeologische verwachting’ - -

2.3.2 Archis gegevens en AMK-terreinen

In Archis18 zijn (binnen een zone van 500 m rondom de plangebieden) diverse relevante 

vondst- en onderzoeksmeldingen gedaan. Deze meldingen zijn relevant omdat 

deze een beeld geven van de reeds aangetroffen archeologische resten binnen- of 

18  Geraadpleegd d.d. 7-02-2020.

Tabel 2.3 
Overzicht categorieën Waarde-archeologie 
en de bijbehorende 
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aangrenzend aan de onderzoeksgebieden. Daarnaast geven ze een beeld van de te 

verwachten archeologische vondsten, complextypen en periodes die binnen de kaders 

van het onderzoeksgebied vallen.

Onderzoeksgebied Genderen: Zaakidentificatienrs (zie ook Figuur 2.16):

- 3139725100: In het westen van het onderzoeksgebied. Vondst in 1976 van keramiek 

uit de midden-Romeinse tijd en late middeleeuwen. Aangetroffen op bouwgrond 

(aan het oppervlak van een akker). Vondsten duiden op de aanwezigheid van een 

Romeinse vindplaats (sporen, vondsten) direct onder het maaiveld, waarschijnlijk in 

de top van de Biesheuvel en Hamer-stroomgordel. De laatmiddeleeuwse vondsten 

kunnen ook op de aanwezigheid van een middeleeuwse vindplaats duiden of 

kunnen door bemesting op het terrein terecht zijn gekomen.

- 3018832100: Grofweg 100 m ten oosten van het onderzoeksgebied. Vondst in 1994 

van keramiek uit de midden-Romeinse tijd en late middeleeuwen. Waarschijnlijk 

aangetroffen aan oppervlakte. Vondsten duiden op de aanwezigheid van een 

Romeinse vindplaats (sporen, vondsten) direct onder het maaiveld, waarschijnlijk in 

de top van de Biesheuvel en Hamer-stroomgordel. De laatmiddeleeuwse vondsten 

kunnen ook op de aanwezigheid van een middeleeuwse vindplaats duiden of 

kunnen door bemesting op het terrein terecht zijn gekomen.

- 3018840100: Grofweg 200 m ten oosten van het onderzoeksgebied. Vondsten in 

1994 van keramiek uit de Nieuwe Tijd. Waarschijnlijk aangetroffen aan oppervlakte. 

De vondsten kunnen duiden op de aanwezigheid van een vindplaats uit de Nieuwe 

tijd direct onder het maaiveld (in de top van de Biesheuvel en Hamer-stroomgordel 

) of kunnen door bemesting op het terrein terecht zijn gekomen.

- 3033639100: 200 m ten noordwesten van onderzoeksgebied. Terrein met vondsten 

uit de late middeleeuwen B. In 1953 geclassificeerd als oude woongrond en als 

zodanig de status van terrein van Archeologische Betekenis (CMA-code 44F-A05; 

mon.nr 3789) gekregen. In 2004 in het kader van het project IWAT geherwaardeerd. 

De resultaten van het onderzoek (geen aanwijzingen voor bewoning) waren 

aanleiding om het monument af te voeren. De vondsten zijn ondergebracht bij 

onderhavig identificatienummer. 

- 3979275100: Tracé van een persleiding lopende vanaf de noordgrens van ons 

plangebied tot bijna 3 km in noordoostelijke richting. In 2016 is in het tracé een 

bureau- en booronderzoek uitgevoerd. De resultaten gaven geen  aanleiding om 

vindplaatsen in het tracé te verwachten.19

- 4564126100: 450 m ten westen van het plangebied. Betreft plangebied Meerhoek 

20a waar in 2017 een bureau- en booronderzoek is uitgevoerd. Vastgesteld is 

de aanwezigheid een cultuurlaag en fragmenten aardewerk uit de periode 12e 

– 18e eeuw in de top van de stroomgordel Oude Maasje. De vondsten hangen 

waarschijnlijk samen met de historische bebouwing van Genderen.20

- 4607031100: 450 m ten westen van ons plangebied. Hier is in 2018 in plangebied 

Rondendans 10 een opgraving, variant archeologische begeleiding uitgevoerd. In 

het plangebied is op de stroomgordel Oude Maasje een vindplaats aangetroffen, 

bestaande uit bewoningssporen in de vorm van paalsporen en kuilen. Het 

vondstmateriaal, dat wordt gevormd door keramiek, dierlijk bot en metaal, is 

verspreid over het plangebied gevonden en is zowel afkomstig uit sporen als 

uit ophogingslagen. Het aardewerk dateert uit met name de vroege en volle 

middeleeuwen. Op basis van het aardewerk kan de vindplaats dan ook aan het 

einde van de vroege middeleeuwen of de volle middeleeuwen gedateerd worden.21

19  Spanjaard, 2016.
20  Rap,2018.
21  De Winter, 2018.
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Binnen een afstand van 500 m van het onderzoeksgebied staan in ARCHIS geen 

onderzoeksgebieden en op de Archeologische Monumentenkaart geen AMK-terreinen 

vermeld (Figuur 2.18).

Onderzoeksgebied Drongelen (Figuur 2.17):

Circa 450 m ten noorden van het onderzoeksgebied bevindt zich een terrein van hoge 

archeologische waarde met nummer 4896 (Figuur 2.18). Dit terrein wordt beschreven 

als “Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Op stroomgrond; geen 

verhoging zichtbaar. Monument naar aanleiding van de resultaten (Oude Woongrond) 

van een kartering in 1948, 13 scherven. Datering: 2e eeuw-begin 3e eeuw. De cultuurlaag 

is grotendeels in de bouwvoor (40 cm dik) opgenomen; de diepere grondsporen zijn 

waarschijnlijk nog intact. De vindplaats loopt waarschijnlijk door onder de aangrenzende 

dijk (en verder in zuidelijke richting?)”.

