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Samenvatting
Op 19 februari 2019 heeft Ex-Situ Archeologie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het perceel
Burgermeester van Suchtelenstraat in de gemeente Beuningen. De aanleiding voor het uitvoeren van
het inventariserende veldonderzoek middels proefsleuven is het voornemen om een nieuwe woning te
realiseren. Bij deze bouwwerkzaamheden zou het bodemarchief ter plaatse grotendeels of geheel
vernietigd worden. Gezien de dubbelbestemming van het perceel en de aard van de werkzaamheden,
is archeologisch onderzoek verplicht gesteld.
In eerste instantie werd in 2018 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd op het perceel.1 De
aanleiding voor het onderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan en de realisatie van een
nieuwe woning. Het doel van het archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek is het
specificeren van de archeologische verwachting en door middel van boringen deze verwachting te
toetsen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd vastgesteld dat er binnen het plangebied
mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Om dit nader te onderzoeken diende een aanvullend
onderzoek in de vorm van proefsleuven plaats te vinden.
Bij het proefsleuvenonderzoek werd in de top van de oeverafzettingen een 30 cm dikke intacte
cultuurlaag gevonden met veel gedraaid aardewerk en bouwmateriaal uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd. De vondsten waren echter niet te koppelen aan archeologische sporen in het
archeologische vlak. De cultuurlaag is verder goed bewaard gebleven omdat deze is afgedekt door
een geroerde cultuurlaag uit de Nieuwe tijd en de moderne bouwvoor. Direct onder de geroerde laag
en boven de vondstlaag is een verkavelingsgreppel en een sloot aangelegd, die staan afgebeeld op
oude kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw. De oude cultuurlaag kan in verband staan met de
historische huisplaatsen in de directe omgeving die staan aangegeven op de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Beuningen.
Het inventariserend onderzoek heeft niet geleid tot de vondst van een behoudenswaardige
archeologische vindplaats. Op basis van het huidige proefonderzoek (IVO-P) adviseert Ex-Situ
Archeologie om verder geen vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied. Wij zien dan ook vanuit
archeologisch oogpunt verder geen belemmeringen voor de bouw van een woning op het betreffende
kavel.
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1. Inleiding
Op dinsdag 19 februari 2019 heeft Ex-Situ archeologie een archeologisch inventariserend
proefonderzoek uitgevoerd op het perceel van de heer den Hartog en mevrouw van den Berg aan de
Burgemeester van Suchtelenstraat in Beuningen. De aanleiding voor het uitvoeren van het
inventariserende veldonderzoek is het voornemen om aan de Burgemeester van Suchtelenstraat in
Beuningen een nieuwe woning te realiseren. Het totale plangebied bestaat uit een stuk grasland met
een oppervlak van circa 700 m2 naast de Burgemeester van Suchtelenstraat 28. Kadastraal omvat het
plangebied de percelen BNG00 sectie F nummers 2879 en 2880. De ligging van het plangebied is
weergegeven in afbeelding 1.1. De nieuwe woning zal in het noordwestelijk deel van het plangebied
worden gebouwd.
Om de geplande nieuwbouw juridisch planologisch mogelijk te maken, diende een
bestemmingsplanwijziging te worden doorgevoerd, waarna een omgevingsvergunning kon worden
aangevraagd. De bodemingrepen i.v.m. de geplande nieuwbouw zouden echter leiden tot een
verstoring van het archeologisch bodemarchief. Om definitief een uitspraak te kunnen doen over de
eventueel aanwezige archeologische resten en indien mogelijk ook over aard en omvang van deze
archeologische resten, diende een archeologisch onderzoek plaats te vinden.
In eerste instantie is het onderzoek gestart met een bureau- en booronderzoek in 2018 (zie afb. 1.1 in
geel).2 Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat er voor het plangebied een hoge
verwachting is voor het aantreffen van archeologische resten. Daarnaast zou de ingreep de
vrijstellingswaarde van 100 m2 en 30 cm diep overschrijden. In het kader van een
vergunningsverlening betekende dit dat aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk was om
deze verwachting te toetsen. Om vast te stellen of er sprake is van een behoudenswaardige
vindplaats diende daarom een aanvullend inventariserend onderzoek plaats te vinden met behulp van
proefsleuven (IVO-P).
Het inventariserend veldonderzoek heeft twee doelen:
1. Door middel van proefsleuven nader inzicht te verkrijgen in de aanwezige archeologische
waarden in het plangebied. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in de
inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aanwezige sporen en vondsten op de betreffende
locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot een waardestelling te
kunnen komen.
2. Te komen tot een goedgekeurd selectiebesluit door het bevoegd gezag, mede op basis van
het selectieadvies van de archeologische opdrachtnemer.
In deze rapportage worden de onderzoekresultaten van het vooronderzoek en het proefsleuven
onderzoek beschreven.

2

Melman 2018

6

Afbeelding 1.1 Locatiekaart in Nederland met uitsneden van kadaster met daarop aangegeven in geel het onderzoeksgebied
en in rood het plangebied.
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1.1 Landschappelijke en historische context van de onderzoekslocatie 3
Het onderzoeksgebied is gelegen in het stroomgebied van de Maas en de Waal. Reeds in het midden
van de laatste ijstijd (het Weichselien, 50000 tot 15000 jaar geleden) maakte dit gebied deel uit van
een brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in een verwilderd (“vlechtend”) patroon verspreid
lagen. In deze geulen werd grof zand en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot de
Formatie van Kreftenheije.4 De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden
en sterke variaties in de (piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden (smelt)water). Op andere
momenten lag de bedding van de riviervlakte langere perioden droog. Op basis van gegevens uit het
Dinoloket bevinden deze afzettingen in het plangebied zich op een diepte van circa 1,4 m beneden
maaiveld.5 Vanuit de drooggelegen vlakte kon fijner rivierzand door sterke winden worden verstoven,
dat vervolgens langs de randen van de riviervlakte werd afgezet. Hierdoor konden op grote schaal
rivierduinen ontstaan.6
Vanaf 15000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen onder invloed van een warmer
wordend klimaat. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende warmere perioden
(respectievelijk het Bølling- en Allerød-interstadiaal, 15900 tot 15000 voor Chr. en 14800 tot 13400
voor Chr.). Gedurende deze periodes nam de vegetatie toe en werd de afvoer van rivierwater beter
verdeeld. De riviergeulen begonnen te meanderen en sneden zich in de riviervlakte in, waardoor
langzamerhand een rivierdal ontstond. In het dal werd tijdens overstromingen zogenaamd
“Hochflutlehm” afgezet, ook wel bekend als het Laagpakket van Wijchen.7 Pas vanaf 10000 jaar
geleden, in het Holoceen, zette de warmere klimaatomstandigheden definitief door, waardoor de
toenemende vegetatie de verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren
door de alsmaar kleiner wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door deze stabilisatie
traden de rivieren alleen nog bij hoogwater buiten de oevers. De klei, die bij hoogwater buiten de
rivieren werd afgezet, wordt eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen.
De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende
zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop
verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel
van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen)
en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere
afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de
zogenaamde terrassenkruising.8 De terrassenkruising is het punt waarop de netto insnijding overgaat
in een netto accumulatie van sediment.9 De ligging van dit punt ligt niet vast maar is afhankelijk van
het debiet, de sedimentlast van een rivier en de stijging c.q. daling van de zeespiegel. Berendsen en
Stouthamer (2001) vermoeden dat de terrassenkruising rond 4000 voor Chr. in de omgeving van
Beuningen heeft gelegen. Daarna raakten de Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene afzettingen
afgedekt met holocene rivierafzettingen en kon veenvorming optreden op de plekken die verder
verwijderd van de rivier lagen. Uiteindelijk raakte het volledige laat-pleistocene dal opgevuld met
holoceen sediment en konden rivieren buiten het oude rivierdal treden.10
Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart bevindt het plangebied zich op een rivieroeverwal. Een boring
nabij het plangebied laat zien dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit klei op zand. Tot 1,4
m beneden maaiveld is er sprake van klei, waaronder zand gelegen is tot minimaal 20 m beneden
3
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6
Berendsen en Stouthamer, 2001.
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De Mulder e.a., 2003; Bennema en Pons, 1952.
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Melman 2018, 7.
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maaiveld.11 Het zand behoort tot de Formatie van Kreftenheije en betreffen dus relatief oude
afzettingen. Ten noorden van het plangebied is de nog steeds watervoerende Waal gelegen. Deze
rivier kent zijn oorsprong vanaf circa 200 voor Chr. en heeft actief sedimenten afgezet totdat deze
bedijkt werd in de 11e en 12e eeuw.12 Naar verwachting bevindt het plangebied zich op de oevers van
deze rivier, nabij de overgang tot komgebied in het zuiden. Vanuit archeologische oogpunt zijn met
name de oevers van een stroomruggen interessante locaties, aangezien deze van oudsher
vestigingsplaatsen zijn voor (pre-)historische samenlevingen. Ook na het inactief worden van de rivier
vormen de oevers lange tijd een relatief hoger gelegen deel in het landschap en zijn daarmee
aantrekkelijke plaatsen voor bewoning. De oever is mogelijk vanaf het begin van het ontstaan van de
rivier bewoonbaar geweest, tot en met het heden. Dit betekent dat de omgeving van het plangebied
vanaf de IJzertijd een aantrekkelijke plek is geweest voor bewoning.
De verhoogde ligging van het plangebied is te zien op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het
plangebied bevindt zich op een hoogte van circa 8 m +NAP. Binnen het plangebied zijn geen (grote)
hoogteverschillen te zien. De rivieroeverwal ligt hoger dan het achtergelegen land (ten zuiden van het
plangebied) dat op een hoogte van circa 6,5 m +NAP gelegen is en onderdeel is geweest van het
komgebied van de Waal.
Een ander belangrijk aspect in het rivierengebied zijn dijkdoorbraken. Sinds de bedijking vanaf circa
1200 na Chr., heeft men hiermee te maken gehad. Door de kracht van het overstromende water
ontstaat bij dijkdoorbraken in het binnendijkse gebied een diep uitkolkingsgat, dat ook wel een wiel of
waai genoemd wordt. Tegelijk met wielen werden in een waaiervorm sterk zandige sedimenten
afgezet. Morfologisch noemt men dit “overslagen”. In de dijk ten noorden van het plangebied is een
duidelijke kromming met een water te zien in de dijk. Dit zijn typische overblijfselen van
dijkdoorbraken. Ook op de geomorfologische kaart is rondom dit gebied een doorbraakwaaier
gekarteerd. Het vermoeden bestaat dat hiermee in het plangebied ook zogenaamde
overslagafzettingen aanwezig kunnen zijn, bestaande uit een mengsel van zand en klei. Vanwege het
ontbreken van bodembeschrijvingen ter plaatse van het plangebied zijn hierover echter vooralsnog
geen uitspraken te doen.13
Bodem
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone, waar kalkrijke poldervaaggronden worden
verwacht. Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestige gevlekte ondergrond, die over
het algemeen niet slap is. Daarbij kenmerken ze zicht door een grijze humusarme bovengrond.
Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen veel in westelijk Nederland voor.14
In een poldervaaggrond kunnen begraven bodemniveaus aanwezig zijn, zogenaamde
vegetatiehorizonten, die een indicatie vormen voor oudere bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft
zich kunnen vormen op het moment dat er sprake was van een verminderde afvoer en een
afgenomen opslibbing van sediment. Hierdoor trad begroeiing op waardoor zich een humeus niveau
kon vormen. Op het moment dat er sprake was van een toename in rivierafvoer, raakte dit niveau
begraven. Het kenmerkt zich door een licht tot matig humeuze kleilaag in de bodem.15
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Afbeelding 1.2 Het plangebied (rood omlijnd) op topografische kaart uit 1870. Bron: Transect-rapport 1947, topotijdreis.nl.

