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Samenvatting

In opdracht van Driessen Vastgoed BV is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd door Ex-Situ Archeologie. 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek zijn de geplande sloop en nieuwbouwplannen in het centrum van 
Dreumel. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 1023 m2 en het ligt aan de Paulus 3. 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is een archeologisch onderzoek verplicht gesteld. Dit bureau-onder-
zoek vormt de eerste stap in dit onderzoeksproces en heeft als doel een gespecificeerde archeologische verwachting 
op stellen en advies te geven over mogelijke vervolgstappen in het onderzoeksproces.

Bij het uitvoeren van het bureau-onderzoek is in eerste instantie een beeld verkregen van de geo(morfo)logische 
opbouw binnen en rondom het onderzoeksgebied. Het plangebied op de overgang van de oeverafzettingen van de 
Waal naar het komgebied. De stroomgordel van Dreumel die hier voor de ijzertijd actief was wordt hier afgesneden 
door de Waal.

Vervolgens is een beeld verkregen van de te verwachten archeologische waarden in het onderzoeksgebied door de 
resultaten van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek en (historisch) kaartmateriaal te bekijken. Dit resulteerde 
in een inschatting van de te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied en een inschatting van de 
diepteligging ten opzichte maaiveld of NAP.

Op grond van het bureauonderzoek is gebleken dat in het centrum van Dreumel een hoge archeologisch verwachting 
is voor het aantreffen van archeologische resten uit de Prehistorie t/m de Nieuwe tijd, maar specifiek voor de Vroege 
Middeleeuwen. Naast het plangebied heeft 2015 een opgraving plaatsgevonden waarbij nederzettingssporen werden 
aangetroffen uit de Karolingische periode. Hieruit volgt een aanbeveling een archeologische opgraving en/of begelei-
ding (protocol opgraven) uit te laten voeren. Hierbij wordt aanbevolen werk met werk te maken door de bouwput door 
archeologen te laten uitgraven.  
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
Driessen Vastgoed BV heeft als voornemen een nieuwe woningen te bouwen aan de Paulus 3 in Dreumel. Hiervoor 
is dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden voordat de nieuwbouw van start kan gaan. Bij de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning is een archeologische onderzoeksplicht ingesteld. Dit bureau-onderzoek vormt de eerste 
stap in dit onderzoeksproces. 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de archeologische waarde in het onderzoeksgebied en het 
opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het terrein. In combinatie met een risico-inschat-
ting van de geplande grondwerkzaamheden op het archeologisch bodemarchief wordt een advies uitgebracht met 
betrekking tot een mogelijk archeologisch vervolgtraject. 

1.2 De onderzoekslocatie
Het onderzoeksgebied ligt in de dorpskern van Dreumel ten noorden van de Paulus op de hoek van de kruising met 
de  Dorpsstraat (afb. 1.1). De onderzoekslocatie is voor groot deel bebouwd met twee schuren/loodsen met een 
industriële functie. De bestaande bebouwing heeft een oppervlak van 397 m² en het kavel heeft een totaal oppervlak 
van 1220 m². In de twee gebouwen of loodsen was de boerenbond gevestigd. Naast het gebouw ligt de Paulus 1 
waar nu een scouting is gevestigd. De gebouwen van de boerenbond zijn verder niet onderkelderd, wel is er op het 
terrein nog een oude weegbrug in de ondergrond aanwezig. De maaiveldhoogte in het plangebied ligt circa 6,19 m+ 
NAP.1

1.3 De onderzoeksvragen
Een archeologisch bureau-onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden binnen en nabij 
het onderzoeksgebied. Hieruit volgt een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het verwachtingsmodel is 
gebaseerd op bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden in en om de onderzoeksgebieden. Voor 
het bureau-onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Wat is de genese van het onderzoeksgebied?
2. Zijn er archeologische monumenten of waarnemingen (zowel vondstmeldingen als archeologische opgravingen) in 
het plangebied aanwezig?
3. Welke verstoringen van de bodemopbouw zijn bekend of te verwachten?
4. Wat is de verwachtingswaarde of trefkans voor archeologische waarden en waarom?
5. Op het terrein ten zuidenwesten van het plangebied (centrumplan) heeft een archeologische noodopgraving 
plaatsgevonden. Zijn er gegevens bekend van deze opgraving zoals datering, diepte van het archeologisch vlak en 
vondstlaag?
6. Wat is de verwachting en aard van de archeologische sporen voor het plangebied op basis van deze opgraving?

1.4 Methoden en bronnen
Het doel van het bureau-onderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen de historisch-geografische en 
bouwhistorische waarden in beeld te brengen en een archeologische verwachting voor de onderzoeksgebieden op te 
stellen. Bij de inventarisatie van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Archeologisch 
Informatie Systeem (Archis), de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische 
1 https://archeologieinnederland.nl/landgebruik-in-lagen
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Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De provinciale cultuurhistorische waarden-
kaart is geraadpleegd, evenals de gemeentelijke archeologische beleidskaarten van de gemeente West Maas en 
Waal. Tevens is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en oude topografische kaarten.2  
Literatuur over de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is bestudeerd om op 
basis van locatiekeuze theorieën een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten. 
Ten slotte is ook literatuur bestudeerd van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in de omgeving van het 
onderzoeksgebied. Verder willen wij Stichting Tremele bedanken voor het aanleveren van historische informatie en 
kaartmateriaal van plangebied.

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het bureau-onderzoek beschreven. Het onderzoek resulteert 
in een specifieke archeologische verwachting voor de verschillende deelgebieden binnen de onderzoeksgebieden, 
die is weergegeven in de conclusie (Hst 5).
2 Met dank aan Stichting Tremele voor het leveren van historische kaarten en gegevens van het plangebied en omgeving.

Afbeelding 1.1: De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de topografische kaart. 
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2.1 Huidige situatie
Binnen het onderzoeksgebied staan twee schuren aan de westzijde van het kavel tegen het gebouw van de scouting 
(de Paulus 1) aangebouwd (afb. 2.1, 2.2).3 Het gehele bebouwde deel van het onderzoeksgebied beslaat circa 397 
m2. Er zijn geen kelders aanwezig onder de huidige bebouwing.

