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1 Inleiding  

1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK 

Waterschap Rivierenland ontwikkelt een vispassage nabij Buren (gemeente Buren). In dit kader zijn 

bodemverstorende ingrepen gepland, waardoor eventueel in de bodem aanwezige archeologische 

waarden aangetast kunnen worden.  

Verstoring van potentiële archeologische waarden inzake de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz 2008) is onderzoeksplichtig. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 onderscheidt 

een fasering van het archeologisch onderzoek (zie afbeelding 2). De eerste stap of fase wordt gevormd 

door een archeologisch bureauonderzoek, dat tot doel heeft een gespecificeerd verwachtingsmodel 

omtrent mogelijk aanwezige archeologische waarden in het gebied te ontwikkelen.  

Het verwachtingsmodel is richtinggevend voor eventueel vervolgonderzoek (veldonderzoek) en/of dient 

als basis waardoor eventueel aanwezige archeologische resten kunnen worden meegenomen in de verdere 

ruimtelijke ontwikkeling. 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN STUDIEGEBIED 

In horizontale zin is het plangebied het gebied waarbinnen eventuele bodemverstorende werkzaamheden 

worden gepland. Het onderzoeksgebied is een groter gebied en wordt gevormd door een zone van 

ruwweg 500 m rondom het plangebied (tabel 1 en afbeelding 1). Ten aanzien van archeologisch onderzoek 

heeft de introductie van een onderzoeksgebied tot doel een betere afweging te kunnen maken van de 

archeologische potentie van het plangebied. Binnen het gekozen onderzoeksgebied bevindt zich een groot 

aantal archeologische resten en is derhalve genoeg informatie voorhanden om een duidelijk beeld te 

krijgen van de archeologische verwachting binnen het plangebied. 
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Afbeelding 1: Ligging plangebied (in rood) en onderzoeksgebied (in zwart). 
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1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Onderstaande tabel bevat de administratieve gegevens van dit onderzoek. 

 

Objectgegevens onderzoek  

Landelijk registratienummer (CIS-code) 37812 

Opdrachtgever Waterschap Rivierenland 

Contactpersoon Ing. B. Heutink 

Plaats (gemeente) Buren (gemeente Buren) 

Provincie Gelderland 

Toponiem/ Adres Blatense dijk/Akkerstraat, Stuw Buren 

Centrumcoördinaten (RD) 151745/435970 

Oppervlakte plangebied 5.500 m2 

Oppervlakte te verstoren oppervlak 4.600 m2 

Huidig gebruik Grasland/bedding fossiele stroomgordel of crevasse 

Archeoregio 13, Utrechts-Gelders rivierengebied 

Uitvoerder ARCADIS Nederland BV 

Contactpersoon ARCADIS Nederland BV 

De heer drs. T. Vanderhoeven 

Postbus 1018, 5200 BA ’s-Hertogenbosch 

Tel. 06-50736656 

Timo.vanderhoeven@arcadis.nl  

Bevoegd gezag  Gemeente Buren 

Deskundige van de bevoegde overheid Regio Rivierenland 

De heer drs. H.J. van Oort 

Postbus 137, 4000 AC Tiel 

Tel. 0344-638536 

vanoort@regiorivierenland.nl  

Uitvoeringsperiode onderzoek November 2009 (bureauonderzoek), maart 2012 (booronderzoek) 

Beheerder en plaats documentatie ARCADIS Nederland BV, locatie Apeldoorn 

Na deponering: provinciaal depot van de provincie Gelderland 

Tabel 1: Administratieve gegevens 
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1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

Het plangebied is in gebruik als grasland (zie afbeelding 2) en maakt onderdeel uit van de bestaande 

bedding. Er zijn plannen hier een vistrap en een visvijver aan te leggen. De blauwe lijnen in afbeelding 4 

geven de contouren van de aan te leggen vistrap en ‐vijver weer. De aan te leggen watergang heeft een 

lengte van ongeveer 400 m en een breedte van 5 m. Er wordt tot een diepte van maximaal circa 2,7 m –mv. 

ontgraven.  

 

 

Afbeelding 2: Luchtfoto plangebied (in rood). 

1.5 JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Monumentenwet 1988, Verdrag van Malta 1992, Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 

(Wamz), Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2), nieuwe Wet op de ruimtelijke 

ordening (Wro), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), provinciaal beleid, gemeentelijk 

beleid. 

1.5.1 VERDRAG VAN MALTA 

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese Verdrag van Malta – ook wel bekend als de 

Conventie van Malta of het Verdrag van Valletta – gesloten. Aanleiding was de toenemende druk op het 

archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief 

ongezien verloren dreigde te gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt 

beter te beschermen. 

Grondslag van het verdrag is dat dit archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. 
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In het verdrag zijn twee uitgangspunten ten aanzien van de omgang met archeologie geïntroduceerd: 

1. Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde ʺbehoud in situʺ  

(artikel 4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in 

principe niet het eerste streven. De gedachte daarachter is dat er bodemarchief voor toekomstige 

generaties bewaard moet blijven. Zij hebben immers betere onderzoekstechnieken en stellen andere 

onderzoeksvragen.  

2. Het ‘de verstoorder betaalt’‐principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kosten van het 

archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd 

als een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische 

verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

1.5.2 WET OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 

De op 1 september 2007 van kracht geworden Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) is een 

aanpassing op de Monumentenwet 1988 en regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Deze wet 

heeft echter geen zelfstandige betekenis maar heeft wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere wetten, 

te weten de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. Sinds 

de inwerkingtreding van de Wabo is een deel van de implementatie van de Wamz in die wet te vinden en 

is de Woningwet niet meer relevant voor de archeologische monumentenzorg. 