De vondstenmeldingen in de omgeving zijn direct te koppelen aan het AMK-terrrein:

- 2928291100: Keramiek uit de midden-Romeinse tijd. 

- 2771401100: Keramiek uit de Romeinse tijd en 1 randfragment handgevormd aarde 

werk uit de ijzertijd/Romeinse tijd.

- 2980560100: Keramiek uit de Romeinse tijd en 5 stuks handgevormd aardewerk uit 

de late ijzertijd/Romeinse tijd.

Binnen een afstand van 500 m van het onderzoeksgebied staan in ARCHIS geen onder-

zoeksgebieden vermeld (Figuur 2.17).
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Figuur 2.16 
Onderzoeksgebied Genderen met de vondst
-en onderzoeksmeldingen uit ARCHIS. 
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Figuur 2.17
Onderzoeksgebied Drongelen met de vondst- 
en onderzoeksmeldingen uit ARCHIS. 
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Figuur 2.18
Onderzoeksgebieden met de aangrenzende 
AMK-terreinen.
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2.3.3 Informatie van amateur-archeologen

Namens de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena heeft dhr. Van 

Tilborg de volgende gegevens geleverd:

Onderzoeksgebied Genderen

·	 Aan de oostzijde van het plangebied liep tot het eind van de 19e eeuw de Bossche 

steeg  in zuidelijke richting overgaand in Hoogesteeg richting Heesbeen (Figuur 

2.21). Men vermoedt dat deze route al door de Romeinen werd gebruikt als 

oostelijke route in het land van Heusden en Altena richting Trajectum ( Utrecht ) en 

een westelijke weg over de Dussense stroomrug  richting Albaniana ( Alphen aan 

de Rijn ) met de splitsing tussen Heesbeen en Genderen. 

·	 750 m ten noordoosten is tegenover het daar gelegen pompstation veel romeins 

aardewerk aangetroffen hetgeen duidt op de aanwezigheid van een Romeinse 

nederzetting (Figuur 2.16: 2272722100).Veel servies goed in de vorm van Terra 

Sigullata  maar ook mindere soorten aardewerk scherven en zelfs een bronzen 

huis altaar beeldje van Mercurius ( is geregistreerd )en diverse fibula zelfs met 

versiering. Daarnaast ook veel materiaal uit latere eeuwen.

Onderzoeksgebied Drongelen

·	 Door de aanleg van de Bergsche Maas moesten verschillende dorpen verdwijnen. 

Materiaal ervan kan in de omgeving worden verwacht.

2.3.4 Historische situatie 

Genderen en Drongelen vallen binnen het Land van Heusden en Altena, dat deel 

uitmaakt van het Midden-Nederlandse rivierengebied. De oudste gegevens uit het 

Land van Heusden en Altena zijn opgetekend in de late middeleeuwen, maar ook 

oudere bewoningsresten zijn bekend (zie paragraaf 2.2.1. en Cohen e.a. 2012). 

In de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen kende het natte en venige gebied 

een lage dichtheid aan woonplaatsen. Deze moeten vooral op de hoger gelegen 

oeverwallen en rivierduinen worden gezocht. In de volle middeleeuwen (11e en 

12 e eeuw) werd het Land van Heusden en Altena ontgonnen door de aanleg van 

afwateringssloten en het afgraven van veen. Het afgraven en ontwateren leidde na 

verloop van tijd tot bodemdaling door inklinking van het veen. Hierdoor werd het 

gebied overstromingsgevoelig, waartegen de bewoners zich te weer stelden door de 

aanleg van kaden en lage dijkjes op. De voortgaande binnendijkse  bodemdaling en 

slecht dijkonderhoud leidden in het eerste kwart van de 15e eeuw tot een reeks van 

overstromingen die Sint Elisabethsvloeden worden genoemd.  Uiteindelijk had dit 

met name in het westen desastreuze gevolgen doordat diverse dorpen wegspoelden 

en verdronken. Bij de 0verstroming van 1421 vormde binnenstromende zeewater een 

grote inbraakkreek die de loop van de Oude Maas landinwaarts volgde. Na de derde 

St-Elisabethvloed in 1414 gaven de bewoners het westen van het Land van Heusden en 

Altena op. Het gebied heeft daarna lange tijd onder invloed van eb en vloed gestaan 

om pas weer vanaf de 17e eeuw ingepolderd te worden. Een kopie uit 1747 van een 

kaart uit 1620 vervaardigd door Jacob Jan Symonsz (kaartnaam: Kaart van alle de 

opkomende gronden en visserijen in den Zuidhollandsen waard, met de grenzen tussen 

de domeinen van den Prins van Oranje en de Grafelijkheid) laat zien dat het plangebied 

