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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de heer van Oudbroekhuizen heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd gericht op het perceel Groenewoudseweg 7 te Cothen in 

de gemeente Wijk bij Duurstede. Aanleiding voor het onderzoek vormt de mogelijke 

ontwikkeling van het perceel. Het doel van het bureauonderzoek is tweeledig. 

Allereerst is het gericht op het verschaffen van achtergrondinformatie met betrekking 

tot de geschiedenis  van het perceel en de directe omgeving ervan. Deze informatie 

wil de opdrachtgever gebruiken als inspiratie bij de eventuele ontwikkeling van het 

plangebied. Het tweede doel van het bureauonderzoek is het  vaststellen van de 

potentiële archeologische waarde van het terrein (verwachtingsmodel). Op basis 

hiervan  geven wij aan of bij een daadwerkelijke ontwikkeling van het plangebied 

archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn een aantal specifieke vraagstellingen in het 

onderzoek opgenomen:

1. Wat is de bodemopbouw van het perceel en hoe is deze ontstaan?

2. Ligt het perceel in het voormalig stroomgebied van de Kromme Rijn, die tegenwoordig 

iets ten noorden van het terrein stroomt?

3. Is er een relatie aan te wijzen tussen het perceel en de nabijgelegen vroegmiddeleeuw-

se nederzetting Dorestad?

4. Wat zijn de te verwachten archeologische waarden op het perceel?

Figuur 1. 
Ligging van het plangebied.
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1.2 Plangebied en gebruik

Het perceel is gelegen ca. 400 meter ten zuidoosten van de bebouwde kom van 

Cothen, en ca. 1 km ten noordwesten van de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede. 

De Kromme Rijn loopt op ca. 50 meter afstand ten noorden van het plangebied (fig. 

1). Het deel van het perceel dat eventueel wordt ontwikkeld beslaat een oppervlakte 

van bijna 2 hectare en wordt tegenwoordig gebruikt als akkerland. Mogelijk wordt op 

het terrein een woontoren gerealiseerd naar middeleeuws voorbeeld, waar omheen 

een tuin wordt aangelegd, tevens met een middeleeuws thema. Bij de realisatie van 

dit ontwikkelingsproject zal de grond geroerd worden waarbij mogelijk archeologische 

resten zullen worden verstoord. 

1.3 Werkwijze

Het bureauonderzoek is gericht op het beschrijven van de geschiedenis va het 

plangebied en het opstellen van een verwachtingsmodel. De volgende relevante 

archeologische en historische bronnen zijn hiervoor geraadpleegd:

- Onderzoeks- en vondstmeldingen in het geautomatiseerde archeologische infor-

matiesysteem Archis

- Geomorfologisch, geologisch, bodemkundig en topografisch kaartmateriaal

- Historisch kaartmateriaal (kadastrale minuten uit de periode 1811-1832)

- De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Wijk bij Duurstede

- Gegevens uit het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel erfgoed te Amersfoort

- Archeologische rapporten en publicaties van onderzoeken in de directe omgeving

Omdat het bureauonderzoek niet in het kader van de aanvraag voor een 

bouwvergunning is opgesteld, is het niet volledig volgens Protocol 4002 

Bureauonderzoekvan van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3 

uitgevoerd. Zo is het niet bij ARCHIS aangemeld en zijn de consequenties van de 

ontwikkeling van het gebied voor het te verwachte bodemarchief niet geëvalueerd 

(exacte planvorming nog onbekend). Om die reden kan onderhavig rapport in zijn 

huidige vorm niet gebruikt worden voor de aanvraag van een bouwvergunning. 

1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Bureauonderzoek

Projectnaam: Cothen Groenewoudseweg 7

Archolprojectcode: CGW1635

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t. 

Periode van uitvoering uitwerking: n.v.t.