De regeling van de bouwvergunning is namelijk overgegaan naar de Wabo. 

 

Thans stelt de Wabo een omgevingsvergunning verplicht voor het bouwen van een bouwwerk.  

De Monumentenwet bepaalt in samenhang met de Wabo dat aan deze omgevingsvergunning 

voorschriften kunnen worden verbonden die nodig zijn in het belang van de archeologische 

monumentenzorg. 

 

Voorts regelt de Wamz dat van de aanvrager van een omgevingsvergunning kan worden verlangd dat hij 

een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt 

verstoord, wordt vastgesteld (zie art. 14, derde lid, 37, derde lid, 39, tweede lid, 40, eerste lid en 41,  

eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en art. 3a van de Ontgrondingenwet). 
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Afbeelding 3: Schematische weergave van de AMZ‐cyclus. 
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Afbeelding 4: Situatietekening 

1.6 ONDERZOEKSDOEL 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel informatie te verwerven aan de hand van bestaande bronnen over 

bekende en te verwachten archeologische waarden in het plangebied. Aan de hand van deze informatie 

wordt een verwachtingsmodel opgesteld. Dit verwachtingsmodel wordt getoetst en aangevuld door het 

karterende booronderzoek. Het karterend booronderzoek heeft enerzijds tot doel vast te stellen in welke 

mate het bodemprofiel intact is en anderzijds vindplaatsen op te sporen. 

 

Periode Begin Einde 

Nieuwe Tijd  1500 Heden 

Late Middeleeuwen  1050  1500 

Vroege Middeleeuwen  450  1050 

Romeinse Tijd  12 v.Chr.  450 

Late IJzertijd  250 v.Chr.  12 v.Chr. 

Midden IJzertijd  500 v.Chr.  250 v.Chr. 

Vroege IJzertijd  800 v.Chr.  500 v.Chr. 

Late Bronstijd  1.100 v.Chr.  800 v.Chr. 

Midden Bronstijd  1.800 v.Chr.  1.100 v.Chr. 

Vroege Bronstijd  2.000 v.Chr.  1.800 v.Chr. 

Laat Neolithicum  2.850 v.Chr.  2.000 v.Chr. 

Midden Neolithicum  4.200 v.Chr.  2.850 v.Chr. 

Vroeg Neolithicum  5.300 v.Chr.  4.200 v.Chr. 

Mesolithicum  8.800 v.Chr.  4.900 v.Chr. 

Laat Paleolithicum  35.000 v.Chr.  8.800 v.Chr. 

Midden Paleolithium  300.000 v.Chr.  35.000 v.Chr. 

Tabel 2: Archeologische perioden. Bron: ABR. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 ONDERZOEKSMETHODEN  

In het kader van het bureauonderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd. De belangrijkste categorieën 

zijn historische, geologische, geo(morfo)logische en bodemkundige bronnen, in combinatie met 

archeologische waarderingskaarten, alsmede (digitale) databestanden zoals de Archeologische 

Monumentenkaart (AMK) en het ARCHeologisch Informatie Systeem II (Archis II).  

Archis II is beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. 

Archis II is het centrale databestand dat in Nederland het meest compleet voorhanden zijnde bestand 

inzake archeologische vondsten (waarnemingen) en monumenten is. Alle bekende behoudenswaardige 

terreinen/monumenten in Nederland zijn weergegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). 

De AMK onderscheidt terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische 

waarde (al dan niet beschermd). De datering van de in de tekst genoemde archeologische perioden is 

terug te vinden in tabel 2. 

 

Bodemkunde en geomorfologie geven onmisbare informatie over onder andere de mate waarin een gebied 

geschikt was voor bewoning. De geo(morfo)logische kaart biedt daarbij algemene informatie over 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van een stroomrug, maar geeft geen specifieke informatie omtrent het 

ontstaan en mogelijke bewoningsgeschiedenis van deze rug. Deze informatie is in grote lijnen wel 

voorhanden, in de vorm van de paleografische kaart van Berendsen en Stouthamer (2001) en/of 

gemeentelijke verwachtingskaarten, waarin deze kaart verwerkt is.  
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2.2 GEOMORFOLOGIE EN BODEM 

Onderstaande afbeelding toont de geomorfologische eenheden in en nabij het plangebied.  

 

 

Afbeelding 5: Geomorfologische kaart. 

Tabel 3 benoemt de betreffende legenda‐eenheden.  

 

Plangebied Legenda- 

eenheid 

Omschrijving 

Buren 3K25 Oeverwal 

D2 middelhoge dijk 

2M22 rivierkom en oeverwalachtige vlakte 

Tabel 3: Geomorfologische eenheden in het plangebied. 

Gedurende het Holoceen vinden in het rivierengebied veelvuldige verleggingen van de rivieren plaats. 

Hierdoor ontstond een netwerk van relatief hooggelegen, zandige stroomruggen (oeverwallen) en relatief 

laaggelegen, kleiige komgebieden. Het water van een meanderende rivier heeft – vlak voordat deze buiten 

haar oevers treedt – een hoge snelheid. Door deze hoge stroomsnelheid wordt veel sediment getranspor‐

teerd. Op het moment dat de onbedijkte rivier overstroomt, neemt de breedte van de waterstroom sterk 

toe, waardoor de stroomsnelheid van het water sterk afneemt. De sedimentlast wordt niet meer vervoerd 

en wordt afgezet. Dicht bij de rivier sedimenteert het meeste en grofste materiaal (oeverwallen), terwijl 

verder van de rivier het minste en fijnste materiaal wordt afgezet (komgebieden). Door de verschillen 

tussen oeverwallen en komgebieden in hoeveelheid en aard van het gesedimenteerde materiaal ontstaan 

natuurlijke verschillen in hoogteligging en korrelgrootteverdeling, die weer van invloed zijn op de latere 

drainage. De grondwaterspiegel is hoger in de komgebieden dan in de oeverwallen.  
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Mede door de goede ontwatering waren stroomruggen vaak aantrekkelijke woonlocaties, terwijl de natte 

en frequent overstroomde komgronden en ook de dalvormige laagten in het algemeen geen geschikte 

nederzettingslocatie vormden. 