Afbeelding 1.3 Het plangebied (rood omlijnd) op topografische kaart uit 1955 met verkaveling in plangebied waarvan de van
noordoost naar zuidwest lopende zwarte lijn een afwateringssloot is die naar het zuiden afbuigt zie zwarte pijl
op kaart. Bron: Transect-rapport 1947, topotijdreis.nl.
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Afbeelding 1.4 Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Beuningen, Gelderland, sectie B, blad 02. Hier is te zien dat de weg
veel verder naar het noorden ligt en de noordelijke sloot mogelijk op de rand van het plangebied heeft gelegen. Bron:
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Afbeelding 1.5 Bonnekaart 1832 met transparant de kaart van HISGIS (bron: https://hisgis.nl). De blauwe lijn van de sloot die
vlak langs het plangebied (zie paarse lijn) loopt. Groen is boomgaard, geel zijn wegen en rood is bebouwing.
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Cultuurhistorische gegevens
De cultuurhistorische context van de onderzoeklocatie wordt met name bepaald door de ligging tussen
de in het noorden hoger gelegen oevers met al bewoning vanaf Prehistorie en de niet voor bewoning
geschikte lagergelegen komgebieden. Volgens de cultuurhistorische kaart van de gemeente
Beuningen bevindt het plangebied zich precies tussen deze gebieden, langs een oude weg. De oude
weg die nu de Burgemeester van Suchtelenstraat heet, werd vroeger de Grindweg16 genoemd en
daarna tot 1953 de Hutgraaf.17 De Burgemeester van Suchtelenstraat vormt verder de scheiding
tussen het ten noorden gelegen oude cultuurland (ontgonnen in de 9e en 10e eeuw) en het ten zuiden
gelegen jonge cultuurland, genaamd De Velden. De weg is vermoedelijk ontstaan als achterwende18
van het oude cultuurland in het noorden. De wende is aangelegd als bescherming tegen water dat
vanuit het achterland de akkers bedreigde. Ten zuiden van deze achterwende bevinden de natte
komgronden, die ongunstig waren voor bewoning. Dit gebied is ná bedijking van de Waal, waarmee
het gebied niet meer overstroomde, in de 10e of 11e eeuw in cultuur gebracht en in gebruik genomen
als akkerland. Deze ontginning startten vanaf de bestaande achterwende en zo werd het gebied naar
het zuiden in cultuur gebracht.19 Op historische kaarten is te zien dat het plangebied ten zuiden achter
de wende ligt.

Op de verwachtingskaart gemeente Beuningen (afb 1.6) staan rond het plangebied verschillende
historische huislocaties weergegeven, die tevens op het historisch kaartmateriaal zijn waargenomen
(afb 1.2, 1.3,1.4 en 1.5). Binnen een straal van 50 m van de huislocatie zijn bijgebouwen of sporen
andere activiteiten In het plangebied zelf staan geen huizen aangegeven. Hier liggen verschillende
kavelgrenzen waar mogelijk vroeger greppels en sloten hebben gelegen. Op de oude kaarten ligt ook
een sloot in het noordelijk deel van het plangebied. De sloot ligt soms direct ten noorden van de
boerderijen en niet altijd direct langs de weg (afb 1.4 en 1.5). Het plangebied ligt momenteel in een
weiland dat in het zuiden begrens is door een recent aangelegde vijver/sloot. Ten noordoosten van
het plangebied ligt een oude woongrond die vermoedelijk reeds in de IJzertijd bewoond werd (afb 1.6).

16

Weterings 2014, 13.
https://www.oudbeuningen.nl/straten/suchtelenstraat
18
Binnenkade die het dorpsland moest beschermen tegen het water opdringend vanuit het komgebied.
19
Heunks en Hemmen, 2007
17