Drongelen langs de noordzijde van de inbraakgeul ligt en dat in het begin van de 17e 

eeuw het gebied tot de eerste inpolderingen behoorde (Figuur 2.19). 
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Het oosten van het Land van Heusden en Altena, waar het plangebied Genderen ligt, 

heeft niet lang onder water gestaan en is in de loop van de 15e eeuw door een stelsel 

van dijken tegen de wateroverlast beschermd. Dit nam niet weg dat zo nu en dan nog 

wel eens een dijkdoorbraak plaatsvond, onder meer in 1509 bij Drongelen waarbij een 

deel van het dorp werd verzwolgen.22

Tijdens de 80-jarige oorlog kwam men er achter dat water ook een bondgenoot kon 

zijn, namelijk als hulpmiddel tegen aanvallen van vijandige staten. Het onder water 

laten lopen van lager gelegen gebieden (inunderen) bleek een goede manier om 

de vijand tegen te houden. Een stelling met verdedigingswerken en geïnundeerde 

gebieden wordt een waterlinie genoemd. De plangebieden Genderen en Drongelen 

maakten deel uit van de inundatie-gebieden van de Oude Hollandse Waterlinie die was 

aangelegd voor de verdediging van Holland in de 17e  en 18e eeuw.23

Door veranderingen in de waterhuishouding was men genoodzaakt de loop van 

de Maas aan te passen. Tussen 1888 en 1904 werd de Maas bij Andel afgesloten en 

werd de rivier via de nieuw gegraven Bergsche Maas verbonden met de Amer en het 

Hollandsch Diep. Langs de Bergsche Maas kwamen dijken te liggen.

In de Tweede Wereldoorlog was de Bergsche Maas in 1944 de frontlinie. Meerdere 

dorpen, onder meer Genderen en Drongelen, kwamen onder vuur te liggen van 

geallieerd geschut en werden bijna volledig vernield.24 

Historische kaarten Genderen
Op de kadastrale minuut van 1811-1832 (Figuur 2.20) is te zien dat het plangebied 

een agrarische functie heeft. Het noorden en centrale deel heet Hoek, het zuiden 

Buiten. Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Wel doorkruizen een 

22  Willemse 2016.
23  www.wikipedia.nl.
24  www.wikipedia.nl.

Figuur 2.19
Kopie van een kaart uit 1620 van het Land 
van Heusden en Altena met links het over-
stroomde en prijsgegeven westelijke deel, 
rechtsboven het gespaard gebleven rivieren-
landschap en midden-rechts de inmiddels 
deels ingepolderde inbraakgeul van de Oude 
Maas. Rode cirkel: plangebied Drongelen. 
Plangebied Genderen valt net buiten het 
kaartbeeld.



BraBant Water - Genderen en dronGelen    37

Figuur 2.20
De kadastrale minuutplannen van de 
gemeenten Genderen,  en Wijken en 
Aalburg met in rood plangebied Genderen.

Figuur 2.21
Historische kaart uit 1850 (bron: Topotijdreis.
nl) met in rood plangebied Genderen.
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aantal wegen en sloten het gebied. De straatweg naar Aalburg loopt van zuidwest naar 

noordoost en kruist daar de noordwest-zuidoost georiënteerde Bossche steeg. Vanaf 

deze steeg heet de straatweg de Pol straat die rechtsreeks naar Aalburg loopt. In het 

noorden en zuiden lopen twee zuidwest-noordoost georiënteerde sloten, de Meer 

sloot en de Utvert wetering.

Tot het begin van de 20ste eeuw verandert het plangebied niet of nauwelijks. Wat 

toponiemen zijn inmiddels verandert (de Straatweg naar Aalburg wordt de Meerweg, 

Hoek wordt Meerhoek en Buiten wordt Buiten Straatjen), het gebied wordt vanaf 1900 

als onderdeel van de Heesbeensche polder genoemd, en in het noordoosten verschijnt 

langst de Meerweg de eerste bebouwing (waarschijnlijk een boerderij); de terreinen 

zijn echter steeds in gebruik gebleven als landbouwgrond. Dit beeld blijft in grote lijnen 

tot de inrichting als wingebied in 1980 bestaan. Kleine veranderingen zijn de aanleg 

van de provinciale weg N283 langs de noordzijde van het plangebied en een toename 

van bebouwing in het noordoosten.  

Op het beschikbare historische kaartmateriaal is te zien dat beide onderzoeksgebie-

den vanaf het begin van de 19e eeuw tot heden grotendeels in gebruik zijn geweest 

als akkergrond of grasland. Het gebied veranderde na 1904. Tussen 1888 en 1904 

werd de Maas namelijk op initiatief van ingenieur Cornelis Lely bij Andel afgesloten. 

Figuur 2.22
Historische kaart uit 1950 (bron: Topotijdreis.
nl) met in rood plangebied Genderen
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Via de nieuw gegraven Bergsche Maas werd de rivier verbonden met de Amer en 

het Hollandsch Diep in het westen. Het terrein binnen onderzoeksgebied Genderen 

staat op historisch kaartmateriaal vanaf 1900 bekend als de Heesbeensche polder. De 

hedendaagse Meerstraat is een oude weg die van Genderen naar Aalburg loopt en al 

zichtbaar is op de kadastrale minuut van 1811-1832. Het terrein binnen onderzoeksge-

bied Drongelen is onderdeel van een polder met de naam ‘de Waarden’. 

Historische kaarten Drongelen
De kaart van 1620 laat zien dat het onderzoeksgebied Drongelen vroeg in de 17e eeuw 

werd teruggewonnen van de zee (Figuur 2.19). Het ligt ten zuiden van de Oude Maas in 

de (drooggevallen) inbraakgeul. Het gebied werd toen Waard genoemd en bestond uit 

lange, smalle percelen hetgeen duidt op een natte bodem. De kadastrale minuut van 

1831 en de historische kaart van 1850 kaart tonen eenzelfde agrarisch gebruik (Figuur 

2.23). In en rondom het plangebied zijn geen gebouwen te zien. Opvallend is dat het 

gebied op de kaart van 1850 staat vermeld als een aanwas (Figuur 2.24). Dit betekent 

dat het door opslibbing  tegen al bestaand land aan is ontstaan (zie paragraaf 2.2.2). 