Op de paleografische kaart van Berendsen et al (2001) ligt het plangebied deels op de meandergordel van 

Buren (zie afbeelding 5). Deze gordel was actief in de periode van ongeveer 400 voor Chr. tot 390 na Chr.  

 

 

Afbeelding 6: Uitsnede van de paleografische grafische kaart. Bron: Berendsen et al. 2001). 

De bodemkaart toont de bodemsoorten zoals die tot 120 cm –mv voorkomen in een gebied (afbeelding 6). 

Tabel 4 beschrijft de bodemkundige eenheden in en nabij de plangebieden. Vetgedrukte legenda‐eenheden 

en omschrijvingen verwijzen naar de bodemkundige situatie in de plangebieden. Aangezien het eigenlijke 

plangebied niet gekarteerd is, is de vermoedelijk in het plangebied voorkomende bodemsoort 

geëxtrapoleerd van de aangrenzende, gekarteerde eenheid.  
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Afbeelding 7: Bodemkaart. 

 

Plangebied Legenda- 

eenheid 

Omschrijving 

Buren Rn67C Kalkloze poldervaaggrond, zavel en lichte klei 

Rn95A Kalkhoudende poldervaaggrond, zware zavel en lichte klei  

Rn44C Kalkloze poldervaaggrond, zware klei 

 f Terp Oude bewoningsplaats 

Tabel 4: Bodemkundige eenheden binnen de plangebieden (vet gedrukt) en nabij de plangebieden. 

Kalkloze poldervaaggronden zijn over het algemeen ontstaan in Holocene afzettingen van (zij)riviertjes. 

Als gevolg van de verschillen in de grondwaterspiegels in de komgebieden en de oeverwallen worden 

poldervaaggronden vooral op komgronden aangetroffen, terwijl zich op oeverwallen vaak andere bodem‐

typen (ooivaaggronden) hebben ontwikkeld. Meestal is klei in de onmiddellijke omgeving van de oever‐

wal kalkrijk, terwijl richting komgebieden de kalkfractie geringer wordt.  

De begrenzing van de terp (verhoogde woonplaats) zoals op de bodemkaart aangegeven is niet correct. 

Het gebied is relatief hooggelegen door de aanwezigheid van een natuurlijke oeverwal. Op delen van deze 

oeverwal zijn ongetwijfeld her en der (kleine) huisterpen opgeworpen door de mens, maar het aangegeven 

gebied is zeker niet kunstmatig opgeworpen.  

Dit blijkt uit onder meer uit opgravingsresultaten (Van der Velde, 2000). 
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In het zuidwestelijk deel van het plangebied is door NITG‐TNO een grondboring geplaatst (B39D1965, 

DINO‐loket, www.dinoloket.nl).  

De bodemopbouw is hier als volgt: 
 

Diepte (van – tot) in m –mv. Beschrijving 

0 – 1,1 Klei 

1,1 – 1,3 zandig grind 

1,3 – 1,7 Klei 

1,7 – 2,1 Kleiig veen 

2,1 – 4,3 Klei 

4,3 – 4,7 Kleiig veen 

4,7 – 5,3 Klei 

5,3 – 6 (einde boring) Zand 

Tabel 5: Bodemopbouw van boring B39D1965. Bron: www.dinoloket.nl. 

De aanwezigheid van een grindlaag tussen 1,1 en 1,3 m –mv. wijst erop dat het onderzochte gebied 

onderdeel uitmaakte van de bedding van de meandergordel.  

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSKAART 

Het plangebied te Buren ligt op de gemeentelijke verwachtingskaart deels in een zone met een hoge 

archeologische verwachting en deels in een zone met een lage archeologische verwachting  

(zie afbeelding 7). De hoge archeologische verwachting van het zuidelijke deel van het plangebied is 

gebaseerd op de aanwezigheid van de in het vorige hoofdstuk genoemde oeverwal. In de zone met een 

hoge archeologische verwachting dient, conform het beleid van de gemeente Buren, bij planvorming en 

voorafgaand aan vergunningverlening vroegtijdig archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden en 

gestreefd te worden naar inpassing van terreinen met archeologische waarden. In de zone met een lage 

archeologische verwachting dient bij uitvoering van grondwerkzaamheden de uitvoerders de gelegenheid 

geboden te worden om de werkzaamheden archeologisch te begeleiden. In plangebieden groter dan 10 ha 

in (voormalig) komgebied dient bovendien een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek 

uitgevoerd te worden.  
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Afbeelding 8. Uitsnede van de gemeentelijke verwachtingskaart Buren (Botman et al., 2008) 
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2.3.2 IKAW 

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is een landelijk bestand dat is gebaseerd op de 

gedachte dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk samenhangen met het oorspronkelijke 

landschap en bodemtype, zodat men voorspellingen kan doen over de kans op het aantreffen van 

archeologische waarden. Deze trefkans staat op de IKAW weergegeven als een zeer laag, laag, 

middelhoog of hoog. Vooral gebieden met een middelhoge en hoge trefkans zijn van archeologisch belang. 