12

Afbeelding 1.6 Archeologische verwachtingskaart gemeente Beuningen
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1.2 Archeologische context van de onderzoekslocatie
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Beuningen geldt voor het plangebied een
hoge archeologische verwachting (afb 1.6). Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het
plangebied op een rivieroeverwal in een bufferzone rond een bekend historisch huis.
Het plangebied heeft verder volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is
ook niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) (afb 1.7). Binnen een straal van
een kilometer liggen er twee. Deze terreinen zijn gelegen binnen een oude woongrond ten
noordoosten van het plangebied. Het zijn terreinen van zeer hoge archeologische waarde met sporen
van bewoning uit de IJzertijd/Romeinse tijd. In de omgeving van het plangebied zijn vijf waarnemingen
bekend die bestaan uit sporen en vondsten uit de ijzertijd/Romeinse tijd.
Binnen de contouren van het plangebied zijn tot het recente booronderzoek van Transect in 2018
geen archeologische onderzoeken uitgevoerd. In de directe omgeving (binnen een straal van 500 m)
van het onderzoeksgebied zijn echter wel onderzoeken uitgevoerd die relevant zijn.
Op circa vijftig meter ten noordwesten van het plangebied aan de Burgemeester van Suchtelenstraat
26, is een archeologisch booronderzoek en daaropvolgende proefonderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmeldingen 2394055100, 2421676100).20 Bij deze onderzoeken is op een diepte van circa
60 cm -Mv, een archeologisch niveau met sporen uit de Nieuwe tijd gevonden. Op ditzelfde niveau
werd ook Romeins aardewerk gevonden. Op een dieper niveau, circa 100 m -Mv, in een laag met
zwakzandige klei en roestvlekken zijn een aantal greppels en een grillig gevormde baan van circa
twee meter breed aangetroffen. Het laatste spoor betreft mogelijk een natuurlijke geul. Aangezien er
geen vonden in deze sporen werden aangetroffen konden deze sporen niet worden gedateerd.
Verwacht wordt dat het gaat om randfenomenen van bewoning ten noordoosten van het gebied, uit de
prehistorie of Romeinse tijd. De site is echter niet behoudenswaardig geacht en vervolgonderzoek is
verder niet uitgevoerd.
Honderdvijftig meter ten noordwesten van het plangebied, aan de Burgemeester van Suchtelenstraat
17, is eveneens in het kader van woningbouw een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek
dat de bodem bestond uit een 85 cm dikke verstoorde laag, waaronder komklei lag. De verstoring is
vermoedelijk veroorzaakt door agrarische bewerking van de grond. Onder de komklei, op circa 150 cm
-Mv, bevinden zich de afzettingen van Kreftenheije. Het booronderzoek heeft geen archeologische
indicatoren opgeleverd (onderzoeksmelding 4556431100).21
Bij sportveldencomplex de Hutgraaf, 220 meter ten noordwesten van het plangebied, is een
archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, onder een pakket bouwvoor, in het noorden
van het plangebied oeverafzettingen aanwezig zijn die richting het zuiden overgaan in komafzettingen.
Onder deze afzettingen zijn beddingafzettingen aangetroffen van de Formatie van Kreftenheije. Er zijn
geen archeologische indicatoren aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat het plangebied onderdeel is
van een lege zone, tussen enkele bekende nederzettingsterreinen in de omgeving
(onderzoeksmelding 2222286100).
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Afbeelding 1.7 Het plangebied uit 2018 (in rood omlijnd) met het AMK-terrein (in rood en paars), ARCHISonderzoeksmeldingen (blauw omlijnd) en geomorfologische kaart (bron Archis 3).
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Vijfhonderd meter ten noordoosten van het plangebied zijn twee AMK terreinen aanwezig, een
beschermd terrein van zeer hoge waarde (AMK-terrein 302) en een terrein van zeer hoge
archeologische waarde (AMK terrein 15996). Binnen het zuidelijk gelegen terrein (AMK-terrein 15996)
zijn enkele vondstmeldingen bekend van gedraaid en handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en
Romeinse tijd (vondstmelding 3109033100). Daarnaast zijn vondsten uit de Midden IJzertijd
aangetroffen, zoals een ijzeren mes, bot en handgevormd aardewerk (vondstmelding 3109130100).
De vindplaats bevindt zich op een hoge stroomrug tussen twee geulen. Binnen AMK-terrein 302 zijn
enkele vondstmeldingen bekend, waaronder aardewerk uit de IJzertijd en Romeinse tijd
(vondstmelding 2840454100), keramiek, bot en bouwmateriaal uit de IJzertijd, Romeinse tijd en
Vroege Middeleeuwen (vondstmelding 3059551100), Romeinse tijd bouwmaterialen, met
standgreppel van grind en tuf (vondstmelding 2840649100), en enkele glazen La Tene armbanden uit
de Late IJzertijd (vondstmelding 3083754100). Ten westen van deze terreinen zijn daarnaast nog
twee vondstmeldingen bekend, namelijk de vondst van een oude woongrond uit de Late
IJzertijd/Romeinse tijd, waarbij aardewerk uit deze periodes aan het maaiveld is aangetroffen
(vondstmelding 2841012100). Daarnaast is bij het graven van een watersingel om de dorpskern van
Beuningen een oude woongrond met oude stroomgeul die is gevuld met afval. Het afval komt uit de
IJzertijd en bestaat uit bot en aardewerk (onderzoeksmelding 310916100).
Op 200 meter ten zuidoosten van het plangebied is een tracé onderzocht middels een
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Dit onderzoek heeft verder geen archeologisch
relevante resultaten opgeleverd in het gebied ter hoogte van het plangebied (onderzoeksmeldingen
2179770100 en 2158361100).22
In een onderzoeksgebied direct ten zuiden van de AMK-terreinen, op circa 450 meter ten noordoosten
van het plangebied, is een archeologisch booronderzoek en aanvullende opgraving uitgevoerd. Uit het
booronderzoek kwam naar voren dat de ondergrond bestaat uit zware zavel en lichte klei waarin een
poldervaaggrond is ontwikkeld. Dit zijn de oeverafzettingen van de Distelkamp-Afferden stroomrug.
Onder deze oeverafzettingen zijn zandige Kreftenheye afzettingen aangetroffen. In de top van de
oeverafzettingen is een cultuurlaag aangetroffen uit de IJzertijd. In deze laag zijn fosfaatvlekken,
brokjes verbrande leem en scherven aangetroffen. Er is vastgesteld dat er een zeer hoge kans is op
het aantreffen van een archeologische vindplaats in het gebied (onderzoeksmelding 2064628100).23
Er is vervolgens een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, die is uitgemond in een
archeologische opgraving. Uit de opgraving is naar voren gekomen dat er een groot aantal
nederzettingssporen uit voornamelijk de IJzertijd aanwezig zijn. Het gaat om met name paalsporen,
die niet naar een structuur herleid kunnen worden. Mogelijk gaat het om afrastering van het gebied.
Daarnaast zijn er enkele voorraadkuilen en waterputten aangetroffen, die ook gedateerd zijn uit de
IJzertijd. Het gaat waarschijnlijk om meerdere fasen van bewoning. De jongste sporen bestaan uit
greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (onderzoeksmelding 2380900100).24
Direct ten zuidoosten van het plangebied zijn in het kader van de realisatie van een watergang en
fietsbrug een archeologisch vooronderzoek, in de vorm van boringen en proefsleuven, uitgevoerd.
Tijdens het booronderzoek is een cultuurlaag aangetroffen op 55 – 110 cm -Mv, waarin
archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Het gaat om houtskool, verbrande leem, puin, aardewerk
en fosfaat. Vermoed wordt dat een archeologische vindplaats uit de Late Middeleeuwen aanwezig is
binnen het plangebied, al kan een oudere vindplaats ook niet uitgesloten worden. In het westelijk deel
van het plangebied is de cultuurlaag het meest ontwikkeld. De bodem bestaat verder uit oever-opgeul-op-terrasafzettingen. Het pleistocene grindterras (formatie van Kreftenheye) is aangetroffen op
115-145 cm -Mv. In het noordwesten van het plangebied heeft mogelijk een geul gelopen, aangezien
deze afzettingen hier dieper liggen; namelijk op circa 190 cm -Mv (onderzoeksmelding 2355418100).25
Gezien de hoge verwachting is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn
22
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voornamelijk kuilen en greppels uit de 17e en 18e eeuw aangetroffen. Daarnaast is een middeleeuwse
cultuurlaag aangetroffen met daarin middeleeuws aardewerk. Vermoedelijk werd het terrein gebruikt
als agrarische grond, al is een deel (recentelijk) verstoord en kan bewoning niet worden uitgesloten
(onderzoeksmelding 4023167100).26
230 meter ten oosten van het plangebied is eveneens een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd
ten behoeve van de realisatie van nieuwbouwwoningen. Dit plangebied bevindt zich volgens de
boringen in een overgangsgebied tussen komgebied en oeverwallen. Deze afzettingen bevinden zich
tot circa 130 cm -Mv, hieronder bevinden zich afzettingen die behoren tot het Laagpakket van
Wijchen, waaronder zich rivierterrasafzettingen bevinden. Er zijn verstoringen in het gebied
waargenomen van 30 cm -Mv tot 180 cm -Mv. Er is geconcludeerd dat het gebied landschappelijk
gezien geen gunstige locatie is geweest voor bewoning en het gebied krijgt een lage archeologische
verwachting. Echter alleen in het noordwestelijke deel is mogelijk sprake van historische bebouwing
uit de 18e eeuw, en hier blijft een hoge verwachting behouden (onderzoeksmelding 3979486100).27
Op 270 meter ten noordoosten van het plangebied is een romeins grafmonument aangetroffen. Deze
is aangetroffen tijdens zandwinning en gedocumenteerd middels een waarneming. Na deze
waarneming is het gebied weer bedekt ter bescherming. Er zijn onder meer verkavelingsgreppels,
funderingen, een kuil met crematieresten en enkele vondsten aangetroffen die gedateerd zijn tot de
Romeinse tijd. Een van de aangetroffen greppels is mogelijk de bermgreppel van een Romeinse weg
(onderzoeksmelding 4040500100).28
180 meter ten zuiden van het plangebied is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Tijdens dit onderzoek zijn de uitbraaksporen van een boerderij van vóór 1832 aangetroffen. Er zijn
geen restanten muurwerk aangetroffen. Daarnaast zijn er twee kuilen, daterende uit dezelfde periode,
aangetroffen. Het aangetroffen aardewerk stamt uit de 17e eeuw tot na 1930 (onderzoeksmelding
2360123100).29
70 meter ten oosten van het plangebied zijn enkele vondsten aangetroffen bij niet-archeologisch
graafwerk. Het gaat om gedraaid en handgevormd aardewerk, terra sigillata, kookpotten en
dakpannen uit de Romeinse tijd of IJzertijd (vondstmelding 2833123100).
Op circa 430 meter ten zuidoosten van het plangebied is de in 2016 door RAAP verkende Romeinse
graftuin(en) en weg door de RCE opgegraven. De graftuin ligt aan een weg, die in het noorden
aansluit op het mogelijke villaterrein aan de Reekstraat en in het zuiden op afgegraven nederzetting.
Deze nederzetting is helaas niet onderzocht. Het is niet onwaarschijnlijk dat er in de hoek van de oude
woongrond, waarop het mogelijke villaterrein ligt en dat op de bodemkaart tot vlakbij het plangebied
loopt, langs de Romeinse weg nog meer graven liggen. Deze zouden zich kunnen uitstrekken tot in de
richting van het huidige plangebied (onderzoeksmelding 4549693100).30
1.3 Archeologisch vooronderzoek
Het uitgevoerde vooronderzoek bestaat uit een bureau- en booronderzoek (afb. 1.8), uitgevoerd door
Transect in 2018.31 Dit vooronderzoek betrof het hele kavel waarbinnen de bouw van de nieuwe
woning is gepland.
Het bureau- en booronderzoek toonde aan dat op de locatie binnen het plangebied mogelijk
archeologische resten aanwezig zijn. Op de oeverafzettingen van de Waal die in het plangebied liggen
was het van oudsher aantrekkelijk om te wonen door de hogere ligging. In de top van deze
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oeverafzettingen kunnen dan ook archeologische resten aanwezig zijn uit de perioden IJzertijd –
Nieuwe Tijd. Bij het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor bodemverstoringen, erosie
en/of aftopping binnen het plangebied. Bij het onderzoek werd mogelijk een cultuurlaag aangetroffen.
De laag bevatte diverse archeologische indicatoren waaronder aardewerk, houtskool en
baksteenspikkels. In deze laag of direct er onder kunnen sporen en vondsten uit de Late
Middeleeuwen-Nieuwe Tijd voorkomen.

Afbeelding 1.8 Het boorpuntenkaart plangebied van Transect 2018.