2.2 Toekomstige situatie
Driessen Vastgoed BV is voornemens nieuwe woningen te bouwen aan de Paulus 3. De contouren van deze 
nieuwbouw zijn in afbeelding 2.3 als onderzoeksgebied weergegeven. Het plangebied heeft in het bestemmingsplan 
Archeologie West Maas en Waal van 2015 een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie - Gebiedsaanduiding 
overige zone – waarde archeologie 1”. Voor deze dubbelbestemming geldt een archeologische onderzoeksplicht voor 
bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 40 cm onder maaiveld of/dan wel voor het ophogen van gronden 

3 De bestemming van het terrein is detailhandel, http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=3755LD&huisnummer=74, geraadpleegd op 10-12-2018.

2 Huidige en toekomstige situatie

Afbeelding 2.1: Een luchtfoto van de huidige bebouwing binnen het onderzoeksgebied (rood omlijnd) (bron: https://www.google.nl/
maps, geraadpleegd op 10-12-2018). 
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Afbeelding 2.2a: Foto van de huidige situatie van het onderzoeksgebied de Paulus 3 vanuit het oosten.

Afbeelding 2.2b: Foto van de huidige situatie van het onderzoeksgebied de Paulus 3 vanuit het zuiden.
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met een omvang groter dan 100 m2 en hoger dan 70 cm. De bouwplannen omvatten een nieuw pand met de opper-
vlakte van circa 517 m2. De nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage en berging vormen een bedreiging voor de 
mogelijk aanwezige archeologische resten. Voor de aanleg van kelders van nieuwbouw zal de bouwput tot een diepte 
van 3,10 m -mv worden ontgraven(zie bijlage 5 voor het bouwplan). Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor de nieuwbouw is daarom archeologisch onderzoek verplicht gesteld vanuit het bevoegd gezag.

Afbeelding 2.3: Een overzicht van de toekomstige situatie geprojecteerd op de topografische kaart. 
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Afbeelding 3.1: De geomorfologische kaart van Nederkand, versie 2008 (Archis3, geowetenschappelijke data).
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3.1 Landschapsgenese
Het plangebied ligt in het rivierengebied in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. In de ondergrond bevinden 
zich oude rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye, die tijdens het Weichselien zijn gevormd (ca. 115.000 
-11.755 jaar geleden). De rivieren hebben in deze laatste ijstijd voornamelijk een vlechtend patroon gehad, geken-
merkt door meerdere geulen en een onregelmatige afvoer (Berendsen 2004). In deze periode hebben de Rijn en 
de Maas in een brede vlakte een dik pakket zand en grind afgezet (Formatie van Kreftenheye). De top van deze 
grindrijke rivierafzettingen wordt in het plangebied verwacht op een diepte van 5,0 – 6,0 m beneden maaiveld (www.
gelderland.nl – zandbanenkaart, bijlage 2). Het plangebied heeft binnen de actieve riviervlakte gelegen tijdens het 
Laat-Glaciaal (15.700 – 11.755 jaar geleden).4

Deze pleistocene afzettingen zijn tijdens het Holoceen (de laatste 11.755 jaar) bedekt en/of geërodeerd door jonge 
rivierafzettingen. Hier en daar steken de Pleistocene zanden nog door dit dek heen en vormen hoogten in het land-
schap. Aan het begin van het Holoceen ontstonden onder invloed van de zeespiegelstijging vanuit deze
Pleistocene riviervlakte de meanderende rivieren, zoals die nu in het rivierengebied aanwezig zijn. In het Holoceen 
hebben de Rijn- en Maastakken zich binnen de Rijn-Maas delta vaak verlegd door rivierverleggingen (avulsies), 
waardoor een gecompliceerd netwerk is ontstaan van stroomgordels van verschillende ouderdom, die veelal bedekt 
zijn met jongere afzettingen.5 Deze ontwikkeling heeft geleid tot het huidige beeld van de Rijn-Maas delta, waarbij de 
Holocene beddinggordels te herkennen zijn als zandlichamen, omgeven door oeverafzettingen van sterk siltig zand 
tot sterk siltige klei en de fijnere komafzettingen van zwak siltige klei. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van 
Echteld (voorheen Betuwe Formatie). Binnen de Formatie van Echteld wordt op grond van wijze van afzetting en 
lithologische karakteristieken een aantal lithogenetische eenheden onderscheiden. De belangrijkste lithologenetische 
eenheden zijn geulafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen.6 Door de sterke sedimentatie op de oeverwallen 
komen deze hoger in het landschap te liggen, wat nog versterkt wordt door het inklinken van de omgeving (komge-
bied of rivervlakte).7 Door de hogere ligging van de stroomgordels ten opzichte van het komgebied of de riviervlakte 
waren deze plekken geschikter voor bewoning.

Geomorfologie en geologie

Voor de IJzertijd is de stroomgordel van Dreumel actief geweest binnen het plangebied. Deze rivier liep hier vanaf 
circa 3700 tot 3100 BP. (Vroege- tot Midden-Bronstijd).8 Ten noorden van het plangebied liggen de zandige bed-
dingafzettingen van deze stroomgordel in de diepere ondergrond (zie zanddieptekaart, bijlage 2). De afzettingen 
van de stroomgordel van Dreumel worden gesneden door de jongere stroomgordel van de Waal. De Waal was 
actief vanaf de Late IJzertijd (1525-850 BP). In de loop van de tijd heeft de rivier zich geleidelijk in westelijke richting 
verplaatst en hij ligt nu ca. 1150 meter ten westen van het plangebied. De afzettingen van de Waal zijn in de 12e-13e 
eeuw tot stilstand gekomen door de bedijking van de rivier.9 Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart 
van Archis3 uit 2008 (afb. 3.1) op een rivierduin uit het Laat Pleistoceen. Opvallend is dat op de oudere geologisch-
geomofologische kaart van Berendsen uit 200110 de rivierduin slechts voor een deel in het centrum ligt. De rivierduin 
is in het Jonge Dryas gevormd. Rivierduinen zijn ontstaan doordat rivierbeddingen in droge periodes droog vielen en 
het zand in de beddingen door de wind werd verplaatst. Door begroeiing werd het zand vervolgens vastgehouden, 
waardoor er langs de rivieroever rivierduinen ontstonden. Door de hogere ligging zijn deze rivierduinen vanaf net 
Paleolithicum bewoonbaar geweest. In de periode daarna (het Holoceen) is de rivierduin geheel of gedeeltelijk 
4 Cohen et al. 2012.