 

Het gehele plangebied staat op de IKAW weergegeven met een hoge trefkans. 

 

 

Afbeelding 9: Plangebied op de IKAW (in rood). 

2.3.3 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.3.1 AMK 

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geeft terreinen weer van archeologische waarde, hoge 

archeologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde terreinen met zeer hoge 

archeologische waarde. 
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Binnen een straal van 500 m van het plangebied bevinden zich twee AMK‐terreinen: 

1. Het plangebied is in het noorden, oosten en zuiden omgeven door AMK‐terrein 12.093  

(CMA 39D‐050). Dit is een terrein van zeer hoge archeologische waarde, waarin resten uit de Romeinse 

tijd en vroege middeleeuwen (nederzettingscontext) zijn aangetroffen. De oude woongrond is ontdekt 

bij bodemkarterend onderzoek in 1946. Binnen de begrenzing van het AMK‐terrein zijn een groot 

aantal waarnemingen gedaan die in de volgende paragraaf besproken zullen worden. 

2. Ten westen van het plangebied ligt AMK‐terrein 13.202. Dit betreft een terrein van archeologische 

waarde waarbinnen de middeleeuwse resten van de stad Buren zijn gelegen.  

 

 

Afbeelding 10: Plangebied op de AMK (in gestippeld zwart). 

2.3.3.2 VONDSTMELDINGEN EN WAARNEMINGEN 

Archeologische vondsten kunnen, wanneer ze worden aangetroffen, worden aangemeld bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze meldingen worden geregistreerd in Archis2 als zogenaamde 

vondstmeldingen. Wanneer een vondstmelding gecontroleerd is, wordt deze opgewaardeerd tot een 

waarneming. 

 

Binnen het plan‐ en onderzoeksgebied zijn geen recente vondstmeldingen aangemeld.  

Wel zijn er een groot aantal waarnemingen bekend die samenhangen met de twee monumenten die 

binnen het onderzoeksgebied liggen.  

 

Het huidige plangebied is in het noorden, oosten en zuiden omgeven door AMK‐terrein 12.093.  

Binnen de begrenzing van het monument ligt een groot aantal archeologische waarnemingen. 
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Binnen het monument 12.093, ten oosten van het huidige plangebied: 

 Waarnemingen 2.068, 2.069 en 2.255 betreffen een groot aantal fragmenten Romeins, vroeg 

middeleeuws en laat middeleeuws aardewerk (paffrath en steengoed) dat tijdens een veldkartering 

van de ROB in 1985 werd aangetroffen. 

 Waarnemingen 7.034 en 7.035 betreffen een klein aantal fragmenten aardewerk uit de Romeinse Tijd en 

de vroege Middeleeuwen (Badorf en Pingsdorf) die in 1980 door een particulier zijn aangetroffen. 

 Waarneming 23.201 betreft een groot aantal metaalvondsten dat door een particulier is aangetroffen 

tijdens een veldkartering in 1993. Het betreft metaalvondsten uit de Romeinse Tijd, bestaande uit 

munten en fibulae (mantelspelden) en een vroeg middeleeuwse sceatta (munt). 

 Waarneming 23.946 betreft een zilveren denarius van L. Thorius Balbus uit 105 voor Chr. welke 

aangetroffen is met een metaaldetector en tegenwoordig in het bezit is van het Rijksmuseum voor 

Oudheden (RMO) te Leiden. 

 Waarneming 25.142 betreft een aantal fragmenten aardewerk uit de vroege en late Middeleeuwen 

welke tijdens de bodemkartering in 1946 door het RMO zijn aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 11: Waarnemingen in de omgeving van het plangebied. 

Binnen het monument 12.093, ten zuiden van het huidige plangebied: 

 Waarneming 7.032 en 7.033 betreffen enkele fragmenten vroeg en laat middeleeuws aardewerk die 

tijdens een veldkartering in 1980 zijn aangetroffen.  

 Waarneming 21.398 betreft een in 1991 door een particulier gevonden verguld hangertje met een kruis 

uit de vroege middeleeuwen.  

 Waarnemingen 44.544 en 50.723 betreffen een groot aantal vondsten (aardewerk, metaal, bot en 

natuursteen) die aangetroffen zijn tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek door ADC 

Archeoprojecten aan de Blatumsedijk in 2000. Hierbij werden naast vondsten ook sporen uit de 

Karolingische tijd, volle en late Middeleeuwen aangetroffen. 
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 Waarneming 422.228 heeft betrekking op de botresten van 46 inhumatiegraven die tijdens een 

archeologische begeleiding in 2003 werden aangetroffen door ADC Archeoprojecten. De graven 

dateren waarschijnlijk in de Middeleeuwen. Helaas is er nooit een publicatie van deze begeleiding 

verschenen. Mogelijk betreft het één groot grafveld dat in relatie staat tot de noordelijk gelegen 

nederzetting. De nederzetting ligt op de hoge stroomrug, de graven zijn aangetroffen op het hogere 

deel, maar ook op de overgang van de stroomrug naar het komgebied (zie Afbeelding 12).  

Op de kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1572 is ter hoogte van de Blatumsedijk een kapel 

afgebeeld van de commanderij, deze wordt voor het eerste genoemd in 1397.  

De kapel stamt mogelijk ook uit die tijd. Mogelijk is het aangetroffen grafveld aangelegd rondom deze 

kapel (Botman & Benjamins 2008, 48.) 