1.4 Archeologische verwachting
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is
ook niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke
verwachtingskaart kent het terrein een hoge archeologische verwachting (afb 1.6). Deze verwachting
is gebaseerd op de ligging van het plangebied op een rivieroeverwal in een bufferzone rond een
bekend historisch huis. Deze verwachting is op basis van het vooronderzoek verder niet aangepast.
Wel werd het advies gegeven om de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het plangebied
middels proefsleuven in kaart te brengen. Dit advies is door het bevoegd gezag overgenomen.
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1.5 Doel van het onderzoek
Allereerst heeft het inventariserend veldonderzoek tot doel om door middel van proefsleuven nader
inzicht te verschaffen in de aanwezige archeologische waarden in het plangebied. Deze worden
verwacht op grond van eerder uitgevoerd bureau- en booronderzoek en die verwachting dient te
worden getoetst. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in de inhoudelijke en fysieke
kwaliteit van de aanwezige sporen en vondsten op de betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang,
gaafheid, conservering), teneinde tot een waardestelling te kunnen komen. Belangrijk is dat op basis
van het inventariserende veldonderzoek een beslissing kan worden genomen of, waar, hoe en in
welke mate er verder onderzoek in het onderzoeksgebied noodzakelijk is, indien behoudenswaardige
archeologie wordt aangetroffen. Hiertoe moeten gegevens worden verzameld die het mogelijk maken
de vindplaats fysiek en inhoudelijk te waarderen conform de gangbare KNA-systematiek.
Het tweede doel is om tot een goedgekeurd selectiebesluit door het bevoegd gezag te komen, mede
op basis van het selectieadvies van de archeologische opdrachtnemer. Het bevoegd gezag, de
gemeente Beuningen, neemt een selectiebesluit inzake vrijgeven, fysiek behoud (behoud in situ,
inpassing) of opgraven van de te verstoren archeologische waarden binnen het plangebied.
Ten derde dient het IVO-P voldoende gegevens op te leveren om op basis daarvan kengetallen te
genereren om een (eventueel) vervolgonderzoek effectief, nuttig en kostenefficiënt te kunnen
uitvoeren. Ook wordt daarmee gedoeld op de inhoudelijke haalbaarheid van de beantwoording van
vraagstellingen, de waardering van verscheidene materiaalcategorieën en op de precisering van de
vraagstellingen om die tijdens een eventueel uit te voeren Definitieve Opgraving (DO) afdoende te
kunnen beantwoorden.
Samengevat dienen dus de archeologische resten te worden gedocumenteerd en veilig gesteld te
worden, om zo de informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.
Daartoe dienen zaken als aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering te worden vastgesteld
en gedocumenteerd. Tegelijkertijd moeten sporen, structuren en complexen in relatie tot elkaar en het
in de sporen aanwezige vondstmateriaal worden gewaardeerd. Om dit doel te kunnen realiseren, is
een aantal onderzoeksvragen opgesteld, waarop het onderzoek een antwoord dient te geven.

1.6 Onderzoeksvragen
Voor aanvang van het inventariserend archeologisch proefsleuvenonderzoek is een Programma van
Eisen (PvE) opgesteld dat door het gevoegd gezag (gemeente Beuningen) en de opdrachtgever is
goedgekeurd.32 Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
Bodemopbouw en landschap
1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)?
2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden archeologische
perioden?
3. Zijn er, gelet op de lokale lithologie, bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en
plantaardige resten te verwachten? Zo ja, in welke context(en)?
4. Zijn er sedimentiefases te onderscheiden in het profiel? Wat zijn de onderscheidende
kenmerken daarvan? Wat is de geschatte datering? Heeft tussen de onderscheiden fases van
sedimentatie bodemvorming plaats gevonden?
5. In welke mate en waar is de bodem in het plangebied verstoord?
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Indien het onderzoek geen archeologische resten oplevert of categoraal beperkte (bijvoorbeeld alleen
losse diffuus verspreide vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? In hoeverre is er sprake
van:
6. (Sub)recente verstoring en post-depositionele processen?
7. Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen,
methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden,
terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)?
8. Afwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik?
9. Een combinatie van genoemde factoren?
Indien het onderzoek wel archeologische resten heeft opgeleverd:
Sporen en structuren
10. Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?
11. Welke archeologische lagen zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de diepte, dikte,
textuur en vulling?
12. Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, kleur,
vulling?
13. Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?
14. In welke mate zijn lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen? Wat
zijn de ingravingsniveaus?
15. Zijn begrenzingen van het sporencomplex vast te stellen?
16. Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen?
17. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop is de
datering gebaseerd?
18. Zijn er (delen van) structuren te onderscheiden? Zo ja,
a. Van welk soort (mogelijke) structuren?
b. Welke (mogelijke) delen?
c. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren?
d. Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd?
e. Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?
19. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?
20. Indien graven worden gevonden:
a. Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld?
b. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van gelijktijdige en nietgelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?
c. Welke vorm van begraving is gevolgd (crematie/inhumatie)?
5.4.3 Waardebepaling
21. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of herkenbaar en in
welke mate is er sprake van belevingswaarde?
22. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? Welke verschillen zijn
er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?
23. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten? Welke verschillen zijn er t.a.v. dit
aspect binnen het onderzoeksgebied?
24. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en
natuurwetenschappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?
25. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin te
onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode,
sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. Maak daartoe gebruik van VSO6
(KNA-protocol 4003) en bijlage IV – waarderen van vindplaatsen.
26. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats
aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?
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Vondsten en paleo-ecologische resten
27. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?
a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en uit welke
context komen de vondsten?
b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?
28. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke mate
gaat het om vondsten zonder context?
29. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van conservering of
verwering van vondsten?
30. Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het geheel?
Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is de
samenstelling ervan?
31. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?
32. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? In welke mate en in welke
context worden ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze
context? In welke mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren?
Welke informatie kunnen zij geven over landschap en vegetatie (voorafgaand, tijdens en/of na
bewoningsfase(n)), voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch materiaal
e.d.?
Conclusie en evaluatie
33. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of andere
bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de eerder
toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?
34. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien het
onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke wijze is van
het PvE afgeweken?
1.7 Methode
Aantal proefsleuven/proefputten en afmetingen
Ter plaatse van de geplande woning zijn in totaal twee proefsleuven van twee m breed aangelegd. De
eerste proefsleuf had een totale lengte van 16 m en is noordoost-zuidwest georiënteerd. Haaks op de
eerste proefsleuf ligt de tweede sleuf met een totale lengte van 7,5 meter die zuidoost-noordwest is
georiënteerd. De sleuven zijn niet geheel conform het onderliggende PvE en PvA aangelegd
aangezien de eerste proefsleuf zeven meter korter en de tweede proefsleuf 1,5 meter langer is.
Proefsleuf 1 is minder lang aangezien het plangebied toegankelijk diende te blijven. Het aanleggen
van de proefsleuf conform planning zou namelijk tot gevolg hebben dat de ingang ven het terrein niet
meer te gebruiken zou zijn. Daarnaast was er op basis van de resultaten geen aanleiding om de
proefsleuf langer te maken. Dit is conform de richtlijnen in het mutatieformulier vastgelegd en in het
veld aan bevoegd gezag gemeld. Verder is de tweede sleuf iets meer naar het zuiden haaks op
proefsleuf 1 aangelegd. De reden om de sleuf iets te verschuiven was de aanwezige greppel of sloot
die van noordwest naar zuidoost door proefsleuf 1 liep. Indien de tweede sleuf op de geplande plaats
zou worden aangelegd zou in het vlak van proefsleuf 2 alleen de slootvulling zijn te zien. In totaal
hebben de twee sleuven een oppervlak van circa 47 m2 (afb 1.9).
Opgravingsvlakken en profielen
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn de profielen en vlakken gedocumenteerd conform de KNA (versie
4.1). In alle proefsleuven is één vlak aangelegd. Ter controle is het vlak eerst iets hoger aangelegd
echter op dit niveau was het vlak minder goed te lezen of te interpreteren. Door eerst een kijkgat te
maken in het zuiden van de put kon uiteindelijk de aanlegdiepte van het vlak goed worden bepaald.
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Aanvankelijk werd rekening gehouden met één opgravingsvlak op een diepte van circa 80 cm onder
het maaiveld. Echter i.v.m. de leesbaarheid van het vlak is besloten de sleuven op een diepte van
circa 0,90 tot 0.95 cm onder het maaiveld aan te leggen op ongeveer 7 m +NAP.
Bij het aanleggen van de proefsleuven zijn de vondsten per vak en aangetroffen laag verzameld. De
vondsten die aan sporen konden worden toegewezen zijn per spoor verzameld. De vakken zijn
conform het PvE twee meter breed en vijf meter lang. In werkput 1 zijn de vakken van zuidwest naar
noordoost genummerd en in werkput 2 van noordwest naar zuidoost en in elke werkput is met vak
nummer 1 begonnen.
De archeologische sporen zijn verder beschreven, getekend en gefotografeerd. De sporen zijn bij de
aanleg van de profielen ook gecoupeerd maar niet volledig afgewerkt. Alle sporenvlakken en hoogtes
zijn met GPS ingemeten. De bodemprofielen zijn gemaakt in representatieve delen van elke proefsleuf
en zijn minimaal 1,5 meter breed. Elk profiel is beschreven conform de Archeologische Standaard
NEN5104 en getekend op een schaal van 1:20.33 In werkput 1 is het zuidoostprofiel op de kop van de
put getekend en het noordwestprofiel. In werkput 2 is het noordoostprofiel getekend. Op bijlage 1 is de
locatie van de profielopnamen weergegeven en op bijlage 2 zijn de bodemprofielen weergegeven. De
antropogene sporen zijn in een reeks per proefsleuf genummerd en de bodemlagen zijn in elke put
hetzelfde genummerd (S1001 t/m S1005). Van de profielen in de sleuven zijn foto’s genomen.
Het veldteam bestond uit R.D. Hoegen en J. Oosterbaan, werkzaam bij Ex-Situ Archeologie B.V. Het
grondwerk is uitgevoerd door van Basten B.V.. De uitwerking en rapportage is uitgevoerd door R.D.
Hoegen.
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Afbeelding 1.9 Puttenkaart.
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2 Archeologische en fysisch-geografische resultaten
2.1 Fysisch-geografisch onderzoek
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de geologische opbouw en genese van het plangebied aan de Burgemeester
van Suchtelenstraat te Beuningen besproken. Tijdens het veldwerk is de bodemopbouw
gedocumenteerd door middel van bodemprofielkolommen in de putwanden. In de profielen zijn zowel
lithologische lagen als archeologisch relevante sporen te onderscheiden. De profielen zijn
gedocumenteerd en beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode,34
die de lithologische beschrijving conform NEN510435 hanteert. De veldgegevens zijn gecombineerd
met data uit de literatuur en van het vooronderzoek, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de
geologische geschiedenis.
Uit het vooronderzoek is gebleken dat in het plangebied oeverafzettingen van de Waal voorkomen. Dit
blijkt uit de aanwezige oeverafzettingen die zijn afgezet op Pleistocenen beddingafzettingen. De top
van de oeverafzettingen zijn aangetroffen op een diepte van 20 tot 80 cm -Mv (tussen de 7,6 en 7,2 m
+NAP).36
De aangetroffen zanden en grinden behoren tot de Formatie van Kreftenheije en betreffen dus relatief
oude afzettingen. Veel verder naar het noorden is de nog steeds watervoerende Waal gelegen. Deze
rivier kent zijn oorsprong vanaf circa 200 v.Chr. en heeft actief sedimenten afgezet totdat deze bedijkt
werd in de 11e en 12e eeuw (Cohen e.a., 2012). Het plangebied bevindt zich op de oeverzone van
deze rivier, nabij de overgang tot komgebied ten zuiden (zie afb. 1.6).