Provincie: Utrecht

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Plaats: Cothen

Toponiem: Cothen Groenwoudseweg 7

Coördinaten gebied: 150460, 44980

Opdrachtgever: Wim van Oudbroekhuizen

Bevoegd gezag: Gemeente Wijk bij Duurstede

Adviseur bevoegd gezag: Mevr. M. Bensmann (gemeente Wijk bij Duurstede)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Gemeentelijk archeologiebeleid

2.1 Achtergrond archeologische monumentenzorg in Nederland

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

door de ‘Monumentenwet 1988’ . Deze is na evaluatie vervangen door de Erfgoedwet 

en de Omgevingswet . Deze wetten regelen 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. Het bureauonderzoek geeft een samenvatting 

van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het 

plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een 

gespecificeerde archeologische verwachting. Het inventariserend veldonderzoek 

(IVO) is gericht op het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting 

door middel van waarnemingen in het veld (grondboringen, proefsleuven, geofysische 

technieken). Het doel is vast te stellen of in een onderzoeksgebied archeologische 

resten aanwezig zijn en welke waarde deze resten hebben. Aan de hand hiervan dient  

de bevoegde overheid een  beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) over de 

omgang met de aangetroffen resten te kunnen nemen. 

2.2 Archeologiebeleid gemeente Wijk bij Duurstede

De bevoegde overheid is de overheid die in de betreffende procedure verantwoordelijk 

is voor de besluitvorming. Bij archeologisch onderzoek is de gemeente vrijwel altijd 

de bevoegde overheid. In het geval van het  perceel Groenewoudseweg 7 , mocht dit 

daadwerkelijk worden ontwikkeld , is de gemeente Wijk bij Duurstede de bevoegde 

overheid. 

Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede bevinden zich een groot aantal archeologische 

vindplaatsen waarvan een deel intensief is onderzocht. Veruit de meest bekende 

en meest intensief onderzochte vindplaats is Dorestad, een vroegmiddeleeuwse 

handelsnederzetting aan de oever van de Rijn. Met een vlakdekkend opgegraven 

gebied van meer dan 70 hectare vormt de opgraving van Dorestad de grootste 

aaneengesloten opgraving van Noordwest Europa.1 Echter, ook in de Romeinse tijd en 

de Late middeleeuwen was het gebied rondom Wijk bij Duurstede druk bewoond. 

De gemeente heeft in haar rol als beschermer van het archeologische bodemarchief 

een beleidsnota en bijbehorende beleidskaart opgesteld. Op basis van onder andere 

landschappelijke elementen en eerdere vondsten heeft de gemeente beschermde 

archeologische monumenten aangewezen en een verwachtingsmodel opgesteld 

waarin is aangegeven of een gebied een lage, middelhoge of hoge verwachting heeft 

voor het aantreffen van archeologische resten. Het perceel aan de Groenewoudseweg 

7 is gesitueerd op oeverafzettingen van de Kromme Rijn, een plek die van nature 

een verhoogd (en dus droger) deel van het landschap is. Deze plekken werden in het 

1  Hessing 2012, 66

2
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verleden verkozen boven lager gelegen gebieden, en zijn dus regelmatig intensief 

bewoond geweest. Mede om deze reden is het gebied waarin het plangebied zich 

bevindt aangewezen als terrein met een hoge archeologische verwachting (fig. 2).

Het archeologische verwachtingsmodel is gekoppeld aan regelgeving die voor elk 

verwachtingsniveau verschilt. Zo zijn er voor elk niveau vrijstellingen van onderzoek 

vastgelegd als de verstoring van de grond onder een bepaald oppervlakte of diepte 

blijft. Voor gebieden met een hoge verwachting is deze vrijstelling in de gemeente Wijk 

bij Duurstede:

- Verstoring oppervlakte kleiner dan 500 m2 

- Verstoring niet dieper dan 50 cm onder huidig maaiveld2

 

 

2  Hessing 2012, 87

Figuur 2. 
Uitsnede van de archeologische waarden- en 
verwachtingskaart van de gemeente Wijk bij 
Duurstede met rood omkaderd het plange-
bied. Hoge archeologische verwachting (oran-
je), middelhoge archeologische verwachting 
(geel) en lage archeologische verwachting 
(groen).  Hoge archeologische waarde (vast-
gesteld bij eerder onderzoek; paars). 
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Bureauonderzoek

3.1 Beschrijving bodem en landschap

De opdrachtgever heeft specifiek aangegeven meer te willen weten over de (vroegere) 

landschappelijke situering van het plangebied en de nabij gelegen Kromme Rijn. Het 

plangebied is gelegen op de stroomrug van de Kromme Rijn, die in dit gebied actief 

meanderde in de periode van ca. 1050 voor Chr. tot aan de afdamming bij Wijk bij 

Duurstede in 1122 na Chr.3 Na de afdamming werd het water van de Rijn afgevoerd 

door de Lek. 

