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Samenvatting
In opdracht van gemeente Etten-Leur heeft Antea Group in februari 2019 een archeologisch
onderzoek uitgevoerd op de locatie Triangeldreef 21, de voormalige locatie basisschool ’t
Carillon". . Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de sloop van het schoolgebouw en de
herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Het archeologische onderzoek heeft bestaan uit een
sloopbegeleiding ( opgraving, variant begeleiding) en een proefsleuvenonderzoek.
In een eerder stadium is reeds een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek middels boringen uitgevoerd. 1 Het advies in dat onderzoek was om, vanwege het
niet kunnen aantonen van een bodemroering tot voorbij het archeologische sporenniveau een
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
Op 9 januari heeft de eerste fase bestaande uit een begeleiding sloopinspectie plaatsgevonden.
Vanwege de sloop van de vloeren was en groter hoeveelheid puin op locatie aanwezig. Wel bleek
dat de verwijdering van de fundering niet leidt tot diepe verstoring; de verstoring reikte niet
dieper dan de verstoring zoals die is veroorzaakt door de bouw van het schoolgebouw en de
aanleg van de bouwkuip daarvan destijds.
Op 9 februari is vervolgens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er zijn drie proefsleuven
aangelegd. Daarvoor is gebruik gemaakt van en graafmachine met gladde bak en is het vlak en
waar nodig handmatig opgeschaafd. De proefsleuven zijn gefotografeerd, digitaal ingemeten met
een Topcon dGPS. De profielen zijn handmatig afgestoken, vervolgens gefotografeerd en
getekend.
Resultaten
Er is in het plangebied sprake van een laarpodzol, met een antropogeen dek van 30 tot 50 cm ,
waaronder een mixlaag die de laatmiddeleeuwse maar eerder de nieuwe tijdse ontginning van
het gebied voor de landbouw kenmerkt ( mix van A B en C), waaronder een BC- en C-horizont. Er
zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een (potentieel
behoudenswaardige) archeologische vindplaats.
Advies
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde sloopbegeleiding / inspectie en het
proefsleuvenonderzoek luidt het advies om de voorgenomen werkzaamheden toe te staan
zonder nog nader archeologisch onderzoek uit te voeren.
Het bevoegd gezag heeft ingestemd met dit selectieadvies.

1

Colijn en Sophie, 2018
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1

Inleiding
In opdracht van gemeente Etten-Leur heeft Antea Group in februari 2019 een archeologisch
onderzoek uitgevoerd op de locatie Triangeldreef 21, de voormalige locatie van de basisschool ’t
Carillon.Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van het schoolgebouw en de voorgenomen
herontwikkeling van het terrein tot woningbouw. Het archeologisch onderzoek heeft bestaan uit
een sloopbegeleiding ( opgraving, variant begeleiding) en een proefsleuvenonderzoek. Het
onderzoek vind plaats in het kader van een bestemmingsplanwijziging.
In een eerder stadium is reeds een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek middels boringen uitgevoerd. 2 Het advies in dat onderzoek was om, vanwege de
mate van intactheid van de bodemopbouw een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
Het booronderzoek had daarbij geen vondstmateriaal opgeleverd die op voorhand de
aanwezigheid van een vindplaats deed vermoeden.
Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld dat akkoord is bevonden door
bevoegde overheid.3
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4003 en 4004 met daarin besloten de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor KNA-protocol 4003
(inventariserend veldonderzoek) en protocol 4004 (opgraven landbodems) is Antea Group
gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor archeologie).
Ligging onderzoekslocatie
Het plangebied bevindt zich aan de Triangeldreef in Etten-Leur.

Afbeelding 2. Luchtfoto van het plangebied met het dan nog bestaande schoolgebouw. Noordgericht.