Rond 1900 verandert het aangezicht van de omgeving drastisch. Tussen 1888 en 1904 

werd de Maas namelijk op initiatief van ingenieur Cornelis Lely bij Andel afgesloten. 

Via de nieuw gegraven Bergsche Maas werd de rivier verbonden met de Amer en 

het Hollandsch Diep in het westen. Het plangebied Drongelen ligt dan buiten het 

dijklichaam, direct ten noorden van de noordelijke dijk van de Bergsche Maas. Ten 

het westen van het onderzoeksgebied lag voor 1904 het dorp Haagoort waarvan het 

toponiem enkel nog zichtbaar is als de naam van de weg die het de locatie van het 

voormalige dorp doorkruist. Rond het midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw 

heeft het gebied de functie als wingebied gekregen.

2.3.5 Verstoringen 

Voordat de beide plangebieden als waterwingebied werden ingericht, waren ze in 

gebruik als landbouwgrond. Dit betekent dat de top van de bodem (circa 30 cm) door 

ploegen verstoord is geraakt (bouwvoor).

Tijdens de aanleg van de waterwingebieden is lokaal de grond geroerd bij de aanleg 

van gebouwen, winputten en leidingen.

In de database noord-brabant.omgevingsrapportage.nl van de provincie 

Figuur 2.23
Het kadastrale minuutplan Capelle, Noord 
Brabant, sectie D, blad 01 (MIN10029D01) met 
in rood plangebied Drongelen.
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Figuur 2.24
Historische kaart uit 1850 (bron: Topotijdreis.
nl) met in rood plangebied Drongelen.

Figuur 2.25
De historische kaart uit 1950 met in rood het 
plangebied Grondelen.  
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Noord-Brabant staan geen saneringen in de beide plangebieden geregistreerd.

Op de geraadpleegde kaarten staan geen aanwijzingen voor andere bodemversto-

ringen in de  onderzoeksgebieden. Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) 

zijn geen hoogteverschillen te zien die wijzen op (recente) grootschalige vergravingen 

van de bodem. Daarmee kan gesteld worden dat de beide plangebieden een relatief 

onverstoorde bodem hebben. 

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis3 Ja

Historische kaarten Ja

gemeentelijke beleids/verwachtingskaar-
ten (indien aanwezig)

Ja

Niet-Verplichte bronnen 
(beredeneerde keuze)

Centraal Monumenten Archief (CMA) nee Niet van toepassing

Centraal of archeologisch archief (CAA) nee Niet van toepassing

Cultuur Historische waardenkaart (CHW) ja

Bodemkaart van Nederland, schaal mini-
maal 1:50.000

ja

Gedetailleerde geologische- of bodem-
kaarten

ja

Oude kadasterkaarten ja

Topografische kaart van Nederland ja

Beeldmateriaal voor bouwhistorie nee Niet van toepassing

Milieukundig bodemonderzoek ja

Archeologische en overige cultuurhisto-
rische rapporten binnen het onderzoeks-
gebied

ja

Lucht- en satellietfoto’s ja

Archieven nee Niet van toepassing

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ja

Amateur-archeologen ja

Gebiedsgerichte specialisten nee

Eigenaar en gebruiker ja

Provinciale depots nee Niet van toepassing

Tabel 2.2 
Bijlage Geraadpleegde bronnen onderzoeks-
gebieden Genderen en Drongelen.
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3 Conclusie

3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

3.1.1 Onderzoeksgebied Genderen

Het plangebied Genderen bestaat uit laat-pleistocene, zandige sedimenten van de 

Formatie van Kreftenheye (vanaf circa 1,5 tot 6 m -mv), afgedekt door oever- en bed-

dingafzettingen van de stroomgordels Biesheuvel – Hamer en Dussen (vanaf circa 

0,3 m -mv)  en de stroomgordel Wijk en Aalburg (vanaf circa 0,5 tot 1,5 m -mv). Van 

noordoost naar zuidwest lijkt een restgeul door het plangebied te lopen, waarschijnlijk 

van de Biesheuvel-Hamer stroomgordel. 

Deze opbouw en de inventarisatie  van bekende archeologische en historisch-geo-

grafische gegevens geven geen aanleiding om de verwachtingszones zoals afgebeeld 

op de gemeentelijke beleidskaart aan te passen. Wel kan de diepteligging van de 

potentiele archeologische niveaus worden aangescherpt. De volgende gespecificeerde 

verwachting is geformuleerd:

De vindplaatsen uit de bronstijd – Nieuwe tijd zullen over het algemeen dicht onder 

het oppervlak liggen. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de vindplaatsen 

uit deze perioden (met name die uit de bronstijd en ijzertijd) iets dieper liggen en zijn 

afgedekt door jongere afzettingen. De vindplaatsen uit de steentijd (paleolithicum 

– neolithicum) zijn zeker afgedekt door jongere afzettingen. Van de dicht onder het 

oppervlakte gelegen vindplaatsen zal het toenmalige loopvlak opgenomen zijn in de 

huidige bouwvoor waardoor deze vindplaatsen zich kenmerken door grondsporen 

en een diffuse strooiing van vondsten. De afgedekte vindplaatsen zullen goed 

geconserveerd zijn en zich kenmerken door een vondstlaag (het toenmalige loopvlak 

met vondstmateriaal) en grondsporen. 