Resultaten en interpretatie
Onderin het profiel bevindt zich vanaf een diepte van circa 140 cm –mv/6,60 m +NAP tot onderkant
profiel licht bruine, zwak siltig zand met daarin lage zwak tot matig grind. Deze zandlaag is
geïnterpreteerd als beddingzand (Formatie van Kreftenheye, zie S1005 in profiel 2 van wp 1 en profiel
1 van wp 2). Hierboven bevinden zich op een diepte van circa 7,10-6,60 m +NAP twee lagen die
samen circa 60- cm dik zijn. De lagen bestaan uit lichtbruine matig zandig klei met oxidatiereductieverschijnselen (kaartbijlage 2, S1003 en S1004 in profiel 1 en 2 werkput 1). Deze lagen
worden geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Waal. In werkput 2 is de bovenste laag (S1003)
niet te zien door de vulling van de sloot die zich aftekent in het bovenste deel van het profiel (zie
bijlage 2, profiel 1 werkput 2, spoor S1, S2 en S3).
De oeverafzettingen zijn afgedekt door een 30 cm dikke laag bruingrijze zwak zandige klei met
aardewerk en bouwmateriaal (zie kaartbijlage 2, spoor S1002 in profiel 1 en 2 van werkput 1). Deze
laag ligt op een diepte van circa 7,50-7,10 + NAP en wordt geïnterpreteerd als cultuurlaag uit de Late
Middeleeuwen. Vanaf de bovenkant van deze laag S1002 zijn de greppel spoor S1 en sloot spoor S2
en S3 aangelegd in werkput 1. Hierboven op een diepte van circa 7,50-7,70 m +NAP bevindt zich een
donkergrijsbruine geroerde laag van zwak zandige klei S1001 en uiteindelijk de bouwvoor van circa 25
cm dik. Het maaiveld ligt op een hoogte van circa 7,90-8,00 m +NAP.
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Afbeelding 2.1 Foto nr 2. Bodemopbouw binnen werkput 1 profiel 1. Van onder naar boven: Oeverafzettingen (S1003 en 1004)
met oxidatie-reductieverschijnselen. Daarboven de sterk ontwikkelde vondstlaag (S1002). Met bovenin een recente cultuurlaag
of overgangslaag S1001 en de bouwvoor S1000.

Afbeelding 2.3 Foto nr 4. Bodemopbouw binnen werkput 1 profiel 2. Laagbeschrijving identiek aan afbeelding 2.2. De
vondstlaag (S1002) is in dit profiel duidelijk zwak ontwikkeld. De sloot bestaat uit twee vullingen met twee spoornummers S3 en
S2. Onderin het profiel bevindt zich licht bruine, zwak siltig zand met daarin lage zwak tot matig grind. Deze zandlaag is
geïnterpreteerd als beddingzand (Formatie van Kreftenheye).
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Afbeelding 2.3 Foto nr 5 met het noordelijke bodemprofiel van werkput 2, profiel nr 1. Onderin het profiel opnieuw het
beddingzand van de Formatie van Kreftenheye spoor S1005. Hierboven de afzetting van de Waal spoor S1004. De
spoornummers S2 t/m 4 is de vulling van de sloot die net ten noorden van de proefsleuf ligt waarvan de insnijding net in het
profiel zichtbaar is.

Conclusies
Bij het huidige onderzoek zijn in de diepere ondergrond beddingafzettingen van de Formatie van
Kreftenheye aangetroffen. De beddingafzettingen worden afgedekt door oeverafzettingen van de
Waal. In de top van de oeverafzettingen heeft zich een 30 cm dikke cultuurlaag ontwikkeld. Boven de
vondstlaag bevindt zich de geroerde cultuurlaag en de moderne bouwvoor. In de top van de
vondstlaag zijn een greppel en een sloot aangelegd.

2.2 Archeologische sporen en structuren
In werkput 1, en 2, zijn in totaal twee archeologische sporen waargenomen bestaande uit een greppel
en een sloot. Voor de greppel en de verschillende slootvullingen zijn in het totaal zes spoornummers
uitgedeeld in beide putten. In bijlage 1 en 2 zijn deze sporen in het horizontale en verticale vlak
weergegeven. In het plangebied bevindt zich ook een intacte vondstlaag met gedraaid aardewerk en
bouwmateriaal uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (zie spoor S1002 in kaartbijlage 2). In
werkput 1 is deze vondstlaag goed te zien in de bodemprofielen (afb. 2.1, bijlage 2 spoor S1002).
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Afbeelding 2.4 Proefsleuf 1 van noord naar zuid met in het midden de vulling van de sloot.

Proefsleuf 1
Werkput 1 is van zuidwest naar noordoost aangelegd. In het vlak werden twee sporen herkend. De
sporen bestonden uit een greppel en een sloot (zie afb. 2.1, werkput 1, greppel spoor S1 en afb.2.2
sloot spoor S2 en S3 en zie kaartbijlage 1 en 2). Het vlak ligt op een diepte van circa 6,95-7,09 m
+NAP, ongeveer 80 cm -mv.
In de greppel of oude sloot spoor S2 werden vondsten aangetroffen uit de Nieuwe tijd tot circa de
jaren tachtig. De sloot en/of greppel vallen samen met de kavelgrenzen die staan aangegeven op
oude kaarten van de negentiende en twintigste eeuw. De sloot ten noordoosten van de oude
boerderijen langs de Burgemeester van Suchtelenstraat en ten zuiden van de weg heeft mogelijk in
een bepaalde periode hier ook gelegen (zie afb 1.2, 1.3 en 1.4).

Proefsleuf 2
De werkput is van noordwest naar zuidoost haaks op werkput 1 aangelegd. De sleuf is iets naar het
zuiden verplaatst i.v.m. de aangetroffen sloot in proefsleuf 1 die anders in de hele sleuf 2 zou komen
te liggen. In put 2 is alleen een stukje van de rand van sloot/greppel te zien in de noordelijke wand van
de proefsleuf (zie afb. 2.3 en bijlage 1, werkput 2, spoor S1). Bij de aanleg van het profiel 1 bleek dat
de slootvulling uit twee lagen bestond (spoor S2 en S3). In de vulling zijn verder geen vondsten
aangetroffen. De vondsten uit proefsleuf 2 zijn bestaan uit enkele scherven uit de cultuurlaag S1002
(vondstnummer V7). Het vlak van de sleuf ligt op een diepte van circa 7,04-7,11 m +NAP, ongeveer
80-90 cm -mv.
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Afbeelding 2.5 proefsleuf 2 van west naar oost.

Zie bijlage 1, 2 en 3 voor sporenkaart, profielen en coupes en sporenlijst.

28

3 Vondsten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) zijn in totaal 26 vondsten verzameld waarvan 22 stuks
aardewerk, 5 stuks bouwkeramiek en 1 stuk glas. In tabel 3.1 zijn de aantallen en het gewicht van de
archeologische vondsten die bij de aanleg van de vlakken en bij het couperen van de archeologische
sporen zijn verzameld. Het aardewerk (20 stuks) bestaat volledig uit gedraaid aardewerk en dateert
van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het betreft aardewerk dat voornamelijk bij de aanleg van
het vlak in de cultuurlaag S1002 is gevonden. Dit aardewerk bestaat uit fragmenten van steengoed,
roodbakkend en grijsbakkend aardewerk (zie vondstenlijst bijlage 3).

Materiaal

aantal

gewicht gram

opmerkingen

Aardewerk

20

629

Bouwmateriaal

5

280

(nieuwe tijd)

Glas

1

104

fragment
melkfles

Totaal

26

1016

Tabel 3.1 Overzicht van de aangetroffen vondsten bij het onderzoek.