2

Colijn en Sophie, 2018

3

Colijn en Koopmanschap, 2018
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2

Vooronderzoek

2.1

Bureauonderzoek
Er is in een eerder stadium al een bureauonderzoek uitgevoerd door Antea Group.4
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting. Dit omdat er bij de huidige
kennis (nog) geen archeologische perioden met zekerheid uitgesloten kunnen worden. Er kunnen
resten en sporen worden aangetroffen uit het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd,
afhankelijk van de bodemopbouw van het plangebied. Een voorbehoud dient te worden gemaakt
voor de periode vanaf het laat neolithicum tot de volle middeleeuwen, vanwege de aanwezigheid
van grote veengebieden in (de omgeving van) het plangebied. Hoewel in de directe omgeving
vooral vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd bekend zijn, is het voorkomen van
vondsten uit voorgaande perioden formeel niet met zekerheid uit te sluiten.

2.2

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen
Er is in een eerder stadium ook een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door Antea
Group.5 Tijdens het verkennende booronderzoek is een enkeerdgrond aangetroffen die redelijk
intact was: in alle boringen is nog een BC-horizont waargenomen. Verwacht mocht derhalve
worden dat de oorspronkelijke top van de C-Horizont nog intact was en daarmee ook een
eventueel aanwezig sporenvlak in de top van de oorspronkelijk C-Horizont.

4
5

Colijn en Sophie, 2018
Colijn en Sophie, 2018
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3

Onderzoeksopzet

3.1

Doel- en vraagstelling
Het doel van de archeologische begeleiding is in de eerste plaats het opsporen van
archeologische vindplaatsen en in de tweede plaats, bij aantreffen hiervan, het documenteren
van gegevens en veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te
behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.
Het doel van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is in de eerste plaats het systematisch
onderzoeken van het plangebied op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen
(karteren). In de tweede plaats dient het onderzoek om de aard, omvang, datering, gaafheid,
conservering en inhoudelijke kwaliteit van deze archeologische resten vast te stellen
(waarderen).
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:
Algemeen
1. Wat is de aard (complextype), omvang en fysieke kwaliteit van de aangetroffen
vindplaats(en)?
2. Uit welke archeologische periode(n) dateert/dateren de vindplaats(en)? Is er sprake van een
continu gebruik van de locatie als nederzettingsterrein? Kan er een fasering binnen de
perioden worden aangebracht en, zo ja, welke?
3. Kunnen de aangetroffen sporen worden toegeschreven aan structuren? En zo ja, wat voor
structuren en wat is de datering van deze structuren?
4. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten zich met de vondsten en sporen die
tijdens het vooronderzoek zijn aangetroffen?
Landschap en landgebruik
5. Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied? Zijn er aanwijzingen voor
bodemverstoringen?
6. Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de bewoningsperioden op de vindplaats?
7. Wat kan er geconcludeerd worden over het landgebruik binnen het onderzoeksgebied
voor(, tussen) en na de (verschillende) bewonings- of gebruiksperiode(n)?
8. Wat kan gezegd worden over de inrichting en natuurlijke vegetatie in de nabije en ruimere
omgeving van de vindplaats en de verbouwde gewassen?
9. Kan de opbouw van het plaggendek worden gedateerd? Zo ja, kan hierin een fasering
worden aangebracht? Kan deze fasering worden gekoppeld aan de fasering van bewoning
en landgebruik in de nabije omgeving?
10. Zijn er aanwijzingen voor akkerbouw en voor veeteelt en, zo ja, welke? Hebben hierin
verschuivingen opgetreden tussen de (indien aanwezig) verschillende perioden?
11. Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie en, zo ja, welke? Hebben hierin verschuivingen
opgetreden tussen de (indien aanwezig) verschillende perioden?
Sporen en structuren
12. Zijn er binnen de aangetroffen sporen structuren aan te wijzen, en zo ja, welke zijn dit, wat
is hun datering en waarvoor werden ze gebruikt? Binnen welke (regionale)
typochronologie(en) kunnen de structuren worden ondergebracht?
13. Kunnen binnen het onderzoeksgebied verschillende erven worden aangewezen? En, zo ja,
zijn deze gelijktijdig, aaneengesloten of met tussenliggend bewoningshiaat in gebruik?
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14. Wat kan er op basis van de spreiding van sporen, structuren en vondsten binnen de
vindplaats(en) worden geconcludeerd over de inrichting en gebruik van het terrein?
Materiële cultuur
15. Zijn er tijdens de opgraving archeologische vondsten aangetroffen? Zo ja, wat is de datering
van de archeologische vondsten en tot welke materiaalcategorieën en/of vondsttypen
behoren zij?
16. Wat is de conserveringstoestand van de verschillende aangetroffen materiaalcategorieën,
inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en -zoölogisch materiaal?
17. Wat is de typologie en vormontwikkeling van het aardewerk per periode? Binnen welke
typochronologie(en) kan het aardewerk worden ondergebracht?
18. Kunnen op basis van (de spreiding van) het vondstmateriaal uitspraken worden gedaan over
de materiële cultuur, het voedselpatroon, de bestaanseconomie, de sociale status en
handelsrelaties? Zo ja, licht dit toe, indien mogelijk per periode of fase.
19. Welke importen komen voor binnen de vindplaats(en)? Van waar zijn deze afkomstig? Wat
is hieruit af te leiden wat betreft de sociaal-economische verhoudingen en handelsrelaties?