 

 

Afbeelding 12: Overzicht van sporen aan de Blatumsedijk (Botman & Benjamins 2008, 49)  

2.3.4 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK NABIJ HET PLANGEBIED 

Het ARC heeft een booronderzoek verricht op een perceel, aangrenzend aan het huidige plangebied 

(Buitenhuis, 2005; onderzoeksmelding 13.928). Buitenhuis concludeert dat het aangetroffen bodemprofiel 

niet wijst op de aanwezigheid van een stroomrug, maar op natte omstandigheden. De door hem 

aangetroffen donkergrijze (humeuze) kleilaag op een diepte van ongeveer 200 cm –mv. wijst op een 

(terrestrische) vegetatiehorizont.  
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De aanwezigheid van deze vegetatiehorizont duidt erop, dat het gebied destijds gedurende een bepaalde 

periode geschikt was voor bewoning, al zijn tijdens het booronderzoek geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Op grond van de onderzoeksresultaten adviseert hij het door hem onderzochte gebied vrij te 

geven. 

 

Op het aangrenzende perceel ten zuiden van de Akkerstraat is in 2000 door het ADC een proefsleuven‐

onderzoek gedaan (Van der Velde 2000). Op het hoogste deel van het onderzochte gebied (het noordelijk 

deel, het dichtst bij het huidige plangebied) zijn – direct onder de bouwvoor – sporen van bewoning uit 

voornamelijk de Karolingische tijd, volle en late Middeleeuwen aangetroffen. 

 

Het bodemprofiel ter plaatse bestaat uit een bouwvoor van 35 cm, gevolgd door een pakket humeuze, zware 

zavel van 35‐80 cm. Daaronder ligt een laag matig lichte zavel met zandbandjes (80‐140/160 cm –mv.).  

De hoeveelheid en dikte van de zandbandjes neemt naar beneden toe. Op een diepte van 140/160 cm –mv. 

bevindt zich een pakket van roodgrijs, kalkrijk grof zand. Het bodemprofiel is typerend voor een stroomrug; 

de zavelpakketten vormen de oeverafzettingen; het onderliggende zand betreft beddingafzettingen.  

De grondsporen en vondsten zijn voornamelijk in de top van de oeverafzettingen gevonden. 

 

In 2003 is op hetzelfde terrein door ADC Archeoprojecten een archeologische begeleiding uitgevoerd 

waarbij 46 inhumatiegraven uit de (hoogstwaarschijnlijk) middeleeuwen zijn aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 13: Onderzoeksmeldingen (huidige onderzoeksgebied in rood). 
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2.4 CONCLUSIES BUREAUONDERZOEK 

De bodem in plangebied te Buren bestaat uit een kalkloze poldervaaggrond. Geomorfologisch gezien 

bevindt het plangebied zich op een oeverwal. Op de gemeentelijke kaart bevindt het gebied zich deels in een 

zone met een hoge, deels in een zone met een lage archeologische verwachting. Het deel met een hoge 

verwachting bevindt zich op de meandergordel van Buren, die tussen ongeveer 400 voor Chr. en 390 na Chr. 

actief was. Een AMK‐terrein van zeer hoge archeologische waarde, waar resten uit de Romeinse tijd, vroege 

en late middeleeuwen zijn aangetroffen, omsluit het plangebied aan drie zijden. Ten zuiden van het 

plangebied ligt een middeleeuwse nederzetting met een grafveld. Op basis van beschikbare gegevens van 

een geologische grondboring is aannemelijk dat een deel van het plangebied bestaat uit de bedding van een 

fossiele stroomgordel of crevasse. Op historische kaarten is geen bebouwing aangegeven.  

2.5 GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

In het plangebied worden waarden uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, mogelijk ook late 

middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de gegevens met betrekking 

tot de periode waarin de meandergordel actief was en de beschikbare gegevens van archeologische 

waarden in de directe omgeving. De bedding van de fossiele stroomgordel of crevasse en/of het deel met 

een lage verwachting vormt weliswaar geen geschikte locatie voor een nederzetting, maar wel kunnen 

nederzettingsgerelateerde waarden hier worden aangetroffen (nederzettingsafval, oversteekplaatsen en 

dergelijke). Nederzettingen uit de Romeinse tijd worden gekenmerkt door (veel) aardewerk, houtskool en 

fosfaatvlekken. Deze worden met name aangetroffen op de top van de oeverwal, onder de kleiafzettingen. 

Nederzettingssporen, zoals paal‐ en afvalkuilen, greppels en dergelijke kunnen tot op grote diepte in de 

oeverwal worden aangetroffen. Fosfaatvlekken en dergelijke vormen de resten van organisch afval en 

mest en kunnen vaak tot in de bouwvoor worden aangetroffen, indien het terrein veelvuldig is 

omgeploegd. Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen zijn qua kenmerken vergelijkbaar met die uit 

de Romeinse tijd, maar zijn vaak geringer in aantal. Naast de genoemde nederzettingssporen zijn vanaf de 

late middeleeuwen ook bakstenen en funderingsresten te verwachten. Sporen uit laatstgenoemde 

perioden kunnen ook vlak onder het maaiveld voorkomen. 
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3 Veldwerk 

3.1 INLEIDING 

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek en na overleg met het bevoegd gezag, de gemeente Buren 

vertegenwoordigd door de regioarcheoloog van regio rivierenland, drs. H.J. van Oort, is een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van een booronderzoek (verkenning en kartering) uitgevoerd.  

3.2 OPZET VELDWERK 

Het veldwerk heeft in maart 2012 plaatsgevonden. Conform het Plan van Aanpak is een Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO‐verkennende en karterende fase) uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

edelmanboor met een boordiameter van 12 cm. Waar mogelijk is vervolgens vanaf ongeveer 1 m –mv. 

gewerkt met een guts met een diameter van 3 cm. 

