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1 Inleiding 
 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 
Op 15 januari 2007 werd in opdracht van TOP Milieu B.V., door Synthegra bv een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd op een terrein gelegen aan de Horst, de Hooistraat en de Nieuwestraat te 
Druten, in de gemeente Druten (zie afbeelding 1). De te onderzoeken locatie heeft een totale oppervlakte van 
circa 2,3 hectare. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van het 
plangebied. Er zal nieuwbouw plaatsvinden. De graafwerkzaamheden, die zullen gaan plaatsvinden vormen 
een bedreiging voor eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische waarden. Daarom dient 
voorafgaand aan deze werkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De locatie is bestemd 
voor woningbouw. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een  karterend booronderzoek.  
Het bevoegd gezag, de gemeente Druten, zal de resultaten van het onderzoek toetsen. 
 
De aanleiding van het booronderzoek wordt gevormd door een in juni 2006 door Synthegra bv uitgevoerd 
bureauonderzoek betreffende dit plangebied.1 Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat het 
plangebied is gelegen binnen een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde voor de periode 
steentijd tot en met nieuwe tijd. Echter, tijdens een booronderzoek, op een afstand van 70 m ten zuidwesten 
van het plangebied, is onder een ophoogdek van gemiddeld 90 cm dik een oude bewoningslaag aangetroffen 
uit de periode late ijzertijd tot de late middeleeuwen. De noordelijke begrenzing van deze woongrond werd 
tijdens dat onderzoek niet gedefinieerd, daarom is het niet uit te sluiten dat deze woongrond ook binnen het 
huidige plangebied in de ondergrond aanwezig is. Het advies, voortkomend uit het bureauonderzoek, hield in 
het uitvoeren van een karterend veldonderzoek door middel van boringen voor de periode ijzertijd tot en met 
de nieuwe tijd. Dit advies is overgenomen door het bevoegd gezag, de gemeente Druten. 

 Afbeelding 1: het plangebied op de topografische kaart, weergegeven in het rode kader. 
 
 

                                                           
1 Emaus en Leuvering, 2006. 
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1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek is inzicht te verkrijgen in de archeologische waarden in het 
plangebied en toetsing van het in het bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel. De volgende vragen 
dienen, indien mogelijk, te worden beantwoord: 
 
1. Wat is de bodemopbouw in het gebied? 
2. Zijn er archeologische vindplaatsen, in het bijzonder een bewoningslaag tussen 0,5 – 1,5 meter beneden 

maaiveld, in het plangebied aanwezig? 
3. Op welke diepte liggen de aangetroffen archeologische resten? 
4. Wat is bekend over de omvang, aard, datering en kwaliteit van de aangetroffen archeologische 

vindplaatsen? 
 

1.3 Administratieve gegevens 
Toponiem   : De Horst 
Plaats    : Druten 
Gemeente   : Druten 
Provincie   : Gelderland 
Projectnummer   : P0501612 
Bevoegd gezag   : Druten 
Opdrachtgever   : TOP Milieu B.V. 
Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 
Datum uitvoering   : juni 2006 
Kaartblad   : 39H 
Periode    : steentijd -middeleeuwen 
Oppervlakte   : 2,3 ha. 
Grondgebruik    : bebouwing 
Beheer en plaats documentatie : Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek RACM, Synthegra Doetinchem 
 
De plangebied wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten: 
noordwesten: X: 170370, Y: 434015 
noordoosten:  X: 170576, Y: 433982 
zuidoosten: X: 170537, Y: 433815 
zuidwesten: X: 170326, Y: 433862 
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2 Verwachtingsmodel en veldwerkmethode 
 

2.1 Verwachtingsmodel 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is voor het plangebied een verwachtingsmodel 
opgesteld. Op de IKAW is aan het plangebied een lage trefkans voor archeologische resten uit de periode 
steentijd tot en met de nieuwe tijd toegekend. Tijdens een booronderzoek, dat is uitgevoerd ca. 70 m ten 
zuidwesten van het plangebied is onder een ophoogdek van gemiddeld 90 cm dik een oude bewoningslaag 
aangetroffen, welke op basis van aardewerk is gedateerd op de periode late ijzertijd tot de late middeleeuwen. 
De noordelijke begrenzing van deze oude bewoningslaag is tijdens dat onderzoek niet gedefinieerd. Daarom 
is het niet uit te sluiten dat dit niveau ook binnen het huidige plangebied in de ondergrond aanwezig is. Deze 
oude bewoningslaag wordt verwacht tussen 0,5 en 1,5 m –mv. Daarom wordt, om een beter onderbouwde 
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied, een 
karterend booronderzoek voor de periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd geadviseerd. Dit betekent dat er 
binnen het plangebied ca. 12 boringen gezet dienen te worden om een boordichtheid van 5 boringen per 
hectare te bewerkstelligen.  
 