3.2

Onderzoeksopzet
Datum uitvoering

9-1-2019 (sloopinspectie / begeleiding), 6-2-2019 (proefsleuven)

Veldteam

Gerjan Sophie ( beide dagen), Catelijne Nater ( 6-2-2019)

Weersomstandigheden

9 januari: droog, circa 6°C, 6 feb bewolkt en regen, ca 3 °C

Afwijkingen op PvE/PvA

In het PvE is de sloopbegeleiding opgenomen. Tijdens het proces van
het opstellen van het PvE en voor de uitvoering is een veldoverleg
geweest met de uitvoerder van de sloopaannemer en een
medewerker Bouwkunde en Installaties (Afdeling Beheer en
Realisatie) van de gemeente Etten-Leur.
Daarbij is de werkwijze van de sloper besproken en de manier
waarop de archeologische begeleiding daarin zinvol kan worden
opgenomen.
Gebleken is dat de sloop van de vloeren eerst plaats zou vinden en
dat daarna de funderingen getrokken zouden worden. De afspraak is
gemaakt dat daarbij een inspectie/ begeleiding zou plaatsvinden. De
sloopmethode is zodanig gekozen dat er geen of in elk geval zo
weinig mogelijk grondroering onder de fundering plaatsvindt.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vanwege het uitblijven van
sporen in de eerste sleuf contact opgenomen met opdrachtgever en
diens archeologisch adviseur. In overleg met die adviseur, mevrouw
drs. L. Weterings, is besloten af te wijken van het puttenplan.
Uiteindelijk is minder proefsleuf aangelegd dan in het PvE/ PvA
opgenomen, maar is , in combinatie met de sloopinspectie,
voldoende dekking bereikt.

Op 9 januari heeft een begeleiding/ sloopinspectie plaatsgevonden. Vanwege de sloop van de
vloeren was er een grote hoeveelheid puin op locatie aanwezig. Wel bleek dat de verwijdering
van de fundering niet leidt tot diepe verstoring; de ondergrondse sloop werd voorzichtig
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uitgevoerd en alleen de reeds verstoorde delen (als gevolg van de bouwkuip bij de bouw van het
schoolgebouw) werden tijdens de ondergrondse sloop geraakt.
Op basis van de begeleiding / inspectie, met duidelijkheid over de geringe mate van verstoring
van het potentieel archeologische vlak, is vervolgens de afspraak gemaakt dat de laatste
funderingsresten op dezelfde manier kunnen worden gesloopt , dat vervolgens een mobiele
puinbreker er voor zorgt dat het puin kan worden afgevoerd, alvorens in februari de
archeologische proefsleuven werden aangelegd.

Afbeelding 3. Overzicht van de locatie op 9 januari 2019 gezien naar het noorden / noordoosten

Afbeelding 4. Detailopname van de ondergrond onder de sloop op 9 januari 2019. Hier schemert de Chorizont door onder het slooppuin.