Het verkennend booronderzoek heeft tot doel kansrijke en kansarme zones aan te wijzen binnen het 

plangebied. Dit wordt gedaan door te bepalen of de bodemlagen waarin archeologische waarden worden 

verwacht, nog aanwezig en intact zijn. Het karterend booronderzoek heeft tot doel vindplaatsen op te 

sporen. 

 

Er zijn tien boringen uitgevoerd. De boringen zijn tot een diepte van maximaal 250 cm –mv. doorgezet.  

In veel gevallen kon deze diepte niet bereikt worden door uitspoeling van de boorkern. De boringen zijn 

in een grid van ongeveer 20 x 25 m geplaatst. Kleilagen zijn op vondsten gebrokkeld en versneden met 

behulp van een gutsmes. 

3.3 RESULTATEN BOORONDERZOEK 

De boorpuntenkaart is in bijlage 1 weergegeven. De boorstaten zijn in bijlage 2 beschreven.  

Het meest zuidelijke deel (boringen 1 – 5 en 7) toont een bodemprofiel bestaande uit sterk siltige, vaak iets 

grindige klei tot een diepte van ongeveer 60 cm –mv. Deze laag bevat vaak baksteenspikkels, zeer 

gefragmenteerd aardewerk, schelpresten en houtskool. Het grind is zeer fijn. Daaronder bevinden zich een 

aantal dunnere kleilagen van 10‐20 cm dik. Ook deze lagen zijn siltig of zelfs zandig, kalkrijk en kunnen 

(zeer fijn) grind bevatten. Tevens is aardewerk, (verbrand) bot, baksteenspikkels en houtskool 

aangetroffen. De overgangen zijn zonder uitzondering geleidelijk.  

Op een diepte van ongeveer 100 cm –mv. bevindt zich een laag matig grof, uiterst grindig zand. In 

boringen 5 en 7, wat noordelijker, bevindt het beddingzand zich wat dieper, circa 150 cm –mv. Ook hier is 

sprake van wat grindige klei. 
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Boringen 6, 8, 9 en 10 liggen in het noordelijke deel van het plangebied. De dikke laag beddingzand is hier 

niet aangetroffen, al bevindt zich in boring 8 (het westelijke deel) wel een zand‐grindlaagje van ruwweg  

15 cm dik op een diepte vanaf 170 cm ‐mv. De bovenliggende kleilaag is hier uiterst zandig en 

grindhoudend. De daarop liggende kleilaag (70‐100 cm –mv) is zwak zandig en zwak grindhoudend.  

In deze laag is aardewerk aangetroffen. 

Het bodemprofiel in de resterende boringen toont overwegend zwak siltige kleilagen, vaak met hout‐ en 

plantenresten. Op een diepte van ongeveer 190 cm –mv gaan de kleilagen over in een sterk kleiige 

veenlaag van ongeveer 30 cm dik, die zelf weer op een zwak siltige kleilaag ligt. In boring 10 is tussen 

ongeveer 60‐70 cm –mv aardewerk aangetroffen. 

3.4 CONCLUSIES  

De sterk siltige of zandige kleilagen in boringen 1 tot en met 5, 7 en 8 worden geïnterpreteerd als 

oeverwalafzettingen. De soms sterke grindigheid en de onduidelijke overgangen van deze lagen toont aan 

dat hier sprake is geweest van een hoogenergetisch milieu. Hierdoor zijn de lagen verspoeld en vermengd 

geraakt waardoor geen duidelijke overgangen zichtbaar zijn. De gedachte van een hoogenergetisch milieu 

wordt ondersteund door de aanwezigheid van plant‐ en houtresten in het wat noordelijker gelegen deel 

van het plangebied. De zwak siltige kleilagen in het noordelijke deel van het plangebied kunnen worden 

gezien als komafzettingen.  

Het aangetroffen aardewerk was dusdanig fragmentarisch dat het niet gedateerd kon worden. Het sterk 

grindige zand vanaf 1 m –mv betreft de voormalige bedding van een fossiele stroomgordel of crevasse.  

De baksteenspikkels zijn tot vlak boven dit beddingzand aangetroffen. Bakstenen waren pas vanaf de late 

middeleeuwen algemeen in gebruik, zodat het aannemelijk is dat de oeverwal en de komafzettingen pas 

vanaf de late middeleeuwen zijn gevormd.  

 

Het zeer fijne grind toont aan dat er (periodiek) sprake moet zijn geweest van zeer sterke stromingen.  

Dit doet vermoeden dat de diverse archeologische indicatoren (aardewerk, houtskool, baksteengruis, bot) 

mogelijk materiaal betreft dat elders is gedeponeerd, maar hier is afgezet. Uiteraard kan (een deel van) de 

aangetroffen indicatoren ook nederzettingsafval van de nabijgelegen middeleeuwse nederzetting 

betreffen.  

Voor feitelijke bewoning was dit gebied ongeschikt. De hoger gelegen oeverwal ligt als bewoningslocatie 

meer voor de hand en een eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek heeft bevestigd dat het hoogste deel 

van deze oeverwal in de vroege middeleeuwen en late middeleeuwen ook daadwerkelijk bewoond is 

geweest.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 CONCLUSIES BUREAUONDERZOEK 

In het plangebied worden waarden uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, mogelijk ook late 

middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de gegevens met betrekking 

tot de periode waarin de meandergordel actief was en de beschikbare gegevens van archeologische 

waarden in de directe omgeving. De bedding van de fossiele stroomgordel of crevasse en/of het deel met 

een lage verwachting vormt weliswaar geen geschikte locatie voor een nederzetting, maar wel kunnen 

nederzettingsgerelateerde waarden hier worden aangetroffen (nederzettingsafval, oversteekplaatsen en 

dergelijke). Nederzettingen uit de Romeinse tijd worden gekenmerkt door (veel) aardewerk, houtskool en 

fosfaatvlekken. Deze worden met name aangetroffen op de top van de oeverwal, onder de kleiafzettingen. 