Grijsbakkend en roodbakkend aardewerk
In het totaal zijn 9 stuks grijsbakkend (vondstnummers V4, V7 en V8) en 3 stuks roodbakkend
aardewerk (vondstnummer V4 en V6) gevonden. Het voornaamste verschil tussen beide varianten is
dat grijsbakkend aardewerk reducerend is gebakken en roodbakkend aardewerk oxiderend. Door het
oxiderend te bakken kleuren de ijzerdeeltjes in de klei rood, bij reducerend bakken worden deze
deeltjes grijs. Grijsbakkend aardewerk werd in vergelijking met roodbakkend aardewerk maar in een
relatief korte periode op grote schaal vervaardigd. Het echte hoogtepunt van de productie lag tussen
1250 en 1525.37 In de 14e eeuw begon de productie van grijsbakkend aardewerk langzaam terug te
lopen. Na 1450 werd het grijsbakkend aardewerk langzaam verdrongen door het roodbakkende
aardewerk en verdwijnt langzaamaan in Nederland. Uitzondering hierop was de regio Nijmegen, waar
het laatste grijsbakkend aardewerk rond 1525 gedateerd is.38 Een mogelijke oorzaak voor het
verdwijnen van het grijsbakkende aardewerk was dat grijsbakkend aardewerk waterdoorlatend is. Het
roodbakkende aardewerk werd vanaf de tweede helft van de 13e eeuw geglazuurd. Een van de
roodbakkende geglazuurde scherven (V4, volgnr 3) heeft vermoedelijk een veel jongere datering dan
de rest van het scherven die in de cultuurlaag S1002 zijn gevonden. Dit fragment is volledig
geglazuurd en is vermoedelijk afkomstig van een jongere vorm. Pas in de tweede helft van de 16e
eeuw werd overgegaan op het geheel glazuren van het aardewerk.39
Steengoed aardewerk
Het steengoed aardewerk is allemaal afkomstig van de cultuurlaag S1002 en bestaat in het totaal uit 6
stuks (Vondstnummers V4 en V7). Steengoed wordt vanaf ongeveer 1280 tot op heden
geproduceerd.40 Belangrijke productiecentra voor het steengoed waren: Siegburg, Langerwehe,
Frechen, Raeren en Keulen. Het steengoed aardewerk dat bij het huidige onderzoek is aangetroffen
bestaat uit Sieburg en Langerwehe steengoed. De herkenbare Sieburg vormen bestaan uit een
fragmenten van een kan (s1-kan, V4 volgnr 1) en een veldfles (s1-vel-2, V4 volgnr 5) fragment. De
fragmenten zijn voorzien van zoutglazuur en een oranjerode blos en dateren uit de periode 140037

Bartels 93
Bartels 101-102
39
Bartels, 1999, 107 & Groeneweg, 1992, 128
40
Bartels, 1999, 43
38
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1525. Het overige steengoed is afkomstig uit Langerwehe en bestaat uit enkele wandfragmenten met
engobe brede draairingen die niet nauwkeuriger zijn te dateren dan 1300-1550.41
Overig aardewerk uit de Nieuwe tijd
Het aardewerk uit de Nieuwe tijd werd in spoor S1001 gevonden direct onder de bouwvoor en boven
de cultuurlaag S1002 (vondstnr V1 en V3). De vondsten bestaan uit enkele fragmenten faience
aardewerk uit Delft en uit witbakkend Maaslands aardewerk. Op basis van dit aardewerk wordt deze
laag gedateerd uit 1700-1950. Dit aardewerk is vermoedelijk bij de bemesting van het terrein op het
land terecht gekomen.
Overige vondsten
De overige vondsten bestaan uit bouwmateriaal (V1, 2, 4 en 8) en een stuk glas (V5). Het
bouwmateriaal bestaat uit enkele grijsbakkende dakpannen en één roodbakkende dakpan uit de
Nieuwe tijd. De fragmenten zijn afkomstig van de cultuurlaag S1002 en laag S1001 en sloot spoor S2
in werkput 1. Verder werd er een dun fragment van een wit geglazuurde tegel gevonden uit laag
S1001 (vondstnr V1 volgnr 2). De jongste vondst werd aangetroffen in de vulling van de greppel of
sloot (spoor S2) en betreft een bodem van een oude melkfles uit de 20e eeuw (vondstnr V5).

41

Bartels 51-52
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4 Conclusie en beanwoording onderzoeksvragen PvE
4.1 Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat in het plangebied oeverafzettingen van de Waal voorkomen. De nu
in het noorden gelegen rivier de Waal heeft vanaf circa 200 v.Chr. actief sedimenten afgezet totdat
deze bedijkt werd in de 11e en 12e eeuw.42 Het plangebied bevindt zich op de oeverzone van deze
rivier, nabij de overgang naar het komgebied in het zuiden. Deze afzettingen van de Waal liggen op
Pleistocene beddingafzettingen van zand en grind die behoren tot Formatie van Kreftenheije
(ongeveer van 150.000 tot 10.000 jaar geleden).
In de top van de oeverafzettingen heeft zich een 30 cm dikke cultuurlaag ontwikkeld. In de intacte
vondstlaag werd veel gedraaid aardewerk en bouwmateriaal uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
gevonden. De vondsten waren echter niet te koppelen aan archeologische sporen. De vondstlaag of
cultuurlaag is verder goed bewaard gebleven omdat deze is afgedekt door een geroerde cultuurlaag
uit de Nieuwe tijd en de moderne bouwvoor. Direct onder de geroerde laag en boven de vondstlaag is
een greppel en een sloot aangelegd in die nog staan afgebeeld op oude kaarten uit de 19e en 20e
eeuw.
De oude cultuurlaag kan in verband staan met de historische huisplaats die is aangegeven op de
archeologische verwachtingskaart van de gemeente Beuningen (zie afb 1.2). Deze historische
huislocaties waren ten tijde van het opstellen van de kadasterkaart in 1832 bebouwd en bevatten vaak
sporen van vroegere bewoning.43 Aangezien het onderzoek geen vindplaats heeft opgeleverd
adviseert Ex-Situ Archeologie om verder geen onderzoek uit te voeren in het plangebied.

Afbeelding 4.1 Sfeerfoto van het proefsleuvenonderzoek met zicht op proefsleuf 1 vanuit het noorden richting het zuiden.

42
43

Cohen e.a., 2012
Heunks en van Hemmen 2007, 81-82
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4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen PvE
Bodemopbouw en landschap
1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)?
De bodemopbouw van het profiel is in hoofdstuk 2 beschreven en bestaat globaal uit de volgende
opbouw:
•
•
•
•
•

Beddingzand (Formatie van Kreftenheye): onderkant profiel tot circa 140 cm –mv/6,60 m
+NAP. Licht bruin, zwak siltig zand met daarin lage zwak tot matig grind.
Oeverafzettingen van de Waal: op een diepte van circa 7.10-6.60 m +NAP tot circa 7,50-7,10
m + NAP lichtbruine matig zandig klei met oxidatie-reductieverschijnselen.
Cultuurlaag/Vondstlaag (Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd): op een diepte van circa 7,50-7,10
m + NAP tot circa 7,50-7,70 +NAP. Bruingrijze zwak zandige klei met aardewerk en
bouwmateriaal.
Geroerde laag/recente cultuurlaag: op een diepte van circa 7,50-7,70 m +NAP tot circa 7,757,95 m + NAP. Donkergrijsbruine geroerde laag van zwak zandige klei.
Bouwvoor: 7,75-7,95 m + NAP tot circa 7,90-8,00 m +NAP donkerbruine humeuze laag van
zwak zandige klei.

2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden archeologische
perioden?
In het plangebied is alleen een cultuurlaag aangetroffen uit de uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd.
Deze laag bevindt zich op een diepte van circa 7,50-7,10 m + NAP tot circa 7,50-7,70 +NAP. Op dit
niveau zou het archeologische niveau moeten liggen.
3. Zijn er, gelet op de lokale lithologie, bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en plantaardige
resten te verwachten? Zo ja, in welke context(en)?
Hoewel dierlijk bot wel in het plangebied was te verwachten, is er geen dierlijk bot aangetroffen.
Plantaardige resten zijn onder het grondwaterniveau te verwachten.
4. Zijn er sedimentiefases te onderscheiden in het profiel? Wat zijn de onderscheidende kenmerken
daarvan? Wat is de geschatte datering? Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie
bodemvorming plaats gevonden?
Zie vraag 1 voor kenmerken. Tussen de lagen heeft geen bodemvorming plaatsgevonden.
1. Beddingzand (Formatie van Kreftenheye): het Weichselien, 50000 tot 15000 jaar geleden.
2. Oeverafzettingen van de Waal: circa 200 v.Chr totdat de Waal bedijkt werd in de 11e en 12e
eeuw.
5. In welke mate en waar is de bodem in het plangebied verstoord?
In het plangebied zijn geen verstoringen aangetroffen met uitzondering van greppels en sloten uit de
19e en 20e eeuw.
Indien het onderzoek geen archeologische resten oplevert of categoraal beperkte (bijvoorbeeld alleen
losse diffuus verspreide vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? In hoeverre is er sprake
van:
In het plangebied is een cultuurlaag aangetroffen. Deze cultuurlaag met bouwpuin en aardewerk uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd is mogelijk in die tijd met bemesting van het land in het plangebied
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terecht gekomen. Het is mogelijk dat deze laag in verband staat met de historische huisplaats die is
aangegeven op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Beuningen (zie afb 1.2). Deze
historische huislocaties zijn ten tijde van het opstellen van de kadasterkaart in 1832 bebouwd en
bevatten vaak sporen van vroegere bewoning.44
6. (Sub)recente verstoring en post-depositionele processen?
Zie vraag 5
7. Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, methodische,
technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden
(zoals huidig gebruik)?
Geen beperkingen
8. Afwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik?
In het plangebied is geen bewoning aangetroffen maar vermoedelijk is het land wel intensief gebruikt
gezien de aanwezige cultuurlaag.
9. Een combinatie van genoemde factoren?
Zie boven.
Indien het onderzoek wel archeologische resten heeft opgeleverd:
Sporen en structuren
Bij het onderzoek konden de volgende vraagnummers niet beantwoord worden omdat deze niet zijn
aangetroffen of niet van toepassing zijn. De volgende vragen zijn daarom hieronder niet meer
opgenomen, vraag 11, 15, 16, 18, 19 en 20.
10. Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?
In het plangebied is een cultuurlaag gevonden zie voor beschrijving vraag 1, 2 en boven vraag 6.
12. Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, kleur,
vulling?
De archeologische sporen bestaan uit een subrecente greppel en een sloot uit de 19e en 20e eeuw.
Voor volledige omschrijving zie: sporenlijst bijlage 2.
13. Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?
De aanwezige sporen zijn greppels en sloten die in verband met de verkaveling en ontwatering langs
weg zijn aangelegd. De sporen zijn jonger dan de aangetroffen cultuurlaag wat goed te zien is in het
bodemprofiel van werkput 1 profiel 1 en 2. Hier doorsnijden de sporen de aangetroffen cultuurlaag
S1002.
14. In welke mate zijn lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen? Wat zijn de
ingravingsniveaus?