Het plangebied ligt op de zuidelijke oever van de Kromme Rijn. Deze vaak zeer 

fijnzandige of kleiige oeverafzettingen (op de bodemkaart aangegeven als 

rivierkleigronden, zie fig. 3) worden gevormd wanneer de rivier bij hoog water 

buiten de bedding treedt.4  De meer grovere  sedimenten  die in het overstromende 

rivierwater aanwezig zijn, worden daarbij het dichtst bij de bedding afgezet. Na 

herhaaldelijke overstromingen vormt het daarbij achter gelaten sediment een 

verhoogde rug in het landschap die geschikt is voor bewoning. 

De verhoogde ligging van de oevers van de Kromme Rijn is tegenwoordig nog goed 

herkenbaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), waarvan een uitsnede is 

afgebeeld in figuur 3. Het feit dat de oeverafzettingen nog goed herkenbaar zijn op de 

moderne hoogtekaart maakt het waarschijnlijk dat er geen grootschalige afgravingen 

hebben plaatsgevonden na de sedimentatie. Dit is bijvoorbeeld wel het geval in op het 

perceel wat met paars is omkaderd in figuur 4.

De hogere landschappelijke ligging zorgt tevens voor een relatief diep 

grondwaterniveau. Volgens de gemeentelijke kaart van de grondwatertrap heeft 

het plangebied een grondwatertrap VII, wat inhoudt dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand op meer dan 80 cm onder maaiveld zit en de gemiddelde laagste 

grondwaterstand op meer dan 120 cm onder maaiveld.5  

De meanderende Kromme Rijn heeft zich ter hoogte van het plangebied in de loop der 

tijd enigszins verplaatst in noordoostelijke richting.6 Figuur 5 geeft een verspreiding 

van de bekende  vondsten per periode op basis van de gegevens uit ARCHIS. Duidelijk 

is te zien dat ten zuiden en zuidwesten van het plangebied een brede strook met 

vondsten uit vooral de Romeinse tijd bekend zijn. Nabij het plangebied zijn alleen 

vondsten uit de middeleeuwen in ARCHIS geregistreerd.  Hieruit kan worden 

afgeleid dat in de Romeinse tijd de bewoonbare oevers ten zuiden en zuidwesten 

van het plangebied lagen en dat ter hoogte van het plangebied de (onbewoonbare) 

onbewoonbare geul van de Kromme Rijn liep. Pas in de middeleeuwen was de geul 

zover in noordoostelijke richting opgeschoven dat ter hoogte van het plangebied 

oevers kwamen te liggen die geschikt waren voor bewoning.7 

Een landschapsreconstructie van de situatie rond 800, tijdens de hoogtijdagen van 

Dorestad, laat zien dat het plangebied zich toen op de zuidelijke Rijnoever bevond, 

grenzend aan de rivierbedding. De rivier lag toentertijd  vrijwel op dezelfde plaats als 

de loop van de huidige Kromme Rijn. Dit betekent dat de activiteit van de Kromme 

3  Berendsen & Stouthamer 2001 
4  Berendsen 1998
5  Kaart in te zien op: https://www.wijkbijduurstede.nl/bestuur-en-organisatie/regelingen-en-

verordeningen/archeologie-kaarten/
6  Miedema 2012
7  Pepers 2012

3



10 GroenewoudseweG 7 te cothen

Figuur 3. 
Bodemkaart van de regio rondom het 
plangebied (aangegeven met ster).