5 Berendsen & Stouthamer 2001.

6  De Mulder et al. 2003.

7 Berendsen & Stouthamer 2001.

8 Cohen & Stouthamer 2012.

9 Cohen er al 2012.

10 Berendsen 2001.

3 Aardwetenschappelijke situatie
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overdekt geraakt met jongere riviersedimenten van de Waal. Op basis van het direct omringende gebied valt af te 
leiden dat het plangebied op een rivieroeverwal van de Waal ligt (B44), vermoedelijk net iets meer aan de kant van 
de stroomrugglooiing (B43) (afb. 3.1).

In het dorp Dreumel heeft na de bedijking geen sedemintatie meer plaatsgevonden, afgezien van de overstromingen 
en dijkdoorbraken.11 Vanwege de dreiing van het water zijn er opgehoogde woonplaatsen aangelegd. Aan de hand 
van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) kan een inschatting gemaakt worden waar deze oude woon-
gronden liggen.Deze concentreren zich voornamelijk ter plaatse van de bewoningskern van Dreumel en verder bij de 
kerk en enkele daarbuiten gelegen oude boerderijen. Het huidige plangebied ligt buiten de kern van deze oude woon-
gronden, maar lijkt op een lokale ophoging te liggen. Het hoogteverschil tussen de ophoogde oude woonplaatsen en 
de omgeving bedraagt circa 1 tot 1,5 m.12

Bodem

Het plangebied is vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van Dreumel niet gekarteerd op de bodemkaart. 
Op basis van de landschappelijke ligging op de oever van de Waal en de aangrenzende bodemeenheden worden 
in het plangebied kalkrijke ooivaaggronden verwacht, met zwak zandige tot sterk siltige klei (Bijlage 4, Rd90A) . 
Ooivaaggronden zijn bruin gekleurde, goed gehomogeniseerde kleigronden die ontstaan bij een goede drainage van 
de bodem.13 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van zogenaamde
grondwatertrappen (I t/m VII). De ooivaaggronden worden gekenmerkt door een diepe grondwaterstand (grond-
watertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40-80 cm en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen.

In 2008 is er i.v.m. de herinrichtingsplannen van het centrum van Dreumel een inventariserend veldonderzoek uitge-
voerd waarbij 23 boringen zijn geplaatst.14 Twee van deze boringen liggen in het huidige onderzoeksgebied (boring 
WMDD-21 en 22). Op basis van interpretatie van alle boringen werd in het centrumplan op 3 á 3,5 m -mv een pakket 
matig fijn zwak siltig zand met enkele kleilagen aangetroffen. Dit werd geïnterpreteerd als de top van de beddingzan-
den van een voormalige meander in de stroomgordel van de Waal. 

Daarboven werden diverse lagen meer en minder sterk siltige, zandige en grindige klei aangetroffen. Deze lagen zijn 
geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Waal. Bij dit onderzoek zijn geen oude bewoningsniveaus aangetroffen. 
De bovenste 40 cm – mv werd geïnterpreteerd als huidige bouwvoor. Op basis van één van de boringen binnen het 
huidige onderzoeksgebied (zie bijlage 3) is er tot circa 3 m -mv sterk siltige klei aangetroffen en daaronder zwak siltig 
zand. Bij de noodopgraving die later in 2014 in het centrumplan werd uitgevoerd is een bodemprofiel gedocumen-
teerd, dat hieronder beschreven is.

Bodemprofielbeschrijving

Ter hoogte van de Paulus 1 is bij de opgraving één bodemprofiel gedocumenteerd. De dikte van de bouwvoor vanaf 
de straatklinkers is 0-46 cm-mv. Hieronder werd een ophogingslaag aangetroffen uit de Nieuwe tijd van 46-60 cm-mv 
bestaande uit lichtbruine, zwak zandige klei met grind en puin. Hieronder bevond zich een donkerbruin grijze, uiterst 
siltige klei, zwak humeuze laag van circa 60-110 cm -mv met houtskool en puintjes. Deze laag is geïnterpreteerd 
als een oude bouwvoor uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Onder deze oude bouwvoor bevond zich een oud 
loopvlak bestaande uit een donker bruin grijze, lichtbruin gevlekte, uiterst siltige klei, zwak humeus met matig veel 
houtskool en iets puin van circa 110-145 cm -mv. In deze laag is het sporenvlak van de opgraving aangelegd op 
ongeveer 130 cm -mv. Hieronder bevonden zich komafzettingen van lichtgrijsbruine zwak tot matig siltige klei met 
ijzer en fosfaten.     

11 Peddemord 1987. Dreumel werd in de 18e en 19e eeuw regelmatig overstroomd tijdens dijkdoorbraken, onder meer in 1740, 1757, 1781, 1784, 1811, 1855 en 1926 (Steur en Heijink 197, Hebink 

2010.

12 Koeman 2016, 8.

13 De Bakker & Schelling 1989.

14 Berghe, van den 2008.
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Afbeelding 3.2: Het Actueel Hoogtebestand van Nederland, met het plangebied in het rode kader (naar Koeman 2016).
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Afbeelding 4.1: Combinatie van de Indicatieve Kaart van Archeologische waarden (IKAW 2008) met de gemeentelijke waardenkaart 
(West Maas en Waal) geprojecteerd op het kadaster.

Afbeelding 4.2: Het onderzoeksgebied (rood) met de gegevens uit Archis3, met de topografische kaart als achtergrond. In blauw 
zijn de onderzoeksmeldingen aangegeven. Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 12-12-2018.
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In dit hoofdstuk worden de archeologische waarden en verwachting in en rondom het onderzoeksgebied besproken. 
In de eerste paragraaf wordt aandacht gegeven aan de archeologische waarden die zijn gedocumenteerd in de 
omgeving van onderzoeksgebied. Eerder uitgevoerde onderzoeken, terreinen van archeologische waarde (monu-
menten) en archeologische waarnemingen kunnen de verwachting van een plangebied nader specificeren en soms 
informatie verschaffen over de mogelijke diepteligging en conserveringsgraad van archeologische waarden in het 
plangebied.

4.1 Archeologische verwachting en bekende waarden
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische waarden (IKAW 2008) heeft het plangebied een middelhoge verwach-
ting. Binnen het gemeentelijk beleid heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging 
op een stroomrug en in de oude nederzettingskern van Dreumel. (afb. 4.1, rode arcering). Het plangebied heeft 
volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart 
(AMK). In een straal van 600 m rondom het plangebied zijn er ook geen AMK terreinen bekend. 