Op 9 februari is vervolgens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er zijn drie proefsleuven
aangelegd. Daarvoor is gebruik gemaakt van en graafmachine met gladde bak en is het vlak en is
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waar nodig het vlak handmatig opgeschaafd. De putten zijn gefotografeerd, digitaal ingemeten
met een Topcon dGPS. De profielen zijn handmatig afgestoken, vervolgens gefotografeerd en
getekend.
Werkput
01
02
03

Oppervlakte
148 m2
67 m2
139 m2

NAP hoogte vlak
7,38 m + NAP
7,2 m + NAP
7,2 m + NAP
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4

Onderzoeksresultaten

4.1

Bodemopbouw
De bodemopbouw in de proefsleuven bestaat van boven naar beneden uit:
-een bouwvoor Aa-horizont, soms enigszins verrommeld door moderne activiteit;
-daaronder een mixlaag, die samenhangt met de ontginning van het gebied als landbouwgrond;
-daaronder de BC-horizont of direct de C-horizont.
In het zuiden van werkput 1 is de A-horizont dunner en bevindt het dekzand van de C-horizont
zich hoger.
De ontginningslaag houdt mogelijk verband met de aanwezigheid van veen. Om landbouw
mogelijk te maken in het gebied was ontginnen noodzakelijk, zodat het gebied minder nat was. Er
zijn geen daadwerkelijke veenresten aangetroffen.
Dit beeld van de bodemopbouw sluit aan bij de resultaten van het booronderzoek, waar een B- of
BC horizont was aangetroffen. In proefsleuf 2 was , vanwege de sloop van het schoolgebouw, een
deel van het profiel verdwenen. Daar waar deze proefsleuf ter plaatse van het voormalige en
onbebouwde binnenplaatsje van het voormalige schoolgebouw is aangelegd is sprake van een
bodemopbouw zoals hierboven beschreven.
Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Etten-Leur heeft het plangebied
grotendeels een hoge verwachting. Een kleine punt in het noordoostelijke deel van het
plangebied heeft een lage verwachting. Volgens de beschrijving hing dit samen met goed
ontwaterde, relatief vruchtbare gronden ten opzichte van natte en lager gelegen gebieden. Dit
kwam uit de aangelegde proefsleuven niet duidelijk naar voren. Werkput 3 ligt namelijk
gedeeltelijk in de overgangszone, maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen voor
nattere of drogere delen van het landschap.

Afbeelding 5 Profiel 1.2: Bouwvoor op Mix/ ontginningslaag op BC op C- horizont
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4.2

Sporen en structuren
Tijdens het veldwerk zijn alleen enkele recente grondsporen aangetroffen. Het betreft nieuwe
tijdse, 20e eeuwse greppels of onderkanten van sloten. Op de topografische kaarten die in het
bureauonderzoek zijn afgebeeld en op topotijdreis.nl zijn binnen het plangebied sloten/ greppels
aanwezig die door hun ligging goed kunnen samenvallen met de waargenomen sporen.
Spooraard
Recent grondspoor

Aantal
12

Tabel 1. Spooraarden en aantallen.

Op de topografische kaart van 1870 wordt duidelijk dat de aangetroffen sporen niet overeen
komen met greppels uit deze perioden en dus geen 19e eeuwse oorsprong hebben (afbeelding 6).
Op de kaart van 1908 lijken de sporen in werkputten 1 en 2 enigszins overeen te komen met de
aanwezige erfafscheidingen (afbeelding 7). Deze situatie is in 1922 nog grotendeels gelijk. De
greppels die zijn aangetroffen in werkput 3 komen niet overeen met vastgelegde
erfafscheidingen (afbeelding 8).

Afbeelding 6. Liggen werkputten en aangetroffen sporen op de topografische kaart van 1870 (bron:
www.topotijdreis.nl).
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Afbeelding 7. Liggen werkputten en aangetroffen sporen op de topografische kaart van 1908 (bron:
www.topotijdreis.nl).