Figuur 4. 
Uitsnede van het AHN met wit omkaderd het plangebied. In rood de hoogste delen van het landschap, in groen de laagste. Kaart afkomstig van 
https://www.wijkbijduurstede.nl/bestuur-en-organisatie/regelingen-en-verordeningen/archeologie-kaarten/ en aangepast voor dit rapport.
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Figuur 5. 
Archis-meldingen in de regio rondom het 
plangebied (aangegeven met een ster).

Figuur 6. 
Landschapsreconstructie van de situatie 
rond 800 AD. In rood omkaderd het plange-
bied. Hoge en middelhoge oeverafzettingen 
(oranje en geel). In blauw de gereconstrueerd 
loop van de Kromme Rijn. Kaart afkomstig van 
https://www.wijkbijduurstede.nl/bestuur-en-
organisatie/regelingen-en-verordeningen/
archeologie-kaarten/ en aangepast voor dit 
rapport.
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Rijn vanaf de Vroege middeleeuwen sterk was afgenomen waardoor deze nog maar 

nauwelijks meanderde (fig. 6). 

3.2 Historisch landgebruik

Uit de beschrijving van de landschappelijke ontwikkeling valt af te leiden dat het 

plangebied pas na de Romeinse tijd bewoonbaar werd. Zoals hierboven is aangegeven 

lag het plangebied in de vroege middeleeuwen vrijwel direct aan de oever van de 

Kromme Rijn, waarlangs zich tevens de nederzetting Dorestad bevond. Echter, de rand 

van de nederzetting bevond zich ca. 1200 meter ten zuidoosten van het plangebied. 

Binnen het plangebied zijn dus geen resten van het oude Dorestad te verwachten.

In en rondom het plangebied (binnen een straal van ca. 300 m) zijn de volgende vijf 

meldingen bekend in Archis8:

- Meldingsnummer 10487: vondst van acht scherven uit de Late Middeleeuwen B 

(1250-1500), waarvan 6 scherven geglazuurd steengoed

- Meldingsnummer 10490: vondst van in totaal vijf laatmiddeleeuwse scherven op 

drie plekken, waaronder twee geglazuurde steengoed scherven en 1 scherf proto-

steengoed.

- Meldingsnummer 11009: vondst van één laatmiddeleeuwse scherf

8  Meldingen zijn te raadplegen via: https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/

Figuur 7. 
Uitsnede van kadasterkaart uit de periode 
1811-1832. In rood omkaderd het plangebied. 

Bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
alle-afbeeldingen/detail/a7638bca-94d7-
11e5-a822-c31e3c3df9ab/media/0649275c-
c14c-878c-19a0-70e27dec9c32?mode=detail
&view=horizontal&q=MIN06017A02&rows=1
&page=1.
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- Meldingsnummer 10974: vondst van twee geelwit-bakkende Pingsdorf scherven 

uit de Late Middeleeuwen A (1050-1250) en vijf geglazuurde steengoed scherven 

uit de Late Middeleeuwen B (1250-1500).

- Meldingsnummer 26596: vondst van een muntje uit de Nieuwe Tijd A (1500-1650).

Het gaat hierbij vooral om losse vondsten die bij veldkarteringen in de jaren 

80 zijn aangetroffen. Het vondstmateriaal dateert uitsluitend in de periode na 

de ‘ondergang’ van Dorestad. Op basis van deze gegevens zijn er geen directe 

aanwijzingen voor menselijke activiteiten in het plangebied die gelijktijdig zijn met het 

vroegmiddeleeuwse Dorestad. Het is echter niet uit te sluiten dat onder de bouwvoor 

toch archeologische resten uit deze periode aanwezig zijn. Zo is op ongeveer 600 m 

afstand ten noordoosten van het plangebied (aan de andere kant van de Kromme Rijn), 

een (deel van) een bolpot gevonden die dateert in de Karolingische tijd , specifiek in de 

Vroege Middeleeuwen C (725-900).

Om het landgebruik in de vroegmoderne tijd te reconstrueren is gekeken naar de 

eerste kadastrale minuut die van het gebied beschikbaar is (figuur 7).9 Bij deze 

kadasterkaart uit 1811-1832 is tevens een document beschikbaar waarop is aangegeven 

voor wat voor doeleinden de percelen toentertijd werden gebruikt. 