Ten noorden van het plangebied staan zes vondstmeldingen in Archis geregistreerd (zie afb. 4.2). De dichtstbijzijnde 
is vondstnummer 3977217100 (zaakidentificatie nr. 2070532100) betreft een booronderzoek van Bilan aan de 
Rooijsestraat 75 in 2005.15 Bij dit onderzoek werden op circa 120 en 260 cm –mv in een humeuzere laag fragmen-
ten baksteen, aardewerk, houtskool en een fragment zeer goed geconserveerd bot aangetroffen. De fragmenten 
aardewerk dateren voornamelijk uit de periode 1250 tot 1500 n. Chr.. Vondstnummer 2726633100 verwijst naar 
een onbepaald aantal keramiekvondsten, die in 1981 bij de kerk zijn gedaan. Ook het vondstcomplex is niet nader 
bepaald (‘Bewoning (inclusief verdediging) onbepaald’). Vondstnummer 2837085100 betreft een oude woongrond 
die door Stichting voor Bodemkartering in 1948 bij de Hoge Pol – De Hofkooi – Korenmolen is vastgesteld. Daarbij 
werden tussen de bouwlanden en boomgaarden meerdere keramiekfragmenten geraapt, waaronder een onbekend 
aantal grijsbakkend gedraaid aardewerk, Pingsdorf, witbakkend aardewerk, kogelpotaardewerk en steengoed. Deze 
vondsten dateren uit de Middeleeuwen. 

Aan de Molenstraat in 2016 heeft een booronderzoek plaatsgevonden (nr. 3990630100) waarbij een cultuurdek werd 
aangetroffen.16 Op basis van de aangetroffen fragmenten aardewerk dateert het cultuurdek uit de Middeleeuwen. Dit 
wijst op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit de Vroege- tot Late-Middeleeuwen (9de tot vroeg 13de  
eeuw) binnen het plangebied. Op basis van het aangetroffen aardewerk en de locatie van het plangebied ligt een 
vindplaats uit de 11de - 12de eeuw het meest voor de hand.

In 2010 heeft een booronderzoek plaatsgevonden aan de Rooysestraat-Zwaanstraat (nr. 2269907100).17 Tijdens het 
booronderzoek zijn op 45-90 cm -mv en op 50 tot 150 cm -mv (donker)grijsbruin gekleurde cultuurlagen aangeboord 
met archeologische indicatoren, waaronder keramiek (kogelpotaardewerk, Badorf-aardewerk en Paffrath-aardewerk), 
onverbrand bot, fosfaat en houtskool. Deze cultuurlagen c.q. oude woongronden of terplagen worden op basis van 
het vondstmateriaal in de Middeleeuwen (Karolingische tijd t/m de Late Middeleeuwen) en Nieuwe tijd gedateerd. 
De cultuurlagen zijn aangetroffen vanaf 45 tot 90 cm beneden maaiveld en hebben een dikte variërend van 50 tot 
150 cm.  Onduidelijk is of de cultuurlagen zich hebben ontwikkeld in de aanwezige natuurlijke oeverafzettingen of 
dat sprake is van ophogingslagen.  Daarnaast zijn er in de vorm van een zandlaag een indicatie voor een crevasse 
i.c. oeverwaldoorbraak. In het zuidelijke gedeelte van het plangebied is een restgeul aangeboord, die mogelijk de 
Dreumel-stroomgordel vertegenwoordigt. 

15 Boer, de 2005.

16 Koeman 2016

17 Flokstra 2010.

4 Archeologie
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Afbeelding 4.3: Overzicht van de ligging van de opgraving Centrumplan (Archismelding nr.2455550100) uit 2015 op de 
topografische kaart.

Tabel 4.1: In Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 600 m rond het onderzoeksgebied. 
Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 12-12-2018. BO staat voor bureau-onderzoek en IVO-O staat voor een 
Inventariserend Veldonderzoek Overig, DO staat voor definitief onderzoek/opgraving. 

Archis3 nr. Uitvoerder / jaartal

2070532100/
V3977217100 Bilan, 2006 1250 tot 1500 n.Chr.

V2726633100 archeologisch: 
(veld)kartering Onbekend, 1981

V2837085100 archeologisch:
(veld)kartering Stichting voor Bodemkatering, 1948 Vroege Middeleeuwen D / 

Nieuwe Tijd Vroeg 

2269907100 BO IVO-O Karolingische tijd t/m
Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd

2321195100 Becker & Van de Graaf, 2008 IJzertijd-Romeinse tijd en 
mogelijk Middeleeuwen 

2190834100 BO IVO-O ARC, 2008

4575523100 BO IVO-O Transect. 2017 Hoge verwachting voor Middeleeuwen
 / NieuweTijd blijft gelden

2355872100 BO ARC, 2012 Hoge tot middelhoge 
waarden blijft gelden

2212014100 BO IVO-O Jacobs & Burnier, 2008 

2181568100 BO IVO-O RAAP, 2008

2455550100 DO
Laat Romeinse tijd, Vroege 
Middeleeuwen, Merovingische 
tijd, Karolingische tijd 

Type onderzoek Periode 

BO IVO-O

Late Middeleeuwen A

3990630100 BO IVO-O Archeodienst Gelderland BV 2016 Vroege Middeleeuwen D/
Late Middeleeuwen A

RAAP

Aanbeveling

Aanpassing van de bouwplannen of proefsleuven

Bewoning (inclusief verdediging) onbepaald. 
Geen advies

geen

Proefsleuvenonderzoek bij ingrepen dieper dan 30 cm 

Bij verstoringen dieper dan 100 cm 
proefsleuvenonderzoek of opgraving 

Proefsleuvenonderzoek bij verstoringen dieper 
dan 30 cm

Vervolgonderzoek, soort niet gedefinieerd. 

geen

geen

n.v.t.