Op grond van de gekarteerde grondwaterstand worden binnen 80 geen onverbrande 

organische archeologische resten (zoals bot- of plantenmateriaal) meer verwacht, 

maar alleen anorganische resten, zoals vuursteen en aardewerk, of verbrande 

organische resten. Beneden 80 tot 120 cm  – mv kunnen daarnaast theoretisch gezien 

wel onverbrande organische resten worden aangetroffen.

Periode Verwachting Waar Complextypen

Paleolithicum- 
mesolithicum

Onbekend. Indien rivierduinen 
en ruggen aanwezig zijn, kunnen 
archeologische resten worden 
verwacht.

Gehele onderzoeksgebied,
vanaf 1,5 – 6 m -mv

- kleinschalige en kortdurende activiteiten (“losse” 
vondsten, vondstconcentraties en houtskoolkuilen 
met verglaasd materiaal).

Neolithicum Middelhoog Zone C (categorie 
4:groen), vanaf 0,5 - 1,5 
m -mv

- kleinschalige en kortdurende activiteiten (“losse” 
vondsten en vondstconcentraties);

- bewoning (“losse” erven);
- ambachtelijke activiteiten;
- geïsoleerd liggende graven

Bronstijd 
– ijzertijd-
Romeinse tijd, 
vroege/volle 
middeleeuwen

Hoog Zone A (categorie 3: don-
kerbruin en categorie 2: 
bruin) vanaf 0,3 m -mv

- Bewoning (sporen van huizen, bijgebouwen, 
spiekers, waterputten, kuilen);

- landgebruik en ‐ inrichting (greppels, akkerlagen, 
karrensporen);

- ambachtelijke activiteiten (afvalkuilen, stookkuilen, 
brandplekken);

- geïsoleerd liggende graven en grafvelden.
 

Middelhoog Zone B (categorie 4: don-
kergroen) vanaf 0,3 m -mv

Late mid-
deleeuwen- 
nieuwe tijd

Laag Gehele onderzoeksgebied, 
vanaf 0,3 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ inrichting (greppels, 
karrensporen).

Tabel 3.1
Gespecificeerde verwachting onderzoeks-
gebied Genderen.
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Figuur 3.1 
De geplande bodemingrepen geprojecteerd op de archeologische verwachting (zones A, B en C; zie tabel 3.1). 

Figuur 3.2 
De geplande bodemingrepen geprojecteerd op de archeologische verwachting (zones A en B, zie tabel 3.2).



BraBant Water - Genderen en dronGelen    45

3.1.2 Onderzoeksgebied Drongelen

Het onderzoeksgebied Drongelen bestaat van boven naar beneden uit

- enkele decimeters dik pakket overstromingsklei, lokaal tot 3 m -mv diep;

- oever- en beddingafzettingen van de stroomgordels van Hank en Oude Maasje in 

het westen, komafzettingen in het oosten (binnen 0,5 m -mv). Lokaal geërodeerd 

door de overstromingsafzettingen.

- laat-pleistocene zandige afzettingen van de Formatie van Kreftenheye (2 to 6 m 

-mv), met lokaal opgestoven duinzand (vanaf  circa 4 tot 6 m -mv). 

De inventarisatie van landschappelijke, archeologische en historisch-geografische 

gegevens ondersteunt in grote lijnen het beeld van de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart:

De vindplaatsen uit de ijzertijd  – Nieuwe tijd zullen over het algemeen dicht onder het 

oppervlak liggen. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de vindplaatsen uit 

deze perioden (ijzertijd?) iets dieper liggen en zijn afgedekt door jongere afzettingen. 

De vindplaatsen uit de steentijd (paleolithicum – neolithicum) zijn zeker afgedekt 

door jongere afzettingen. Van de dicht onder het oppervlakte gelegen vindplaatsen 

zal het toenmalige loopvlak opgenomen zijn in de huidige bouwvoor waardoor deze 

vindplaatsen zich kenmerken door grondsporen en een diffuse strooiing van vondsten. 

De afgedekte vindplaatsen zullen goed geconserveerd zijn en zich kenmerken door een 

vondstlaag (het toenmalige loopvlak met vondstmateriaal) en grondsporen. Vanwege 

de hoge grondwaterstand zullen de organische resten (vanaf circa 80 cm en dieper) 

goed geconserveerd zijn.

3.2 Effectbeschrijving

3.2.1 Onderzoeksgebied Genderen

Een deel van de bodemingrepen beperkt zich tot reeds geroerde grond (sloop 

bestaande winputten) of heeft een beperkte diepte (aanleg nieuwe paden, 

renovatie winputten) en is daardoor niet bedreigend voor de eventueel aanwezige 

archeologische resten.

Tabel 3.2
Gespecificeerde verwachting onderzoeks-
gebied Drongelen

Periode Verwachting Waar Complextypen

Paleolithicum- 
mesolithicum –
neolithicum?

Rivierduin: hoog. Indien 
Kreftenheye-ruggen aanwezig 
zijn kunnen hierop archeologi-
sche resten verwacht worden.