Nederzettingssporen, zoals paal‐ en afvalkuilen, greppels en dergelijke kunnen tot op grote diepte in de 

oeverwal worden aangetroffen. Fosfaatvlekken en dergelijke vormen de resten van organisch afval en 

mest en kunnen vaak tot in de bouwvoor worden aangetroffen, indien het terrein veelvuldig is 

omgeploegd. Bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen zijn qua kenmerken vergelijkbaar met die uit 

de Romeinse tijd, maar zijn vaak geringer in aantal. Naast de genoemde nederzettingssporen zijn vanaf de 

late middeleeuwen ook bakstenen en funderingsresten te verwachten. Sporen uit laatstgenoemde 

perioden kunnen ook vlak onder het maaiveld voorkomen. 

4.2 CONCLUSIES VELDONDERZOEK 

Tijdens het veldonderzoek zijn in het meest zuidelijk deel van het plangebied oeverwalafzettingen 

aangetroffen met archeologische indicatoren. De afzettingen in het noorden van het plangebied kunnen 

geïnterpreteerd worden als komafzettingen . Het zeer fijne grind toont aan dat er (periodiek) sprake moet 

zijn geweest van zeer sterke stromingen. Dit doet vermoeden dat de diverse archeologische indicatoren 

(aardewerk, houtskool, baksteengruis, bot) mogelijk materiaal betreft dat elders is gedeponeerd, maar hier 

is afgezet. Uiteraard kunnen (een deel van) de aangetroffen indicatoren ook nederzettingsafval van de 

nabijgelegen middeleeuwse nederzetting betreffen.  

 

Voor feitelijke bewoning was dit gebied ongeschikt. De hoger gelegen oeverwal ligt als bewoningslocatie 

meer voor de hand en een eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek heeft bevestigd dat het hoogste deel 

van deze oeverwal in de vroege middeleeuwen en late middeleeuwen ook daadwerkelijk bewoond is 

geweest.  
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4.3 AANBEVELINGEN 

In het meest zuidelijk deel van het plangebied zijn archeologische indicatoren aangetroffen. In hoeverre dit 

nederzettingsafval van de nabijgelegen middeleeuwse nederzetting betreft dan wel materiaal dat door het 

stromende water is aangevoerd, kan in dit stadium niet achterhaald worden. Er dient rekening gehouden 

te worden met verspoeld nederzettingsafval.  

 

Het noordelijke deel van het plangebied bestaat uit een zone met komafzettingen, het is onwaarschijnlijk 

dat hier bewoning in het verleden heeft plaatsgevonden, hiervoor zijn dan ook geen aanwijzingen 

aangetroffen tijdens het uitgevoerde veldonderzoek. 

 

Om een inzicht te krijgen van de behoudenswaardigheid van de vindplaats, wordt aanbevolen om 

voorafgaand aan de uitvoering een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. Dit proefsleuvenonderzoek 

dient een representatieve doorsnede van het terrein te vormen en centraal binnen het plangebied gelegen 

noord‐zuid georiënteerd aangelegd te worden om zowel de veronderstelde oever van de 

Burenstroomgordel als het veronderstelde komgebied aan te snijden. Ten behoeve van het 

proefsleuvenonderzoek dient een door het bevoegd gezag goed te keuren programma van eisen te worden 

opgesteld. 

  

Dit advies is reeds voorgelegd en goedgekeurd door het bevoegd gezag van de gemeente Buren, hierin 

vertegenwoordigd door de regioarcheoloog van Rivierenland, drs. H.J. van Oort. 
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Bijlage 1 Boorpuntenkaart 
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Bijlage 2 Boorstaten 
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IVO Buren Vispassage
Boorstaten

Boring: 1

0

70

Klei, zwak grindig, sterk siltig, zwak
humeus, bruin/grijs, Met
baksteenspikkels, fijn grind, aardewerk,
houtskool, roesthoudend

90
Klei, sterk grindig, uiterst siltig,
grijs/bruin, Oeverwal, vage overgang;
met aardewerk, baksteenspikkels,
verbrand bot en fijn grind

100

Klei, sterk zandig, licht grijs, Oeverwal,
vage overgang; zwak roesthoudend,
kalkrijk

165
Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, licht bruin, tamelijk scherpe
overgang; beekbedding

0 (NAP )

-50

-100

-150

Boring: 2

0

60

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, Met baksteenspikkels, zwak
roesthoudend; zwak schelphoudend

70 Klei, sterk grindig, sterk zandig,
grijs/bruin, vage overgang;  bot en fijn
grind

75

Klei, zwak grindig, uiterst siltig, grijs,
vage overgang; matig roesthoudend,
houtskool

100

Klei, zwak grindig, matig zandig, licht
grijs, vage overgang; zwak
roesthoudend; houtskool; kalkhoudend;
aardewerk

165

Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, licht bruin, tamelijk scherpe
overgang; beekbedding

0 (NAP )

-50

-100

-150

Boring: 3

0

60

Klei, zwak grindig, sterk siltig, zwak
humeus, grijs, Met baksteenspikkels, fijn
grind, houtskool, schelphoudend