Proefsleuvenonderzoek (uitbreiding DO) of  archeolo-
gische begeleiding (protocol opgraving)

Een karterend en waarderend  proefsleuvenonderzoek 
en/of begeleiding

BO IVO-O

Vroege tot Late Middeleeuwen

Stichting Tremel, 2015
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Op een terrein ten noorden hiervan werd in 2007 (nr. 2173338100)18 langs de Zuivelweg tijdens een booronderzoek 
een vergelijkbare bodemopbouw met indicatoren aangetroffen (Archis onderzoeksmelding 25028, waarneming 
431014). Hier zijn aanwijzingen gevonden voor oudere bewoning in de vorm van een fragment prehistorisch aarde-
werk en twee scherven ruwwandig aardewerk die zijn gedateerd in de periode Romeinse tijd -Vroege-Middeleeuwen. 
Op het terrein ernaast aan de Hofhooistraat (nr. 2190834100) reiken de cultuurlagen tot 170 - 200 cm. Het meeste 
vondstmateriaal is afkomstig tot een diepte van 120 cm en dateert hoofdzakelijk in de Late-Middeleeuwen.19

In 2017 is er in de Dorpstraat 34 - 34a een bureau- en inventariserend booronderzoek uitgevoerd (nr. 4575523100).20 
Bij dit onderzoek is een archeologische cultuurlaag aangetroffen. Deze mogelijk oude woongrond ligt al in de top van 
het maaiveld. Deze cultuurlaag neemt binnen het plangebied van oost naar west in dikte toe (van 25 cm naar 60 tot 
80 cm). Voor de Zwaanstraat 7 (nr. 2355872100) is een alleen een bureauonderzoek uitgevoerd.21 De terreinen met 
zaakidentificatienummers 2212014100 aan de Schoolstraat 5a betreft bureau- en booronderzoek waarbij verder geen 
aanwijzingen zijn gevonden voor archeologische waarden.22  

Centrumplan

Het onderzoeksgebied de Paulus 3 maakt deel uit van een gebied dat eerder door een archeologisch booronderzoek 
is onderzocht (Archis nr: 2181568100, zie afb. 4.2).23 Het betrof een onderzoek dat werd uitgevoerd in verband met 
bouwplannen voor het zogenaamde centrumplan. Op basis van het uitgevoerde bureau- en booronderzoek werd 
destijds geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren en het terrein vrij te geven. 

In 2014 werden bij het uitgraven van de bouwput onverwachts archeologische sporen en vondsten aangetroffen door 
archeoloog N. Kerkhoven, een bewoner van Dreumel. Aangezien het terrein was vrijgegeven,24 waren er geen moge-
lijkheden meer voor de gemeente Dreumel om de beslissing terug te draaien en een archeologische opgraving uit te 

18 Helmich, Janssen 2008

19 Thijs, Wullink 2008

20 Kerkhoven, A., 2017

21 Verboom-Jansen 2012

22 Jacobs 2008

23 Berghe, van den 2008

24 Berghe, van den 2008

Afbeelding 4.4 Foto van de noodopgraving in 2015, richting het westen (bron: Ex-Situ archeologie).
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Afbeelding 4.5: De Verpondingskaart van Dreumel uit 1808-1809, met het plangebied binnen 
de rode cirkel (bron:  Gelders Archief 0873, Collectie Verpondingskaarten 173.

laten voeren. Uiteindelijk wist N. Kerkhoven met toestemming van de projectontwikkelaar toch nog een opgraving op 
te starten (onderzoeksmeldings nr. 2455550100). In het weekeinde werd met behulp van veel vrijwilligers uit Dreumel 
en vrijwillige hulp van collega-archeologen het terrein archeologisch onderzocht (afb.4.3, 4.4). Door het opstarten van 
een crowdfundingcampagne door stichting Tremele en een kleine bijdrage van de gemeente konden een aantal grote 
kostenposten gefinancierd worden. Op het terrein werd een boerenerf of deel van een boerderij uit de Karolingische 
tijd, Ottoonse tijd opgegraven. Verder werden bij de opgraving ook laat-Romeinse en Merovingische vondsten 
aangetroffen.25 
De opgraving had een oppervlak van circa 990 m², waarbij 270 spoornummers zijn uitgedeeld aan de archeologische 
sporen. Het maaiveld ter hoogte van de opgraving varieerde afhankelijk van locatie tussen de 5,80-6,00+NAP en het 
vlak van de opgraving  lag op 4,80-5,20+NAP. De bewoningssporen van dit erf lopen in het noorden door tot aan de 
straat de Paulus, op ongeveer 24 m van het huidige onderzoeksgebied. De verwachting is dat de archeologische 
sporen doorlopen tot in het huidige plangebied. Het valt op dit moment niet te voorspellen of in het plangebied slechts 
randstructuren van het Karolingische erf worden aangetroffen of dat de sporenconcentratie doorloopt. De archeolo-
gische sporen van de opgraving bestonden uit paalkuilen, kuilen, (erf-) greppels. De vondsten die bij de opgraving 
werden aangetroffen bestaan voornamelijk uit aardewerk, bewerkt en onbewerkt dierlijk bot en metaal en in mindere 
mate glas en bouwmateriaal.26  

4.2	 Historische	geografie
Geschiedenis 

De bewoning van de oeverwallen, waar ook Dreumel op ligt, vond al in de Romeinse periode plaats. Het was een 
gunstige periode voor de bevolking in bestuurlijk opzicht en tevens was er een gunstig klimaat. Dit verslechterde in 
de periode daarna door het klimaat waardoor het gebied vaak overstroomde waardoor het gebied minder geschikt 
voor bewoning was.27 Vanaf 800 is er weer sprake van een min of meer regelmatige bewoning van het rivierengebied. 
De eerste vermelding van Dreumel in de geschreven bronnen dateert uit het jaar 893. In een akte wordt melding 
gemaakt dat de abdij van Prüm (Rijnland-Palts) vier Dreumelse ‘verblijven’ met hun aangelegen (waarschijnlijk 
25 Zoals aardewerk, fibulae en een sceatta, mondelinge mededeling N. Kerkhoven.

26 De opgraving van het centrumplan van 2014 dient nog te worden uitgewerkt waardoor exacte aantallen nog niet bekend zijn. In totaal zijn er 312 vondstnummers uitgegeven.