Op de kadastrale minuut is te zien dat het plangebied in het begin van de 19e eeuw 

uit twee percelen bestond, die zijn aangegeven met nummers 64 en 67. Er is geen 

bebouwing op de percelen aanwezig en de functie is omschreven als ‘bouwland’, 

wat op basis van het vele voorkomen van deze benaming op de kadasterkaarten 

kan worden geïnterpreteerd als percelen die voor landbouw worden gebruikt. Het 

perceel aan de noordkant van het plangebied heeft wel bebouwing. Hieronder wordt 

hier in een aparte paragraaf dieper op ingegaan. Over het perceel dat deel uit maakt 

van het plangebied is op de kadasterkaart een gestippeld pad aangegeven dat loopt 

van de tegenwoordige Groenewoudseweg naar het perceel met de gebouwtjes aan 

de noordkant. Dit pad is op de moderne AHN-kaart nog steeds herkenbaar als een 

verhoogde strook (fig. 4).

Bebouwing ten noorden van het plangebied (fig. 8)
De kadastrale minuut van 1811-1832 laat ten noorden van het plangebied bebouwing 

zien. De oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT06017A002) geeft de volgende 

informatie over de functie van de verschillende percelen.10

48: tuin

49: boomgaard

50: huis, schuur, bergen, plaats.

50 bis: water / vermaak

45: plezierbosch (vermaak)

46: boomgaard

Toelichting:
Plezierbosch: Om de drukte, het lawaai en de stank van de stad te ontvluchten kochten 

welgestelde burgers in de 16e eeuw gronden buiten de stad om een zomerverblijf te 

stichten. Een dergelijk zomerverblijf wordt een pleziertuin, lusttuin, speeltuin en soms 

9  Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Cothen, Utrecht, sectie A, blad 02 (MIN06017A02).
10  http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/ed371216-94d7-11e5-bb35-

6bc1dd723a3f/media/65a0fa04-37a4-d420-83a0-d118da4fefb3?mode=detail&view=horizon
tal&q=oat06017A*&rows=1&page=3&sort=order_s_documentvolgorde%20asc
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ook plezierbos genoemd. Aanvankelijk waren deze pleziertuinen eenvoudig ingericht, 

later groeiden ze uit tot comfortabele tuinpaviljoens en koepels en zelfs tot complete 

kleine buitenplaatsen.11

Berg is een hooiberg of hooischuur.

Volgens de OAT was ten tijde van de vervaardiging van de kaart I.A.L. van Westreenen 

eigenaar van de percelen met bebouwing. Als beroep wordt rentenierster aangegeven, 

als woonplaats Utrecht. Verder staat bij haar naam douariére J.F. van Beeck Calkoen 

vermeld. Dit betekent dat zij een adelijke weduwe was van J.F. van Beeck Calkoen.

Jan Frederik van Beeck Calkoen (Groningen, 5 mei 1772 - Utrecht, 25 maart 1811) 

was een Nederlands wiskundige en astronoom, en onder meer hoogleraar aan de 

Universiteit van Leiden (zie bijlage 1 voor een uitgebreider levensverhaal).

Isabella Antonia Lucreatia van Westreenen (Utrecht, 1778 – Cothen,3 oktober 1846). 

Over haar is niet veel bekend. Toen zij weduwe was kocht zij in 1827  het kasteel 

Rhijnestein te Cothen, waar ze overigens nooit heeft  gewoond. Kasteel  Rhijnestein 

is een voormalige ridderhofstad en wordt zowel een ‘huis’ als een kasteel genoemd. 