44
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De greppels en/of sloten zijn direct boven de aanwezige cultuurlaag ingegraven circa 7,50-7,70 +NAP.
17. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop is de
datering gebaseerd?
De datering is gebaseerd op de aangetroffen vondsten en op basis van historische kaarten.

Waardebepaling
21. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of herkenbaar en in
welke mate is er sprake van belevingswaarde?
Belevingswaarde is slechts van belang voor zichtbare archeologische monumenten en deze is
daarom voor het onderhavig onderzoek niet relevant.
22. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? Welke verschillen zijn er
t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?
In plangebied zijn geen van belanghebbende sporen aangetroffen om de fysieke kwaliteit te
beoordelen. In plangebied is slechts een cultuurlaag aangetroffen.
23. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten? Welke verschillen zijn er t.a.v. dit
aspect binnen het onderzoeksgebied?
Op inhoudelijke kwaliteit wordt laag gescoord aangezien er slechts een cultuurlaag is aangetroffen die
qua zeldzaamheid en informatiewaarde weinig nieuwe archeologische gegevens oplevert.
24. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk
onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?
n.v.t.
24. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin te
onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, sites)?
Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. Maak daartoe gebruik van VSO6 (KNA-protocol
4003) en bijlage IV – waarderen van vindplaatsen.
Zie onder paragraaf 4.3
25. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats
aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?
De verwachting is dat buiten het onderzoeksgebied een middeleeuws erf moet liggen met bewoning
vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw. De fysieke en inhoudelijke kwaliteit is op basis van het
huidige onderzoek niet te voorspellen.
Vondsten en paleo-ecologische resten
26. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?
a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en uit welke context
komen de vondsten?
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Bij het onderzoek is gedraaid aardewerk en bouwmateriaal gevonden dat vanaf de tweede helft van
de 13e eeuw tot heden dateert. De vondsten zijn aangetroffen in een cultuurlaag en uit een subrecente cultuurlaag en slootvulling.
b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?
De vondsten dateren vanaf de tweede helft van de 13e eeuw tot heden en zijn gebaseerd op basis van
het aardewerk bouwmateriaal en glas.
27. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke mate gaat
het om vondsten zonder context?
De vondsten zijn vooral aangetroffen in een cultuurlaag of direct onder de bouwvoor. Vondsten in
gesloten context, in totaal vier, komen uit spoor S2 een sub-recente sloot uit de 19e en 20e eeuw.
28. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van conservering of
verwering van vondsten?
De fragmentatie is slecht zeer beperkt. Aangezien vooral relatief grote scherven zijn gevonden bij het
onderzoek (groter dan 2 tot 3 cm²).
29. Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het geheel? Zijn er
plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is de samenstelling ervan?
• Werkput 1 is 16 bij 2m= 32m² totaal 23 vondsten= 0,72 per m²
• Werkput 2 is 7,5 bij 2m= 15m² totaal 3 vondsten= 0,2 per m²
• Totaal vondsten= 26 vondsten
• Oppervlak circa 47m²
Totaal: 0,55 vondsten per m²
De meeste vondsten zijn aangetroffen in proefsleuf 1 in vak 2. De vondsten bestaan uit bouwmateriaal
en aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
30. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?
nee
31. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? In welke mate en in welke context
worden ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze context? In welke
mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren? Welke informatie kunnen zij
geven over landschap en vegetatie (voorafgaand, tijdens en/of na bewoningsfase(n)),
voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch materiaal e.d.?
n.v.t.
Conclusie en evaluatie
32. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of andere bekende
gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de eerder toegekende waarde of van
de gespecificeerde verwachting?
De verwachting komt overeen met de eerder geconstateerde verwachting tijdens het archeologisch
booronderzoek. Bij het huidige onderzoek zijn er echter geen aanwijzingen gevonden voor bewoning
uit eerdere periodes. In de omgeving van het plangebied zijn er echter wel voldoende aanwijzingen
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voor oudere bewoning.
33. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien het
onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke wijze is van het PvE
afgeweken?
Op basis van het onderzoek kon worden vastgesteld dat binnen het plangebied geen
bewoningssporen aanwezig zijn. Het totale oppervlak van de geplande nieuwbouw is 116 m² en hier
van is 47 m² onderzocht waardoor er voldoende dekking is om een uitspraak te kunnen doen over de
eventuele archeologische waarden van het plangebied. In het PvE is op twee punten afgeweken: de
eerste proefsleuf is 7 meter korter en de tweede proefsleuf is 1,5 meter langer aangelegd. De eerste
sleuf is korter aangelegd i.v.m. de toegang van het terrein en veiligheid en daarnaast was er geen
aanleiding om de sleuf langer te maken. De tweede sleuf is naar het zuiden opgeschoven aangezien
deze was geprojecteerd op een sub-recente sloot die in de eerste proefsleuf was aangetroffen.
De archeologische resten zijn verder niet behoudenswaardig (zie verder hfd.5).
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5 Waardestelling en selectieadvies

5.1 Algemeen
In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1 www.sikb.nl) worden criteria genoemd
voor de waardering van archeologische vindplaatsen. Men maakt hierbij onderscheid in de
belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats.
Belevingswaarde is slechts van belang voor zichtbare archeologische monumenten en deze is
daarom voor het onderhavig onderzoek niet relevant. De vindplaatsen worden op basis van hun
fysieke kwaliteit als behoudenswaardig (opgraven of beschermen) aangemerkt indien de criteria
gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (5 of 6 punten) scoren.
De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats zich
bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot andere relevante sites bekeken.
Zo kan in pleistoceen Nederland een vlakgraf waar geen botmateriaal maar nog wel een lijksilhouet
aanwezig is een hoge waardering krijgen, terwijl in holoceen Nederland de afwezigheid van
botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - tot een lagere waardering kan leiden. Bij een
middelmatige tot lage score (4 punten of minder) wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken
om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een van de
inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats in principe behoudenswaardig geacht.
Dit ‘vangnet’ heeft tot doel ervoor te zorgen dat aan terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn,
maar desondanks inhoudelijk van groot belang, geen negatief selectiebesluit wordt toegekend.
Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als (in principe) behoudenswaardig zijn
aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit (KNA; www.sikb.nl). Eerst
vindt een afweging plaats op de eerste 3 inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid,
informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van 7 punten of meer wordt de
vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt. Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere
inhoudelijke waardering (minder dan 7 punten) nagegaan of het criterium representativiteit van
toepassing is. De waarde van het oordeel over de representativiteit neemt toe, naarmate meer
informatie beschikbaar is over vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde periode en hetzelfde gebied. Er
zijn er veel van en er is relatief veel van bekend. Om wel tot een evenwichtige steekproef te komen,
dient in principe op basis van een inventarisatie per archeoregio/gebied/stad een waardering op basis
van representativiteit plaats te vinden.
Waardering op fysieke criteria
De mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig
zijn geeft een indruk van de fysieke kwaliteit van een vindplaats. Binnen deze waarde wordt
onderscheid gemaakt tussen de criteria gaafheid en conservering:
• gaafheid: de mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving;
• conservering: de mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven.
Bij het criterium gaafheid moet ook de stabiliteit van de fysische omgeving in beeld worden gebracht;
met name onder water kan de gaafheid van een vindplaats door natuurlijke processen (met name
stromingen) snel veranderen.
Waardering op inhoudelijke criteria
Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat vast welke
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn op basis van hun fysieke toestand. Dan volgt de
waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit. Het gaat om de volgende criteria:
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•
•
•
•

zeldzaamheidswaarde: de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is
geworden) voor een periode of in een gebied;
informatiewaarde: de betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden;
ensemblewaarde: de meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op grond van de
mate waarin sprake is van een archeologische context en van een landschappelijke context.
Representativiteit: de mate waarin een bepaald type monument karakteristiek is voor een
periode, dan wel een gebied.

Waarde

Criteria

Scores
Hoog

Beleving

Midden

Laag

Schoonheid
Herinneringswaarde

Fysieke kwaliteit

Gaafheid
Conservering

Inhoudelijke kwaliteit

Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Tabel 4.1 Voorbeeld waarderingstabel van een vindplaats.