27 Harten 2005, 94.
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Afbeelding 4.6: Het kadastrale minuutplan uit 1811-1832 met het plangebied in de rode cirkel. 

boerderijen of hoeven) en behorende landerijen in bezit heeft. Die bewoning zal hebben bestaan uit een reeks 
boerderijen langs de wegen over de oeverwal, met name langs de Hogeweg en het verlengde daarvan, het noordelijk 
gedeelte van de Rooysestraat, waaraan later ook de kerk is gebouwd. Op het kerkhof aan de Rooysestraat staan 
de toren en het koor van de middeleeuwse kerk, waarvan het schip is verdwenen, met uitzondering van de pijlers 
van de westelijke travee. De eerste vermelding van een aan de H. Victor toegewijde kerk komt voor in een oorkonde 
van 1117 volgens welke er aan de proost van Xanten schatting moest worden betaald. Binnen dit gebied, de oudste 
beveiligde dorpspolder, trad na het sluiten van de dijkring in de 14de eeuw een duidelijke bewoningsconcentratie op 
rondom de middeleeuwse dorpskerk. Hier verrezen ook de adellijke huizen het Huis te Dreumel en De Pol. Tot diep 
in de 19de eeuw bleef de bebouwing vooral op de dorpsheuvel geconcentreerd. De enkele hoeves daarbuiten liggen 
op kunstmatig opgehoogde woonheuvels zoals De Sleep aan de Rooysestraat.28

Historische kadastrale kaarten

Op basis van de historische kaarten uit de 19de eeuw blijkt dat het plangebied in een zone ligt die tot in het begin van 
de 20ste eeuw niet is bebouwd. Het betreft twee grote kavels die door de Zwaanstraat (=”Het Dorps Straatje”),  de 
Rooijsestraat, Dorpstraat en de Nieuwstraat worden begrensd. Op de Verpondingskaart 1808-1809 en kadastrale 
minuutplan van 1811-1832 (afb. 4.5, 4.6) is te zien dat de twee kavels niet zijn gebouwd.29 Op de kadastrale kaart 
van 1850 zie je de eerste bebouwing verschijnen in het noorden, maar dit blijft zo tot het einde van de 19de eeuw. Pas 
in de periode daarna worden de twee kavels geleidelijk vol gebouwd.30  
In 1902 werd de Paulus 1 gebouwd voor de Paulusvereniging op initiatief van pastoor van Rijsewijk (afb. 4.7). 
Feitelijk was de Paulus het eerste dorpshuis van Dreumel. Hier vonden allerlei culturele activiteiten (toneel- en 
muziekuitvoeringen) plaats. In het plangebied werd pas in 1921 gebouwd. Hier was de boerenbond tot voor kort 
gevestigd (afb. 4.8). Ten oosten van de gebouwen stond een weegbrug, waarvan de fundering vermoedelijk nog in 
de ondergrond aanwezig is (afb. 4.9).31   
28 Schulte Pag 221 en www.tremele.nl.

29 Bron: Het Gelders Archief, Verpondingskaarten 1808-1809, nr. 173, www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl.

30 http://www.topotijdreis.nl/

31 Mondelinge mededeling Jos van Koolwijk van stichting Tremele.
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Afbeelding 4.7: De Paulus 1, op initiatief van pastoor van Rijsewijk gebouwd voor de Paulusvereniging, 
met de globale ligging van de straat de Paulus en Rooijsestraat 62, in 1885 gebouwd op initiatief van de 
Vincentiusvereniging (bron: Stichting Tremele).

Afbeelding 4.8: Veldnaamkaart van Dreumel met daarop 
de eerste bebouwing in het plangebied de Paulus 3 (bron: 
Perceelsnamenkaart dorpspolder Dreumel; Wageningen, 
Stiboka).

4.3	 Gespecificeerde	archeologische	verwachting
Op grond van het bureauonderzoek is gebleken dat aan het centrum van Dreumel een hoge archeologisch verwach-
ting voor het aantreffen van archeologische resten uit de Prehistorie t/m de Nieuwe tijd. Deze verwachting hangt 
samen met de ligging van het plangebied op de oude woongronden in de dorpskern van Dreumel. Bij verschillende 
archeologische onderzoeken is vastgesteld dat de geschiedenis minimaal tot in de Romeinse tijd terug gaat. Bij een 
eerder uitgevoerde opgraving zijn op nog geen 25 meter van het plangebied zijn bewoningssporen aangetroffen uit 
de (Vroege) Middeleeuwen. Bij de opgraving werden verder ook laat-Romeinse en Vroeg Middeleeuwse vondsten 
aangetroffen. De verwachting is dat deze Middeleeuwse sporen doorlopen tot in het plangebied.

Stratigrafische	positie

In het onderzoeksgebied kunnen vindplaatsen uit verschillende perioden verwacht worden. Hieronder volgt een 
beschrijving van de diepte van deze vindplaatsen en een verwachte diepteligging op basis van de opgraving noodop-
graving van het centrumplan.
• Op basis van de boring in het plangebied en de bodemprofiel beschrijving ter hoogte van de Paulus 1 bij het onder-
zoek in het centrumplan worden ophogingslagen verwacht uit de Nieuwe tijd op een diepte van circa 40-65 cm-mv 
bestaande uit lichtbruine, zwak zandige klei met grind en puin. 
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Afbeelding 4.9: Het gebouw van de boerenbond in 1975 met ervoor de weegbrug.

• Onder deze ophoging op een diepte van circa 60-110 cm-mv ligt een oude bouwvoor uit de Late Middeleeuwen-
Nieuwe tijd. Deze laag bestaat uit donkerbruin grijze, uiterst siltige, zwak humeuze, klei houtskool en puintjes. 
• Op een diepte van circa 110-145 cm -mv ligt een oud loopvlak uit de (Vroege) Middeleeuwen, bestaande uit een 
donkerbruingrijze-lichtbruin gevlekte, uiterst of sterk siltige, zwak humeuze klei met houtskool en puin. In deze laag 
op circa 130 cm-mv is bij de opgraving een archeologisch vlak aangelegd.  
• Onder deze laag bevinden zich komafzettingen van sterk siltige klei tot een diepte van 300 cm-mv. In deze laag zijn 
vondsten aangetroffen uit de Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen 
• Vanaf 300 cm-mv en dieper is er zwak siltig zand met enkele kleilagen aangetroffen dat geïnterpreteerd is als de 
top van de beddingzanden van een voormalige meander in de stroomgordel. 

4.4 Verstoringen
Binnen het onderzoeksgebied worden buiten de resten van de huidige bebouwing geen verstoringen verwacht. De 
twee gebouwen in het plangebied zijn niet onderkelderd.32 Aangezien de middeleeuwse resten relatief diep liggen, 
is de kans groot dat deze nog grotendeels intact zijn. Alleen funderingen van de gebouwen zouden eventueel de 
archeologische resten kunnen hebben verstoord. Op de locatie van de buitenwanden van deze bebouwing kan dus 
een verstoring zijn ontstaan. Daarnaast kunnen grondroerende werkzaamheden voor de aanleg van de nutsvoorzie-
ningen een verstoring veroorzaakt hebben. De locatie van de huidige bebouwing is zichtbaar op afbeelding 2.2.