11  Debie 2011

Figuur 8. 
Detail van de kadastrale minuut van 1811-
1832 met de bebouwing ten noorden van het 
plangebied.
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Oorspronkelijk is sprake van een woontoren die staat aan de rechteroever van de 

Kromme Rijn op een rechthoekig omgracht terrein.
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Conclusie 

In dit bureauonderzoek is gebruik gemaakt van een aantal bronnen, met name 

kaartmateriaal, om achtergrondinformatie te verschaffen over de archeologie en 

vroegere landschap van het perceel Groenewoudseweg 7  te Cothen. Het onderzoek 

was gericht op het beantwoorden van een viertal onderzoeksvragen waarvan twee 

specifiek in opdracht van de opdrachtgever, de heer van Oudbroekhuizen, zijn 

behandeld. De vragen worden hieronder per stuk kort behandeld.

1. Wat is de bodemopbouw van het perceel en hoe is dit ontstaan?

De bodem bestaat uit rivierkleigronden die zijn afgezet door de Kromme Rijn die 

net ten noorden van het perceel loopt. Het plangebied ligt op hoger gelegen oever-

afzettingen die op de AHN nog goed herkenbaar zijn. Eerdere onderzoeken en 

vondstmeldingen geven aan dat de oeverafzettingen waarop het plangebied ligt na de 

Romeinse tijd zijn gevormd waardoor het terrein pas na dit tijdvak geschikt werd voor 

bewoning. 

2. Ligt het perceel in het voormalig stroomgebied van de Kromme Rijn, die tegenwoordig 

iets ten noorden van het terrein stroomt?

De meanderende geul van de Kromme Rijn heeft zich in de loop van de tijd naar 

het noordoosten verplaatst. Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de huidige 

Kromme Rijn die hier sinds de vroege middeleeuwen heeft gelopen. Na de afdamming 

van de Kromme Rijn in 1122 is er namelijk weinig veranderd aan de positie van de 

rivierloop. Waarschijnlijk liep de Kromme Rijn in de Romeinse tijd (en mogelijk ook 

eerder) precies door het plangebied. 

3. Is er een relatie aan te wijzen tussen het perceel en de nabijgelegen vroegmiddeleeuw-

se nederzetting Dorestad?

De rand van vroegmiddeleeuwse nederzetting Dorestad is ca. 1200 meter verwijderd 

van het plangebied. Het gaat dan echter om de periferie van de nederzetting, en niet 

om de kern. Binnen het plangebied zijn daarom geen resten van Dorestad zelf te 

verwachten. Ook zijn er geen aanwijzingen voor intensieve activiteiten in de vroege 

middeleeuwen die mogelijk gelijktijdig zijn met de bewoning van Dorestad. 

4. Wat zijn de te verwachten archeologische waarden op het perceel?

Het bureauonderzoek heeft weliswaar geen directe aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied opgeleverd, maar deze 

kunnen vanwege de landschappelijke ligging ervan wel worden verwacht.

De ondergrond van het plangebied bestaat uit relatief hoog gelegen oeverafzettingen 

die na de Romeinse tijd zijn gevormd. De gunstige ligging van het perceel op hoger 

gelegen deel van het landschap aan een doorgaande vaarroute maakte het gebied in 

het verleden aantrekkelijk voor bewoning. Mede hierdoor heeft het gebied een hoge 

verwachtingswaarde gekregen op de beleidskaart van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

De geschiktheid van het  gebied voor bewoning werd nog eens extra verbeterd na de 

afdamming van de Kromme Rijn, waardoor het gevaar voor overstromingen aanzienlijk 

afnam. Geconcludeerd mag worden dat in het plangebied een hoge kans bestaat op 

het aantreffen van archeologische resten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd. De 

aanwezigheid in het begin van de 19e eeuw van gebouwtjes en een  ‘plezierbosch’ 

op het perceel ernaast duiden echter wel op activiteiten in de vroegmoderne tijd, en 

misschien eerder. Mogelijk zijn er in het plangebied nog elementen terug te vinden die 

samenhangen met dit complex.
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Indien in de toekomst wordt besloten het gebied te ontwikkelen, dan zal de gemeente 