5.2 Waardering van vindplaats
Bij het huidige onderzoek is geen archeologische vindplaats aangetroffen daarom is er ook geen
waardering opgenomen in deze paragraaf.

5.3 Selectieadvies
Het inventariserend onderzoek heeft niet geleid tot de vondst van een archeologische vindplaats. Bij
het onderzoek is wel een archeologisch vondstlaag aangetroffen met vondsten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Deze vondsten waren echter niet te koppelen aan een archeologische
sporen en zijn vermoedelijk afkomstig van een historische huisplaats in de directe omgeving.
Het totale oppervlak van de aangelegde proefsleuven bestrijkt een groot deel van het kavel dat
bebouwd wordt waardoor er voldoende dekking is om een verantwoord advies te geven. Op basis van
het huidige onderzoek adviseren wij dan ook om verder geen vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied. Wij zien dan ook verder geen belemmeringen voor de bouw van een woning op het
betreffende kavel.
Vooruitlopend op de huidige rapportage heeft Ex-Situ Archeologie het bevoegd gezag geïnformeerd
over de resultaten van het inventariserend proefonderzoek (IVO-P). Op basis van deze eerste
resultaten en een veldbezoek heeft het bevoegd gezag, de heer Franzen (senior-beleidsmedewerker

38

archeologie Gemeente Nijmegen), een selectiebesluit genomen en het plangebied vrijgegeven voor
de bouw van de nieuwe woning.
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181840

181845

181850

WP1

mv=7.90+NAP

429465

429465

vak 4

Profiel 2
6.99+NAP

S1003

2878

S2

vak 3

6.95+NAP

S3

S2

2879

7.03+NAP

429460

429460

mv=7.90+NAP

V5 en V8

7.09+NAP

vak 2

7.08+NAP

mv=7.89+NAP
7.05+NAP

7.08+NAP

7.08+NAP

mv=7.89+NAP

7.11+NAP

S1
Profiel 1

S1003

S1003

429455

429455

vak 1

vak 1

7.04+NAP

S1
6.65+NAP

2880

Profiel 1
6.70+NAP

mv=7.95+NAP

mv=7.95+NAP

7.02+NAP

vak 2
7.08+NAP

WP2

Sporenkaart

Plangebied Burgemeester van Suchtelenstraat
Gemeente Beuningen
Archeologisch onderzoek: Proefsleuven IVP 2019

mv=7.96+NAP

Legenda

429450

429450

Geplande nieuwbouw
S1003 Kz1 Klei zwak zandig (oeverafzetting)
Archeologische sporen
S10
V5

Spoornummer
Vondstnummer

Profiel 1

Locatie profieltekening
Locatie coupe

vak 1

Vakken in werkput 1 en 2

181840

181845

181850
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Profiel: 1
WP:1
Foto 2

Bijlage 2 profielen wp 1 en 2

8.10+NAP

7.90+NAP

7.70+NAP

7.50+NAP

7.30+NAP

7.10+NAP

6.90+NAP

6.70+NAP

6.50+NAP

Profiel: 1
WP: 2
Foto 5

ZO

0

S1002
S1003

NW

S1004

8.10+NAP

7.90+NAP

7.70+NAP

7.50+NAP

7.30+NAP

7.10+NAP

6.90+NAP

6.70+NAP

6.50+NAP

0

S1000
S1001

1

S1

1

NW

1.50 meter

Profiel: 2
WP:1
Foto 4

S 1000
S2

S3
S1
S1004

8.10+NAP

7.90+NAP

7.70+NAP

7.50+NAP

7.30+NAP

7.10+NAP

6.90+NAP

6.70+NAP

6.50+NAP

2

ZW

0

S1005

S1000

S1001

S3

S2

1

3 meter

S1002

S1003

S1004

NO

1.50 meter

S1005

ZO
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1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1004
1
2
3
1005
1000
1004
1005
1
2
3
1003
1000
1001
1002
1003

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1+2
1+2
1+2
1+2

KZ2
KZ1
KZ1
KZ1
ZS1
KZ1
KZ2
ZS1
KZ1
KZ1
KZ1
KZ1
KZ1
KZ1
KZ1
KZ1

fe ++
puin+
puin+

fe ++

puin+
fe +

fe +

ONWAAR
WAAR
WAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR

KLEUR TEXTUUR INSLUITSELS GECOUPEERD GETEKEND
lbr
dgr
lbrgr
dgr
lbr
dbr
lbr
lbr
dgr
dgr
br gr
br
dbr
dgrbr
br gr
br

FOTO

WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR

OAFZ
GR
GR
GR
BAFZ
BV
OAFZ
BAFZ
GR
GR
GR
OAFZ
BV
CULT
CULT
OAFZ

LITHOLAAG
GREPPEL
GREPPEL
GREPPEL
LITHOLAAG
BOUWVOOR
LITHOLAAG
LITHOLAAG
GREPPEL
GREPPEL
GREPPEL
LITHOLAAG
BOUWVOOR
CULTLAAG
CULTLAAG
LITHOLAAG

TEKNR INTERPRET inter depot

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

45

PROJECT PUT VLAK SPOOR VULLING PROFIEL
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02
BEUS02

Bijlage 3 Sporenlijst

Bijlage 4 determinatie vondstenlijst

Vondstnr

1

1

4 KER

3 KER

2 BM

1 BM

1

1

1

1

1

1

1 1002

1 1001

1 1002

1 1001

1 1001

1 1001

1 1001

2 grijsbakkend

2 faience

2

1

1 faience

1

1

g

f

wm

f

1

5

1

1

1

1

1

1

19

44

125

1

213

3

8

10

50
witbakkend

grijsbakkend

Bouwfker

tegel?

dakpan

Vorm

Siegburg D

Nederland

Delft

1400

1400

1550

1250

1250

1700

1800

1800

1700

1700

1800

Begin dat

1525

1450

1500

0

1500

1525

1800

1950

1950

1800

1900

1950

1x wand

1 wand

1x rand zoutglazuur

1 x wand, zoutglazuur en oranjerode blos

spaarzaam glazuur

spaarzaam glazuur 1 oor

3 bodem (2x standring) en 2 x wand

1 x wand

golfpan

industrueel ker met glazuur

1x wand

dunne, late tegel?

golfpan

Eind dat Opmerking

4

4

7 BM

6 KER
1
1

2

grijsbakkend

dakpan

dakpan

Regio

1

1 BM

1
r
1

46 Kan

Siegburg D

1450

1575

4
1

Aantal Gewicht Vorm

1

1 KER

2 roodbakkend
r
1

7

Siegburg D

1400

1700

1 x bodem, inhoud 1 liter melkfles
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1
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7
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1
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4
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1
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20

2

2

1
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2
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7
1
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4
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1
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1

g
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1 BM
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1
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1
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1
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1
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken

Ouderdom
in jaren

Chronostratigrafie

MIS

Holoceen
11.755
12.745

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

13.675

Laat
Weichselien (ijstijd)

14.025

Laat

15.700

29.000

50.000

1
Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)
Vroege Dryas
(koud)
Bølling
(warm)

Lithostratigrafie
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

2

LaatPleniglaciaal
MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

MiddenPleniglaciaal
VroegPleniglaciaal

3

Formatie
van
Kreftenheye

Formatie
van
Boxtel

4

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

Pleistoceen

Kwartair

75.000

115.000

410.000

Midden

370.000

Midden

130.000

5a
5c
5d

Eemien
(warme periode)

5e

Saalien (ijstijd)

6

Holsteinien
(warme periode)

Formatie
van
Beegden

5b

Eem
Formatie
Formatie
van Drente
Formatie
van
Urk

Elsterien (ijstijd)
475.000

Formatie
van Peelo

Cromerien
(warme periode)

Vroeg

Vroeg

850.000

Pre-Cromerien

Formatie
van
Sterksel

2.600.000
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Cal. jaren
v/n Chr.
1950

14

C jaren

Chronostratigrafie

Pollen
zones

0

Vb2
Laat

1500

450
0
12

Subatlanticum
koeler
vochtiger

Vb1
Va

Vegetatie
Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
haagbeuk
veel cultuurplanten
rogge, boekweit,
korenbloem

Archeologische
perioden
Nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd

800
815

2650

IVb

3755

5000

4900

Holoceen
Midden

2000

5300

8240

9000

8800

12.745

10.800

13.675

11.800

14.025

12.000

15.700

13.000

35.000

Atlanticum
warm
vochtig

III

Boreaal
warmer

II

Preboreaal
warmer

I

10.150

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)
Laat-Pleistoceen
Weichselien (ijstijd)

11.755

IVa

8000

Vroeg

7020

Subboreaal
koeler
droger

Late Dryas

LW III

Allerød

LW II

Vroege Dryas
LW I
Bølling

Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
beuk>1% invloed
landbouw
(granen)

Bronstijd

Neolithicum

Loofbos
eik, els en hazelaar
overheersen
in zuiden speelt
linde een grote rol
den overheerst
hazelaar, eik, iep,
linde, es
eerst berk en later
den overheersend

Mesolithicum

parklandschap
dennen- en
berkenbossen
open
parklandschap
open vegetatie met
kruiden en
berkenbomen

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en
perioden met een
toendra

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Laat-Paleolithicum

75.000

115.000

Eemien
(warme periode)

300.000

Midden-Pleistoceen

130.000

Midden-Paleolithicum
loofbos

Saalien (ijstijd)

Vroeg-Paleolithicum

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Ex-Situ rapport 5 Archeologisch proefonderzoek (IVO-P) Burgemeester van Suchtelenstraat te Beuningen
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Ex-Situ B.V. Zeist