Gehele onderzoeksgebied,
vanaf 2 tot 6 m -mv

- kleinschalige en kortdurende activiteiten (“losse” 
vondsten, vondstconcentraties en houtskoolkuilen met 
verglaasd materiaal).
- bewoning (“losse” erven);
- ambachtelijke activiteiten;
- geïsoleerd liggende graven

Bronstijd-ijzertijd Laag Zone B (categorie 6: grijs) 
vanaf 0,3 tot o,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ inrichting (greppels ed.).
- deposities

late ijzertijd/
Romeinse tijd- 
vroege/volle mid-
deleeuwen

Hoog Zone A (categorie 3: don-
kerbruin) vanaf 0,3 tot 0,5 
m -mv

- Bewoning (sporen van huizen, bijgebouwen, 
spiekers, waterputten, kuilen);

- landgebruik en ‐ inrichting (greppels, akkerlagen, 
karrensporen);

- ambachtelijke activiteiten (afvalkuilen, stookkuilen, 
brandplekken);

- geïsoleerd liggende graven en grafvelden, 
deposities

Laag Zone B (categorie 6: grijs) 
vanaf 0,3 tot 0,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ inrichting (greppels ed.).
- deposities

Late 
Middeleeuwen- 
Nieuwe tijd

Laag Gehele onderzoeksgebied, 
vanaf 0,3 m tot 0,5 m -mv

- extensief landgebruik en ‐ inrichting (greppels ed.).
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De overige bodemingrepen (nieuw aan te leggen 10kV kabel, terreinkabel, winputten 

en schakelgebouwen) betreffen diepere ingrepen (1,5 tot 2,5 m -mv) in vermoedelijk 

ongeroerde grond in zones A en C. In beide zones bedreigen deze bodemingrepen 

eventueel aanwezige archeologische resten in de top en op diepere niveaus in de 

stroomgordelafzettingen en de top Kreftenheye. Voor deze afzettingen geldt een hoge 

kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het paleolithicum/mesolithicum tot vroege/

volle middeleeuwen en een lage kans voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen tot 

Nieuwe tijd. 

3.2.2 Onderzoeksgebied Drongelen

Een deel van de bodemingrepen beperkt zich tot reeds geroerde grond (sloop 
bestaande winputten, uitgraven bestaand leidingwerk en kabels) of heeft een beperkte 
diepte (aanleg nieuwe paden, renovatie winputten) en is daardoor niet bedreigend voor 
de eventueel aanwezige archeologische resten.
De overige bodemingrepen (nieuw aan te leggen terreinkabel, terreinleiding en 
winputten) zijn relatief diep (1,5 tot 2,5 m -mv) waardoor ze vermoedelijk ongeroerde 
grond in zones A en B zullen verstoren. In zone A bedreigen deze bodemingrepen 
eventueel aanwezige archeologische resten in de top en diepere niveaus in de stroom-
gordelafzettingen, alsmede de top van de rivierduienen en Kreftenheye-afzettingen. 
Voor al deze afzettingen geldt een hoge kans op het aantreffen van vindplaatsen uit de 
late ijzertijd/Romeinse tijd – vroege/volle middeleeuwen en een lage kans op resten uit 
de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. In zone B bedreigen de overige bodemingrepen 
eventueel archeologische resten in de top en op diepere niveaus in de komafzettingen 
en de laat-pleistocene rivierduinen en Kreftenheye-afzettingen. Voor de komafzettingen 
geldt een lage verwachting voor vindplaatsen uit de bronstijd - Nieuwe tijd. Voor de top 
van de laat-pleistocene afzettingen geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit 
het paleolithicum/mesolithicum. 

Ingreep omvang diepte raakvlakken archeologie

A B C

12 winputten (nieuw) 288 m² 2 m 10 winputten (240 m²), 
dieper dan geroerde boven-
grond 

n.v.t. 2 winputten (48 m²), 
dieper dan vrijstellings-
grens

1700 m nieuwe 1okV 
kabel/glasvezel; 2500 m 
nieuwe terreinkabel

4200 m² 
of meer

1,5 – 2,5 m 1700 m² 10kV kabel/glasve-
zel, 2200 m² terreinkabel of 
meer; dieper dan geroerde 
bovengrond. Hiervan 100 m² 
of meer kabel/glasvezel en 
100 m² of meer terreinkabel 
ter plaatse van bekende 
vindplaats

n.v.t. 300 m² of meer terrein-
kabel, mogelijk deels 
dieper dan geroerde 
bovengrond.

8 winputten (sloop 
bestaande)

200 m² 3 m x (in geroerde grond) n.v.t. n.v.t.

2 winputten (renovatie) 0 m² 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3 schakelgebouwen 
(nieuw)

120 m² 1,5 m 3 gebouwen (120 m²), 
dieper dan de geroerde 
bovengrond

n.v.t. n.v.t.

Paden (nieuw) ? 0,3 m x (in geroerde bovengrond) x (binnen 
geroerde grond/
bouwvoor)

x (binnen geroerde 
bovengrond)

Tabel 3.3 
Overzicht geplande bodemin-
grepen en de raakvlakken met 
de archeologische verwachting-
szones
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Ingreep omvang diepte raakvlakken archeologie

A B

7 winputten (nieuw) 168 m² 2 m 4 winputten (96 m²), dieper 
dan geroerde bovengrond 

3 winputten (72 m²), die-
per dan geroerde boven-
grond

900 m nieuwe terrein-
kabel, 200 m nieuwe 
terreinleiding

1100 m² 
of meer

1,5 – 2,5 m 500 m² of meer terreinkabel, 
150 m² of meer terreinlei-
ding; dieper dan geroerde 
bovengrond. 

400 m² of meer ter-
reinkabel, 50 m² of meer 
terreinleiding; dieper dan 
geroerde bovengrond.