Afbeelding 8. Liggen werkputten en aangetroffen sporen op de topografische kaart van 1922 (bron:
www.topotijdreis.nl).
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In proefsleuf 2 is het vlak aangelegd op een deel van het terrein waar de sloop heeft
plaatsgevonden. Daarbij blijkt dat de bouwkuil en sloop van de school destijds alleen de uiterste
top van de C-horizont hebben geraakt. Dit maakt dat wanneer er binnen het plangebied een
archeologische vindplaats aanwezig zou zijn, deze nog herkenbaar zou moeten zijn door de
aanwezigheid van sporen. Dit was niet het geval.

Afbeelding 9. Impressie van het archeologische lege vlak van werkput 1. Gezien naar het zuiden.

Afbeelding 10. Proefsleuf 2: vooraan de C-horizont direct onder het gesloopte gebouw, verderop is een Ahorizont aanwezig , waar een binnenplaats was. Gezien naar het noorden.
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5

Conclusies en advies

5.1

Beantwoording onderzoeksvragen
In paragraaf 3.1 is een aantal onderzoeksvragen gesteld. De meeste daarvan zijn niet te
beantwoorden vanwege het uitblijven van een archeologische vindplaats binnen het plangebied.
Feitelijk zijn alleen vraag 1 en vraag 5 te beantwoorden. Het antwoord op vraag 1 luidt dat er
geen archeologische sporen of structuren zijn aangetroffen. Er is binnen het plangebied genoeg
bewaard gebleven van de oorspronkelijke top van de C-Horizont om wanneer er sprake zou zijn
geweest van een archeologische vindplaats met sporen, deze ook daadwerkelijk terug te vinden.
Het ontbreken van deze sporen is daarmee een aanwijzing dat het plangebied in het verleden
niet benut is geweest als verblijfplaats.
Het antwoord op vraag 5 is dat er sprake is van een laarpodzol, met een antropogeen dek van 30
tot 50 cm , waaronder een mixlaag die de ontginning van het gebied voor de landbouw kenmerkt
( mix van A B en C), waaronder een BC- en C-horizont.

5.2

Conclusies
De conclusie luidt dat het plangebied geen archeologische vindplaats heeft opgeleverd.
Waarschijnlijk was de ligging van het plangebied ten opzichte van de kernen Etten en Leur te
perifeer om in de late middeleeuwen en nieuwe tijd als vestigingslocatie benut te zijn. Het gebeid
is wel ontgonnen voor landbouw doeleinden, gebaseerd op de aangetroffen ontginningslaag in
het profiel. Wanneer dit precies is gebeurd is onduidelijk. De aangetroffen greppels (recente
sporen) dateren niet uit de late middeleeuwen maar pas uit de 20 e eeuw. Er zijn dus geen oudere
ontginningsgreppels aangetroffen tijdens het onderzoek.

5.3

Waardering
Het onderhavige proefsleuvenonderzoek en de begeleiding (protocol opgraven) betreft een
karterend alsmede waarderend onderzoek. Er is in de eerste plaats gekeken naar de aan- of
afwezigheid van archeologische vindplaatsen (karteren). De aangetroffen vindplaats dient
vervolgens ook gewaardeerd te worden op fysieke (en inhoudelijke) kwaliteiten, waaruit een
waardestelling volgt. Vanwege het uitblijven van een archeologische vindplaats is hier echter
geen sprake van een waardering

5.4

(Selectie)advies
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde sloopbegeleiding / inspectie en het
proefsleuvenonderzoek luidt het advies om de voorgenomen werkzaamheden toe te staan
zonder nog nader archeologisch onderzoek uit te voeren. De archeologische dubbelbestemming
“Waarde Archeologie” mag komen te vervallen of tenminste de verwachtingswaarde bijgesteld
naar laag. Dit betreft een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan
de bevoegde overheid, in deze de gemeente Etten-Leur.
Het bevoegd gezag heeft ingestemd met dit selectieadvies.
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Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel
5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij
de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook.
Antea Group
Oosterhout, maart 2019
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Bijlage 1: Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
e
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10 eeuw ontstaat er weer
enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.
Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.
Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.
Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.
Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.
Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoekoverig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.
Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVOo) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.
Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.
Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.
Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).
Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.
Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.
Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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