32 Mededeling oud-medewerken Boerenbond.
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4.5  Archeologisch beleid
Voor de gemeente Dreumel is een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld.33 Hierop is zichtbaar dat voor het 
onderzoeksgebied een hoge archeologische verwachting geldt, namelijk ‘waarde archeologie 1’. Voor bodemingrepen 
groter dan 100 m² en dieper dan 40 cm of/dan wel ophogen groter dan 100 m2 en hoger dan 70 cm is vanuit deze 
gemeente een onderzoeksplicht ingesteld.

4.6  Beantwoording onderzoeksvragen
1. Wat is de genese van het onderzoeksgebied?

Het plangebied ligt in een gebied waar twee stroomgordels van verschillende ouderdom actief zijn geweest. Voor 
de IJzertijd is de stroomgordel van Dreumel actief geweest binnen het plangebied. Deze rivier liep hier vanaf circa 
2120-1340 cal v.Chr. (Vroege- tot Midden-Bronstijd). Ten noorden van het plangebied liggen nog restanten van deze 
stroomgordel in de diepere ondergrond. Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart op een rivierduin uit het 
Laat Pleistoceen. Deze rivierduinen zijn vanaf het Laat Paleolithicum bewoonbaar geweest. Op de stroomgordel van 
Dreumel zijn sporen van bewoning uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. De stroomgordel van de Waal is 
vanaf de Vroege Middeleeuwen of al eerder bewoond geweest.

2. Zijn er archeologische monumenten of waarnemingen (zowel vondstmeldingen als archeologische opgravingen) in 
het plangebied aanwezig?

Nee, maar direct naast het plangebied heeft in 2015 een opgraving plaats gevonden waarbij archeologische vondsten 
en sporen zijn aangetroffen vanaf de Laat-Romeinse tijd tot en met de Middeleeuwen. 
3. Welke verstoringen van de bodemopbouw zijn bekend of te verwachten?

In het plangebied zijn staan twee gebouwen waarvan de funderingen en nutsvoorzieningen vermoedelijk alleen 
bovenste ophogingslagen uit de Nieuwe Tijd hebben verstoord. Verder bevind zich in het onderzoeksgebied ook nog 
een weegbrug die de ondergrond verstoord kan hebben.

4. Wat is de verwachtingswaarde of trefkans voor archeologische waarden en waarom?

Op basis van het bureauonderzoek blijft de verwachting op archeologische resten uit de periode van de IJzertijd-
Romeinse tijd t/m de Nieuwe Tijd van het plangebied onveranderd hoog. Naast het plangebied zijn archeologische 
resten uit deze tijd aangetroffen met uitzondering van de IJzertijd en Late Middeleeuwen. 

5. Op het terrein ten zuidwesten van het plangebied (centrumplan) heeft een archeologische noodopgraving plaats-
gevonden. Zijn er gegevens bekend van deze opgraving zoals datering, diepte archeologisch vlak en vondstlaag?

De uitwerking van de noodopgraving dient nog plaats te vinden, maar aan de hand van de ruwe velddata en medede-
lingen van de opgravingsleider is voldoende informatie bekend over de opgraving, met uitzondering van het ver-
wachte aantal vondsten. Bij de opgraving zijn bewoningssporen aangetroffen van een Karolingisch erf, waarbij sporen 
zijn aangetroffen van een grote boerderij. De sporen bestonden uit greppels, paalkuilen en afvalkuilen. Op een diepte 
van circa 110-145 cm -mv ligt een oud loopvlak uit de (Vroege) Middeleeuwen, bestaande uit een donkerbruingrijze-
lichtbruin gevlekte, uiterst of sterk siltige, zwak humeuze klei met houtskool en puin. In deze laag op circa 130 cm-mv 
is bij de opgraving een archeologisch vlak aangelegd. Hieronder bevinden zich komafzettingen. Op de overgang van 
de komafzettingen naar het beddingzand zijn vondsten aangetroffen uit de Laat-Romeinse tijd en de Merovingische 
tijd. 
 
6. Wat is de verwachting en aard van de archeologische sporen voor het plangebied op basis van deze opgraving?

De verwachting is dat de archeologische sporen die aangetroffen zijn bij de opgraving doorlopen in het plangebied. 

33 Zie: Bestemmingsplan Archeologie West Maas en Waal.
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5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusie
In opdracht van Driessen Vastgoed BV is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd door Ex-Situ Archeologie. 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek het voornemen om nieuwe woningen te bouwen in het centrum van 
Dreumel. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is 1220 m2 en ligt aan de Paulus 3. Bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning is een archeologisch onderzoek verplicht gesteld. Dit bureau-onderzoek vormt de eerste 
stap in dit onderzoeksproces en heeft als doel een gespecificeerde archeologische verwachting op stellen en advies 
te geven over mogelijke vervolgstappen in het onderzoeksproces.

Uit het archeologisch vooronderzoek blijkt dat het plangebied een hoge tot zeer hoge verwachting heeft op archeolo-
gische resten uit de periode van de Laat-Romeinse tijd t/m de Nieuwe tijd.

In de bovenste 40-65 cm-mv van de ondergrond bevindt zich een archeologische laag, in de vorm van ophogingslaag 
uit de Nieuwe tijd. Onder deze ophoging op een diepte van circa 60-110 cm-mv ligt een oude bouwvoor uit de Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Hieronder bevind zich een oud loopvlak uit de Vroege Middeleeuwen op een diepte van 
circa 110-145 cm -mv. Hieronder, op de overgang van de komafzettingen naar het beddingzand, dus iets hoger dan 
300 cm -mv, zijn vondsten aangetroffen uit Laat-Romeinse tijd en Merovingische tijd.

Aangezien de geplande nieuwbouw voorzien is van kelders en parkeergarages en de archeologische resten al hoger 
zijn te verwachten dan de maximale verstoringsdiepte zullen deze verloren gaan.