3 winputten (sloop 
bestaande)

75 m² 3 m x (in geroerde grond) x (in geroerde grond)

5 winputten (renovatie) 0 m² 0 n.v.t. n.v.t.

uitgraven bestaand 
leidingwerk en kabels

900 m² 1,5 – 2,5 m x (in geroerde grond) x (in geroerde grond)

3.3 Advies

Een deel van de voorgenomen bodemingrepen beperkt zich tot reeds geroerde grond 

(sloop bestaande winpitten, uitgraven bestaand leidingwerk en kabels) of heeft een 

beperkte diepte (aanleg nieuwe paden, renovatie winputten) en is daardoor niet 

bedreigend voor de eventueel aanwezige archeologische resten. Deze bodemingrepen 

kunnen zonder verdere archeologische maatregelen worden uitgevoerd.

De overige bodemingrepen kunnen bedreigend zijn voor de eventueel te verwachte 

archeologische resten in de stroomgordel en laat-pleistocene afzettingen. Voor de 

bodemingrepen die in potentie bedreigende zijn voor de archeologie, wordt vervolgon-

derzoek geadviseerd. Het gaat om de volgende bodemingrepen:

Ingreep omvang diepte raakvlakken archeologie

A B

Drongelen

7 winputten (nieuw) 168 m² 2 m 4 winputten (96 m²), 3 winputten (72 m²), 

900 m nieuwe terrein-
kabel, 200 m nieuwe 
terreinleiding

1100 m² of 
meer

1,5 – 2,5 m 500 m² of meer terrein-
kabel, 150 m² of meer 
terreinleiding; 

400 m² of meer terrein-
kabel, 50 m² of meer ter-
reinleiding; 

Genderen A C

12 winputten (nieuw) 288 m² 2 m 10 winputten (240 m²), 2 winputten (48 m²), die-
per dan vrijstellingsgrens

1700 m nieuwe 1okV 
kabel/glasvezel; 2500 
m nieuwe terreinkabel

4200 m² of 
meer

1,5 – 2,5 m 1700 m² 10kV kabel/
glasvezel, 2200 m² 
terreinkabel of meer;. 
Hiervan 100 m² of meer 
kabel/glasvezel en 100 
m² of meer terreinkabel 
ter plaatse van bekende 
vindplaats

300 m² of meer terrein-
kabel

3 schakelgebouwen 
(nieuw)

120 m² 1,5 m 3 gebouwen (120 m²), 
dieper dan de geroerde 
bovengrond

n.v.t.

Archeologisch vervolgonderzoek
Het archeologisch vooronderzoek in de plangebieden  Genderen en Drongelen  dient 

zich in eerste instantie te richten op de mate van intactheid van de bodemopbouw, 

de aanwezigheid van begraven vondstlagen/archeologische niveau’s  in de stroom-

gordelafzettingen en laat-peistocene afzettingen en wat dit zegt over de kans 

dat waardevolle archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Verkennend 

booronderzoek is voor de eerste stap van het vervolgonderzoek een geschikte 

methode. De resultaten van de eerste stap van het vervolgonderzoek bepalen of en in 

welke vorm verder vervolgonderzoek noodzakelijk is. In onderstaand opsomming staan 

de belangrijkste scenario’s voor vervolgstappen aangegeven.

Tabel 3.4 
Overzicht geplande bodemingrepen en de 
raakvlakken met de archeologische verwacht-
ingszones

Tabel 3.5
Overzicht van de bodemingrepen met advies 
vervolgonderzoek.
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4) Diep verstoorde bodem. Geen vervolgonderzoek omdat geen behoudenswaardige 

steentijdvindplaatsen te verwachten zijn.

5) Relatief intacte bodemopbouw zonder begraven (diepere) vondstlagen/

archeologische niveau’s binnen de maximale verstoringsdiepte (1,5 – 2,5 m -mv). 

Archeologische begeleiding van de bodemingrepen tot grofweg 0,5-mv.

6) Relatief intacte bodemopbouw met begraven (diepere) vondstlagen/

archeologische niveau’s binnen de maximale verstoringsdiepte (1,5 – 2,5 m -mv). 

Archeologische begeleiding van de bodemingrepen tot de maximale verstorings-

diepte.

Toevalsvondsten
De kans bestaat dat bij bodemingrepen die niet onderzoeksplichtig zijn toch 

‘toevalsvondsten’ worden gedaan. Gedacht kan worden aan sporen met een beperkte 

omvang, zoals geisoleerd gelegen crematiegraven. Dergelijke vondsten dienen op 

grond van art.53 Monumentenwet bij de RCE gemeld te worden

Met betrekking tot bovenstaande aanbevelingen dient contact te worden opgenomen 

met het bevoegd gezag: gemeente Altena. Op basis van de resultaten van  het 

bureauonderzoek nemen de bevoegd gezagen een formeel besluit over de noodzaak 

en de vorm van vervolgonderzoek. Een dergelijk besluit kan afwijken van het 

bovenstaande advies. 

We adviseren om de eerste stap in het vervolgonderzoek (verkennend booronderzoek) 

pas te nemen als de exacte ligging en omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

definitief vast staat.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebieden (bron: Top25 Kadaster). 1 Genderen, 2 

Drongelen.

Figuur 1.2 Ligging onderzoeksgebieden (rood). De onderzoeksgebieden Genderen 

(boven) en Drongelen (onder) geven de maximale begrenzing van de graafwerkzaam-

heden aan (bron: PDOK Top25 Kadaster).