2.2 Veldwerkmethode 
Aangezien uit het bureauonderzoek is gebleken dat zich mogelijk archeologische resten in het plangebied 
bevinden, is aanvullend een veldonderzoek uitgevoerd. Het betreft hier een karterend onderzoek, onderdeel 
van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO; conform KNA 3.1). Het doel van het karterend booronderzoek is 
het toetsen van het verwachtingsmodel en het in kaart brengen van eventueel binnen het plangebied 
aanwezige archeologische resten. 
 
Op basis van de datering en kenmerken van de verwachte vindplaatsen, is de methode van onderzoek 
bepaald. In het plangebied is een karterend booronderzoek voor de periode ijzertijd en latere perioden 
uitgevoerd. Er zijn 5 boringen per hectare gezet tot 25 cm in de C-horizont. De boringen zijn, voor zover 
mogelijk, geplaatst in een verspringend boorgrid (driehoeksgrid). De exacte boorlocaties zijn tijdens het 
veldwerk bepaald, mede aan de hand van veldwaarnemingen.  
 
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Het opgeboorde sediment is 
verbrokkeld/versneden en waar mogelijk gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm teneinde de 
aanwezigheid van artefacten of archeologische indicatoren vast te stellen. De boringen zijn beschreven o.a. 
conform de NEN5104 en tevens geologisch en bodemkundig geïnterpreteerd. 
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3 Resultaten van het veldwerk 
 
Inleiding 
In het plangebied zijn in totaal 14 boringen gezet, met een gemiddelde dichtheid van 5 per hectare, tot een 
maximale diepte van 1,70 m – mv. De locaties van de boringen zijn weergegeven op de boorpuntenkaart in 
bijlage 1. De boorbeschrijvingen en –profielen zijn bijgevoegd in bijlage 2.  
De keuzes voor de boorlocaties werd beperkt, doordat een deel van het terrein was bebouwd, of verhard met 
stelcon platen. 
 
Geologie en bodem 
De gemiddelde bodemopbouw in het plangebied ziet er als volgt uit: 
In alle boringen zijn tot grote diepte sporen van verstoring aangetroffen. De verstoorde laag is minimaal 70 tot 
maximaal 145 cm dik. Zes boringen (boring 3, 5, 6, 11 t/m 13) zijn gestuit. Onder de klinkers van boring 11 en 
12 is een kunstmatige verharding aangetroffen, waar niet doorheen geboord kon worden.  
 
De ongestoorde ondergrond bestaat in het algemeen uit licht bruin, matig grof, zwak tot matig siltig zand. In 
boring 4 was het zand zeer fijn en sterk siltig en onderin gelaagd met grof zand. Dit zijn duidelijk 
rivierafzettingen. 
 
Archeologie 
Tussen 0,5 en 1,5 meter beneden maaiveld is in geen enkele boring een bewoningslaag aangetroffen. Er zijn 
geen archeologische resten of indicatoren gevonden. 
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4 Conclusie 
 
In het kader van de voorgenomen grondwerkzaamheden in het plangebied de Horst te Druten is een 
karterend veldonderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn in totaal 14 boringen tot maximaal 1,70 m – mv uitgevoerd.  
 
In het plangebied worden op basis van het bureauonderzoek archeologische resten verwacht uit de periode 
ijzertijd tot nieuwe tijd. Binnen het plangebied wordt eventueel een oude bewoningslaag verwacht tussen 0,5 
en 1,5 m –mv.  
 
Het doel van het onderzoek was, een antwoord te vinden op de in de inleiding gestelde vragen: 
 

• Wat is de bodemopbouw in het gebied? 
In alle boringen is de bodemopbouw verstoord tot 70 maximaal 145 cm beneden maaiveld. 
 

• Zijn er archeologische vindplaatsen, in het bijzonder een bewoningslaag tussen 0,5 – 1,5 meter 
beneden maaiveld, in het plangebied aanwezig? 
Er is geen bewoningslaag aangetroffen. In geen van de boringen zijn archeologische resten of 
indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De kans 
dat er een archeologische vindplaats binnen het plangebied aanwezig is, wordt daarom klein geacht. 
De hier onderstaande onderzoeksvragen zijn daarom niet meer van toepassing. 
 

• Op welke diepte liggen de aangetroffen archeologische resten? 
• Wat is bekend over de omvang, aard, datering en kwaliteit van de aangetroffen archeologische 

vindplaatsen? 
 

 
5 Advies 

 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er archeologische resten en/of een vindplaats in het plangebied 
aanwezig is. Een vervolgonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 
 
De resultaten van dit onderzoek dienen te worden getoetst door het bevoegd gezag, dat op basis van het 
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Geadviseerd wordt daarom om contact op te nemen met de 
gemeente Druten. 
 