5.2 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van het bureau-onderzoek kan worden vastgesteld dat er archeologische resten uit 
verschillende perioden binnen het onderzoeksgebied aanwezig kunnen zijn. Dit is ook de reden dat op de archeo-
logische beleidskaart van de gemeente West Maas en Waal het gebied een hoge archeologische verwachting heeft 
gekregen. Op basis van een opgraving die in 2015 is uitgevoerd bij het centrumplan Dreumel is de verwachting dat in 
het plangebied sporen aanwezig zijn van een Karolingisch erf en vondsten uit de Laat-Romeinse tijd, Merovingische 
tijd en Nieuwe tijd. 

Gezien de hoge tot zeer hoge archeologische verwachting van het plangebied wordt bij bodemingrepen archeo-
logisch vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een opgraving en/of een begeleiding (protocol opgraven) . 
Geadviseerd wordt om deze opgraving uit te voeren binnen de contouren van de toekomstige bebouwing en versto-
ring i.v.m. eventuele nutsvoorzieningen zodat werk met werk gemaakt kan worden.  

Het is aan de bevoegde overheid, in deze de gemeente West Maas en Waal, om op basis van de resultaten van dit 
onderzoek en het afgegeven advies te bepalen of en in welke vorm vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd.

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van bureauonderzoek kan echter de aan- of afwezigheid van 
eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden.
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Afbeeldingen
Afbeelding 1.1: De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de topografische kaart.
Afbeelding 2.1: Een luchtfoto van de huidige bebouwing binnen het onderzoeksgebied (rood omlijnd) (bron: https://
www.google.nl/maps, geraadpleegd op 10-12-2018).
Afbeelding 2.2a: Foto van de huidige situatie van het onderzoeksgebied de Paulus 3 vanuit het oosten.
Afbeelding 2.2b: Foto van de huidige situatie van het onderzoeksgebied de Paulus 3 vanuit het zuiden.
Afbeelding 2.3: Een overzicht van de toekomstige situatie geprojecteerd op de topografische kaart .
Afbeelding 3.1: De geomorfologische kaart van Nederkand, versie 2008 (Archis3, geowetenschappelijke data).
Afbeelding 3.2: Het Actueel Hoogtebestand vna Nederland, met het plangebied in het rode kader (naar Koeman
2016).
Tabel 4.1: In Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 600 m rond het onderzoeksge-
bied. Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 12-12-2018. BO staat voor bureau-onderzoek en IVO-O
staat voor een Inventariserend Veldonderzoek Overig, DO staat voor definitief onderzoek/opgraving.
Afbeelding 4.1: Combinatie van de Indicatieve Kaart van Archeologische waarden (IKAW 2008) met de gemeentelijke
waardenkaart (West Maas en Waal) geprojecteerd op het kadaster.
Afbeelding 4.2: Het onderzoeksgebied (rood) met de gegevens uit Archis3 en met de topografische kaart als achter-
grond. In blauw zijn de onderzoeksmeldingen aangegeven. Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op
12-12-2018.
Afbeelding 4.3: Overzicht van de ligging van de opgraving Centrumplan (Archismelding nr.2455550100) uit 2015 op
de topografische kaart .
Afbeelding 4.4: Foto van de noodopgraving in 2014, richting het westen (bron: Ex-Situ archeologie).
Afbeelding 4.5: De Verpondingskaart van Dreumel uit 1808-1809, met het plangebied binnen de rode cirkel (bron:
Gelders Archief 0873, Collectie Verpondingskaarten 173.
Afbeelding 4.6: Het kadastrale minuutplan uit 1811-1832 met het plangebied in de rode cirkel.
Afbeelding 4.7: De Paulus 1, op initiatief van pastoor van Rijsewijk gebouwd voor de Paulusvereniging, met de glo-
bale ligging van de straat de Paulus en Rooijsestraat 62, in 1885 gebouwd op initiatief van de Vincentiusvereniging
(bron: Stichting Tremele).
Afbeelding 4.8: Veldnaamkaart van Dreumel met daarop de eerste bebouwing in het plangebied de Paulus 3 (bron:
Perceelsnamenkaart dorpspolder Dreumel; Wageningen, Stiboka).
Afbeelding 4.9: Het gebouw van de boerenbond in 1975 met ervoor de weegbrug.

Tabellen
Tabel 4.1: In Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 600m rond het onderzoeksge-
bied. Geraadplaagd via https://archis.cultureelergfoed.nl op 12-12-2018. BO staat voor bureau-onderzoek en IVO-O
staat voor een Inventariseredn Veldonderzoek Overig. DO staat voor definitief onderzoek/opgraving.

Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht van geologische en archeologische periodes
Bijlage 2: Zandbanenkaart (zanddiepte 2010) Provincie Gelderland (www.gelderland.nl)
Bijlage 3: Boorkolommen van RAAP uit 2008, om-nummer 2181568100, boringen WMDd-21 en 22
Bijlage 4: Uitsnede van de bodemkaart van Nederland (Archis3)
Bijlage 5: Overzicht van de bouwplannen
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Bijlage 1: Overzicht van geologische en archeologische periodes
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 Bijlage 2: Zandbanenkaart (zanddiepte 2010) Provincie 
Gelderland (www gelderland.nl)
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	 Bijlage	3:	Boorkolommen	van	RAAP	uit	2008,	om-nummer	
2181568100,	boringen	WMDd-21	en	22

boring: WMDD-21
beschrijver: KJB, datum: 11-1 -2008, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, 
plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever. DHV, uitvoerder. RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig �jn

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, rood
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Opmerking: Straatklinkers

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: BP 19

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: di�uus (3-1 0 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: BP 19

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: di�uus (3-1 0 cm), aard ondergrens: di�uus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: BP 1 9

170 c m -Mv
Algemeen: aard bovengrens: di�uus (3-10 cm), aard ondergrens: di�uus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: BP 1 9

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: di�uus (3-1 0 cm), aard ondergrens: di�uus (3-1 0 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Opmerking: BP 1 9

300 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: di�uus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig �jn
Opmerking: BP 1 9

Einde boring op 400 cm -Mv

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: BP 1 9

8nde boringop 75cm-Mv

boring: WMDD-22
beschrijver: KJB, datum: 1 1-1 -2008, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: West Maas en Waal, 
plaatsnaam: Dreumel, opdrachtgever. DHV, uitvoerder. RAAP Oost

BIJlage XX

Boorbeschrijvingen RAAP-Notitie 2591
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Bijlage 4: Uitsnede van de bodemkaart van Nederland (Archis3)



35 Ex-Situ rapport 3 Bureau-onderzoek de Paulus 3 te Dreumel

Bijlage 5: Overzicht van de bouwplannen
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