70 Klei, uiterst siltig, grijs/bruin, vage
overgang; fijn grind

90
Klei, matig zandig, grijs, vage overgang;
matig roesthoudend, schelphoudend

100

Klei, uiterst siltig, donker grijs, met
houtresten

190

Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, licht bruin, tamelijk scherpe
overgang; beekbedding

0 (NAP )

-50

-100

-150

Boring: 4

0

60

Klei, zwak grindig, sterk siltig, zwak
humeus, donker grijs/bruin,  fijn grind,
schelphoudend; matig roesthoudend

70 Klei, sterk grindig, uiterst zandig, licht
grijs, vage overgang; fijn grind;
schelphoudend; houtskoolhoudend

80

Klei, sterk grindig, uiterst siltig, licht
grijs, vage overgang; matig
schelphoudend; baksteenspikkels

160

Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, grijs/bruin, tamelijk
scherpe overgang; beekbedding

0 (NAP )

-50

-100

-150
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IVO Buren Vispassage
Boorstaten

Boring: 5

0

60

Klei, sterk siltig, donker grijs/bruin,
houtskool; baksteenspikkels; matig
roesthoudend; zwak schelphoudend

90

Klei, matig siltig, licht grijs, vage
overgang; met donkergrijze humeuze
vlekken

110 Klei, zwak siltig, grijs, vage overgang;
roesthoudend

125
Klei, zwak siltig, licht grijs

135

Klei, zwak siltig, zwak humeus, grijs, met
plantenresten

140

Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker
grijs/bruin, vegetatielaag

200
Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, licht grijs, tamelijk scherpe
overgang; beekbedding

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

Boring: 6

0

90

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, veraard; met zandbrokjes;
matig roesthoudend; zwak
schelphoudend; plantenresten

200

Klei, zwak siltig, zwak humeus, licht grijs,
vage overgang; met plantenresten; zwak
roesthoudend; houtresten vanaf ca. 150
cm

255

Veen, uiterst kleiig, donker bruin/grijs,
vage overgang; plantenresten

265 Klei, zwak zandig, licht grijs

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

-250

Boring: 7

0

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, veraard; matig
roesthoudend; zwak schelphoudend;
wortelresten; baksteenspikkels

100

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
grijs/bruin, vage overgang; zwak
roesthoudend; met schelpresten

140

Klei, matig grindig, zwak siltig, donker
grijs/grijs, vage overgang; plantenresten;
schelpresten; heel fijn grind

160
Klei, zwak siltig, licht grijs, vage
overgang; met plantenresten

200

Zand, matig grof zand, uiterst grindig,
uiterst siltig, licht grijs

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

Boring: 8

0

70

Klei, matig siltig, zwak humeus,
bruin/grijs, veraard; zwak roesthoudend;
matig schelphoudend;

100

Klei, zwak grindig, zwak zandig, zwak
humeus, grijs/bruin, vage overgang;
matigroesthoudend; met aardewerk

160

Klei, sterk grindig, uiterst zandig, licht
grijs, met oranje roestlaag als overgang
naar

170 Klei, zwak siltig, licht grijs, vage
overgang; met plantenresten180

Grind, uiterst zandig, grijs
190

Zand, uiterst grindig, sterk kleiig, donker
grijs

195

Veen, zwak kleiig, bruin, met
plantenresten

235

Klei, sterk siltig, licht grijs, met
plantenresten

260

Veen, matig kleiig, bruin, met
plantenresten

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

-250
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IVO Buren Vispassage
Boorstaten

Boring: 9

0

40

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, veraard; zwak roesthoudend

180

Klei, zwak siltig, grijs, vage overgang;
met plantenresten

215

Veen, uiterst kleiig, bruin/grijs, gevlekt;
met plantenresten; vage overgang

225 Klei, uiterst grindig, zwak siltig, licht
grijs, vage overgang235

Klei, sterk zandig, licht grijs, vage
overgang265

Klei, zwak siltig, licht grijs, met
plantenresten

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

-250

Boring: 10

0

60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker
bruin/grijs, veraard; zwak roesthoudend;
baksteenspikkels

140

Klei, zwak siltig, licht grijs, vage
overgang; aardewerk

150 Klei, matig zandig, licht grijs, met
plantenresten; vage overgang

190

Klei, zwak siltig, licht grijs, vage overgang

230

Veen, sterk kleiig, bruin/grijs, vage
overgang; met plantenresten

250
Klei, zwak siltig, licht grijs

0 (NAP )

-50

-100

-150

-200

-250

Pagina 3 van 3



 

 

 

 

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) Vistrap 
Maurikse Wetering, Buren 

 
076413079:0.3 - Definitief ARCADIS 32 

      

Colofon  

BUREAUONDERZOEK EN INVENTARISEREND 
VELDONDERZOEK (VERKENNENDE EN KARTERENDE 
FASE) VISTRAP MAURIKSE WETERING, BUREN 

OPDRACHTGEVER: 

Waterschap Rivierenland 

 

STATUS: 

Definitief 

 

AUTEUR: 

drs. E.W. Brouwer  

drs. T. Vanderhoeven 

 

 

 

GECONTROLEERD DOOR: 

drs. D.G. Bedeaux 

 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

ir. B.B. Schoenaker 

 

7 mei 2012 

076413079:0.3 

 

 

 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Het Rietveld 59a 

Postbus 673 

7300 AR Apeldoorn 

Tel 055 5815 999 

Fax 055 5815 599 

www.arcadis.nl 

Handelsregister 9036504 

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de 

wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets 

uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins. 