Mochten er tijdens de geplande werkzaamheden toch aanwijzingen worden aangetroffen die duiden op (pre-) 
historische bewoningsactiviteiten dan geldt conform de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht bij het 
bevoegd gezag, de gemeente Druten. 
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Beoordeling 
 
De resultaten van het onderzoek zijn in 2009 beoordeeld door Vestigia in naam van het bevoegd gezag 
(gemeente Druten).  
 
De boordichtheid van 5 boringen per hectare is niet toereikend voor een karterend onderzoek. Tegenwoordig 
wordt gewoonlijk een minimum van 10 boringen per hectare geadviseerd, waarbij tevens de boordiameter van 
15 cm gehanteerd dient te worden.  
 
Het advies om het terrein vrij te geven kan op basis van de resultaten van het onderzoek niet worden 
opgevolgd. Er wordt geadviseerd om aanvullende boringen te plaatsen zodat een minimale dichtheid van 10 
per hectare bereikt wordt. Om deze reden dienen 12 aanvullende boringen met een diameter van 15 cm te 
worden gezet zodra de bestaande bebouwing is gesloopt, aangevuld met een oppervlakte-inspectie van het 
plangebied. 
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Bijlage 1:    Detailkaart van de onderzoekslocatie met boorpunten 
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Bijlage 2:    Boorprofielen 
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Bijlage 3:    Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen 
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Bijlage 4:    Geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen 
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van TOP Milieu B.V heeft Synthegra Archeologie bv in juni 2006 een bureauonderzoek uitgevoerd
in verband met de toekomstige projectontwikkeling van het plangebied “De Horst”. Het plangebied is gelegen
aan de Horst, de Hooistraat en de Nieuwstraat te Druten.  Het onderzoek diende te worden uitgevoerd, omdat
realisatie van de plannen (aanleg van woningen) zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk
aanwezige archeologische resten.

De maximaal te verstoren diepte is circa 80 cm – Mv. Het doel van het bureauonderzoek was het verwerven
van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over de bekende of verwachte archeologische waarden,
binnen het plangebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid en
conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Met behulp van deze informatie is een
gebiedspecifiek archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.

1.2 Plangebied
Het plangebied (circa 2,3 ha.) ligt ten noorden van het centrum van Druten (afbeelding 1). Het plangebied
staat afgebeeld op kaartblad 39H van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000). Ten tijde van
het onderzoek was het plangebied deels bebouwd.

Afbeelding 1: de ligging van het plangebied (rode kader). Inzet rechtsboven ligging in Nederland (zwarte
kader).
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1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de KNA 2.2.

1.3 Administratieve gegevens

Toponiem : De Horst
Plaats : Druten
Gemeente : Druten
Provincie : Gelderland
Projectnummer : 176104
Bevoegd gezag : Druten
Opdrachtgever : TOP Milieu B.V.
Uitvoerende instantie : Synthegra Archeologie
Datum uitvoering : juni 2006
Kaartblad : 39H
Periode : Steentijd -Middeleeuwen
Oppervlakte : 2,3 ha.
Grondgebruik : bebouwing
Beheer en plaats documentatie : Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek ROB, Archief Synthegra Zelhem

De plangebied wordt omsloten door de volgende 4 coördinaten:
lb: X: 170370, Y: 434015
rb: X: 170576, Y: 433982
ro: X: 170537, Y: 433815
lo: X: 170326, Y: 433862
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om na te gaan of er reeds archeologische vondsten uit het plangebied
geregistreerd staan, om de landschappelijke (geologische  en bodemkundige) kenmerken alsmede de
gespecificeerde archeologische verwachting te bepalen. In het kader van het bureauonderzoek zijn
verschillende bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst).

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of nabij het plangebied is het
ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) te Amersfoort geraadpleegd.

2.2 Resultaten

Geologie en geomorfologie
 Er bestaat een sterke relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de archeologische
verwachting van een gebied. Daarom is het belangrijk om de genese van een landschap goed te bestuderen.
De geologische ontwikkeling ligt ten grondslag aan de geomorfologie en bodem. In deze paragraaf wordt
nader ingegaan op de landschapsgenese op de plangebied. Voor de geologische en geomorfologische
beschrijving is gebruik gemaakt van de nieuwe lithostratigrafische indeling van de ondiepe ondergrond.1 Op
de geologische kaart van Nederland 1:600.000 staat aangegeven dat de afzettingen die binnen het
plangebied aan het maaiveld verwacht kunnen worden rivierafzettingen zijn welke worden gerekend tot de
Formatie van Echteld. Deze riviersedimenten zijn afgezet in het Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden). Op
deze kaart worden de rivierafzettingen onderverdeeld in kleiige komafzettingen en de wat grovere
stroomgordelafzettingen. Het plangebied is gelegen op stroomgordelafzettingen.2