Wijk bij Duurstede vanwege de hoge verwachtingswaarde op de gemeentelijke 

beleidskaart  een archeologisch vooronderzoek eisen. Wij adviseren dan om het 

bureauonderzoek in dat geval aan te vullen tot een KNA-conform bureauonderzoek 

en tevens een verkennend booronderzoek uit te voeren. Op deze wijze kan worden 

vastgesteld of in het plangebied daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn 

of zijn te verwachten, en of vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven en/of een 

opgraving  noodzakelijk is.
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Bijlage 1 Biografie Jan Frederik van Beeck Calkoen

Onderstaande tekst is overgenomen van Wikipedia12

“Jan Frederik van Beeck Calkoen (Groningen, 5 mei 1772 - Utrecht, 25 maart 1811) 

was een Nederlands wiskundige en astronoom, en onder meer hoogleraar aan de 

Universiteit van Leiden.

Van Beeck Calkoen, zoon van de predikant Wilhelmus Jabes Calkoen en Wilhelmina 

Maria Verborgh, verhuisde toen hij vier was naar Amsterdam, waar zijn vader als 

predikant was benoemd. Door zijn vader werd hij tevens geschoold in de klassieke 

talen, zodat hij de Hogeschool van Utrecht kon bezoeken. Hij volgde daar onderwijs 

van Christoph Saxe in taalkunde en geschiedenis, van Johannes Theodorus Rossijn en 

anderen in voorbereidende en wijsgerige wetenschappen en theologie van Gisbert 

Bonnet. Van Beeck Calkoen was van plan zich aan de godgeleerdheid te wijden, 

maar hij begon zich ook voor wiskunde en sterrenkunde te interesseren, waarbij 

hij een leermeester vond in Johann Friedrich Hennert. Hij studeerde verder aan de 

Universiteit van Groningen en promoveerde er in mei 1797 in de filosofie en de wis- en 

natuurkunde op de dissertatie De horologiis veterum sciothericis. Om zijn kennis van 

de sterrenkunde te vergroten ondernam hij een reis naar Duitsland, en bezocht hij 

Leipzig, Göttingen, Jena en Gotha.

In Gotha ging hij dagelijks naar het observatorium van hertog Ernst II van Saksen-

Gotha-Altenburg, vergezeld van directeur Franz Xaver von Zach, met wie hij een 

hechte vriendschap sloot en ook later per brief veel contact behield. Ook maakte hij 

kennis met de latere directeur van het observatorium, Bernhard von Lindenau, met de 

astronoom Johann Elert Bode en met andere vooraanstaande wetenschappers.

12  https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Frederik_van_Beeck_Calkoen
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Universitaire functies
In 1799 werd Van Beeck Calkoen benoemd tot buitengewoon hoogleraar te Leiden en 

vijf jaar later tot gewoon hoogleraar aldaar. Hij werd tevens bevorderd tot meester 

der vrije kunsten en leraar wijsbegeerte. In 1799 hield hij, ter gelegenheid van zijn 

benoeming tot buitengewoon hoogleraar, de redevoering De rationis Mathematicae ad 

Naturam conformatae elegantia atque utilitate en ter gelegenheid van zijn benoeming 

tot gewoon hoogleraar de oratie De novissimis in Astronomia inventis. In 1805 werd 

hij tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht benoemd, waar hij de 

opvolger van zijn leermeester Hennert was. Hij hield daar de inaugurele rede De Studii 

Astronomici saeculo XVIII incrementis, die later in druk verscheen.

Van Beeck Calkoen werd tot lid of corresponderend lid van diverse maatschappijen 

van wetenschappen benoemd, waaronder de Haarlemse, Rotterdamse, Zeeuwse 

en Utrechtse genootschappen. Bij wijze van eerbetoon ontving hij van de koning 

van Holland een open brief met vererende inhoud, hij werd later in de ridderstand 

opgenomen en werd benoemd tot lid der eerste klasse van het Instituut der 

Wetenschappen.

Zijn gezondheid was echter slecht en hij moest in 1809 zijn ontslag aanvragen. In 1810 

werd hij benoemd tot rector magnificus van de Universiteit van Utrecht, maar in maart 

1811 overleed hij op 38-jarige leeftijd. Zijn zoon was de politicus Aarnoud Jan van Beeck 

Calkoen.
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