Figuur 1.3 Situering onderzoeksgebieden (rood). De onderzoeksgebieden Genderen 

(boven) en Drongelen (onder) geven de maximale begrenzing van de graafwerkzaam-

heden aan (bron luchtfoto: PDOK 2014).

Figuur 1.4 Tijdsbalk.

Figuur 2.1 Illustratie van een dwarsprofiel over een meanderende rivier met 

stroomgordel- en komafzettingen (naar: De Boer en Van der Heijden 2003).

Figuur 2.2 De onderzoeksgebieden Genderen (1) en  Drongelen (2) geprojecteerd op 

Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.3 Onderzoeksgebied Genderen geprojecteerd op Digitaal Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.4 Hoogtekaart (AHN; http://www.ahn.nl) van onderzoeksgebied Genderen. De 

pijlen markeren de ligging van een mogelijke restgeul.

Figuur 2.5 Plangebied Genderen met de locatie van de boringen van Dinoloket. Voor de 

beschrijving van de boringen, zie https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.

Figuur 2.6 Bodemkaart van het onderzoeksgebied (bron: Alterra).

Figuur 2.7 Detail van de bodemkaart rondom plangebied Genderen. Legenda zie figuur 

2.6 (bron: Alterra).

Figuur 2.8 Geomorfologische kaart met de beide onderzoeksgebieden.

Figuur 2.9 Hoogtekaart (AHN; http://www.ahn.nl) van onderzoeksgebied Drongelen.

Figuur 2.10 Onderzoeksgebied Drongelen geprojecteerd op Digitaal Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta (bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.11 Plangebied Drongelen met de locatie van de boringen van Dinoloket. Voor 

de beschrijving van de boringen, zie https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.

Figuur 2.12 Detail van de bodemkaart rondom plangebied Drongelen. Legenda zie 

figuur 2.6 (bron: Alterra).

Figuur 2.13 Overzicht van grondwatertrappen in en rondom de onderzoeksgebie-

den Genderen en Drongelen (bron: Alterra). Groen: rivierkleigronden; lichtgroen: 

zeekleigronden.

Figuur 2.14 Onderzoeksgebied Genderen, geprojecteerd op de Archeologische 

verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Altena.

Figuur 2.15 Onderzoeksgebied Drongelen, geprojecteerd op de Archeologische 

verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Altena.

Figuur 2.16 Onderzoeksgebied Genderen met de vondst- en onderzoeksmeldingen uit 

ARCHIS.

Figuur 2.17 Onderzoeksgebied Drongelen met de vondst- en onderzoeksmeldingen uit 

ARCHIS.

Figuur 2.18 Onderzoeksgebieden met de aangrenzende AMK-terreinen.

Figuur 2.19 Kopie van een kaart uit 1620 van het Land van Heusden en Altena met links 

het overstroomde en prijsgegeven westelijke deel, rechtsboven het gespaard gebleven 

rivierenlandschap en midden-rechts de inmiddels deels ingepolderde inbraakgeul 

van de Oude Maas. Rode cirkel: plangebied Drongelen. Plangebied Genderen valt net 

buiten het kaartbeeld.

Figuur 2.20 De kadastrale minuutplannen van de gemeenten Genderen,  en Wijken en 

Aalburg met in rood plangebied Genderen.
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Figuur 2.21 Historische kaart uit 1850 (bron: Topotijdreis.nl) met in rood plangebied 

Genderen.

Figuur 2.22 Historische kaart uit 1950 (bron: Topotijdreis.nl) met in rood plangebied 

Genderen

Figuur 2.23 Het kadastrale minuutplan Capelle, Noord Brabant, sectie D, blad 01 

(MIN10029D01) met in rood plangebied Drongelen.

Figuur 2.24 Historische kaart uit 1850 (bron: Topotijdreis.nl) met in rood plangebied 

Drongelen.

Figuur 2.25 De historische kaart uit 1950 met in rood het plangebied Grondelen.

Figuur 3.1 De geplande bodemingrepen geprojecteerd op de archeologische 

verwachting (zones A, B en C; zie tabel 3.1).

Figuur 3.2 De geplande bodemingrepen geprojecteerd op de archeologische 

verwachting (zones A en B, zie tabel 3.2).
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onderzoeksgebieden Genderen en Drongelen (uit: Cohen e.a. 2012).

Tabel 2.2. Overzicht van de perioden van bewoonbaarheid van de stroomgordels 

in plangebieden Genderen en Drongelen en de ouderdom van de daadwerkelijk 

aangetroffen vindplaatsen (uit: Cohen e.a., 2012).

Tabel 2.3 Overzicht categorieën Waarde-archeologie en de bijbehorende

Tabel 3.1. Gespecificeerde verwachting onderzoeksgebied Genderen.

Tabel 3.2. Gespecificeerde verwachting onderzoeksgebied Drongelen

Tabel 3.3 Overzicht geplande bodemingrepen en de raakvlakken met de archeologische 

verwachtingszones

Tabel 3.4 Overzicht geplande bodemingrepen en de raakvlakken met de archeologische 

verwachtingszones

Tabel 3.5. Overzicht van de bodemingrepen met advies vervolgonderzoek.
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Bijlage 1 Overzicht voorgenomen bodemingrepen Wingebied Genderen
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Bijlage 2 Overzicht voorgenomen bodemingrepen Wingebied Drongelen
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de feitelijke situatie. Tussentijdse wijziging van de situatie of het aangegeven leidingtrace is mogelijk. U dient daarom bij werkzaamheden in de nabijheid van onze leidingen en kabels, tijdig tevoren met ons overleg te plegen. Bij beschadiging van onze leidingen
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