Op de stroomgordelkaart van de Rijn – Maas delta staat aangegeven dat de stroomgordel waarop het
plangebied gelegen is, actief was van circa 2.160 jaar geleden tot aan de bedijking circa 500 jaar geleden.3

Deze stroomgordel heeft zich ingesneden in oudere holocene afzettingen. Uit deze kaart komt ook naar voren
dat in de ondergrond een rivierterras uit het Laat Pleniglaciaal (circa 29.000 tot 18.000 jaar geleden) aanwezig
is. Hoe diep de top van deze pleistocene afzettingen is niet precies bekend. Uit de gegevens die beschikbaar
zijn op Archis is op te maken dat dit niveau zich rond NAP bevindt. Naar verwachting ligt dit niveau tussen de
6 en 7 meter onder het maaiveld.

Op de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (afbeelding 2 op de volgende pagina) is het
plangebied niet gekarteerd, omdat het binnen de bebouwde kom van Druten ligt. Uit het kaartbeeld is op te
maken dat het plangebied naar verwachting op een rivieroeverwal (3K25) ligt. Deze oeverwal is gevormd door
de Waal. Wanneer bij hoogwater de riviervlakte overstroomt, neemt de stroomsnelheid buiten de bedding snel
af. Het meeste sediment bezinkt vlak naast de bedding waar een oeverwal ontstaat, die bij elke overstroming
verder opgehoogd wordt. Hoe hoger de oeverwal wordt, hoe fijner het sediment is dat afgezet wordt.4

                                                          
1 De Mulder et al., 2003.
2 Van Staalduinen, 1976.
3 Berendsen en Stouthamer, 2001.
4 Berendsen, 1996.
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Afbeelding 2: uitsnede uit de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000.

Andere landschapsvormen die in de omgeving van het plangebied veel voorkomen zijn vlaktes ontstaan door
afgraving of egalisatie (2M48) en meanderruggen en geulen in uiterwaard (3L15). Deze worden echter niet
binnen het plangebied verwacht omdat deze vormen alleen buitendijks voorkomen.

Bodem
Ook op de bodemkaart van Nederland 1:50.000 (afbeelding 3) is het plangebied niet gekarteerd, omdat het
binnen de bebouwde kom van Druten ligt. Uit het kaartbeeld is te concluderen dat het bodemtype dat binnen
het plangebied verwacht kan worden een kalkhoudende poldervaaggrond is, hetzij in zware zavel en lichte klei
(Rd90A) of in lichte zavel (Rd10A).
Tijdens een booronderzoek dat is uitgevoerd op ca. 70 m ten zuidwesten van het plangebied is geen
ooivaaggrond, maar een tuineerdgrond aangetroffen. Tuineerdgronden in het rivierengebied komen vaak voor
ter plaatse van oude woongronden en zijn ontstaan door het opbrengen van huisafval en mest.5 Het is niet uit
te sluiten dat dit bodemtype ook binnen het huidige plangebied aanwezig is.

Afbeelding 3: uitsnede uit de bodemkaart van Nederland 1:50.000.

                                                          
5 Van Putten, 2005.
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Archeologie
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het plangebied een lage kans
op het aantreffen van archeologische waarden. Binnen het plangebied staan geen vindplaatsen of
monumenten geregistreerd in ARCHIS (peildatum 2 juni 2006). Uit de directe omgeving van het plangebied
zijn meerdere vindplaatsen bekend. Fragmenten middeleeuws aardewerk werden aangetroffen circa 50 meter
ten zuiden van het plangebied (ARCHIS waarnemingsnummer 25579). Fragmenten aardewerk uit de IJzertijd
de Romeins tijd en de Middeleeuwen werden aangetroffen circa 70 meter ten zuiden van het plangebied.
Mogelijk gaat het hier om een nederzettingsterrein (ARCHIS waarnemingsnummer 21453). Een oude
woongrond met sporen van bewoning uit de perioden IJzertijd en Middeleeuwen werd aangetroffen circa 100
meter ten zuidwesten van het plangebied  (ARCHIS waarnemingsnummer 401428).

Afbeelding 4: het plangebied (rode kader) zoals weergeven op een veldminuutkaart uit circa 1828.6

Gegevens uit het kaartmateriaal
In het kader van het bureauonderzoek is tevens historisch kaartmateriaal bestudeerd (zie literatuurlijst).
Volgens de historische kaarten uit circa 1828, 1830 en 1905 was het plangebied gedeeltelijk bebouwd. Het
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Waalbandijk. Binnen het plangebied kunnen
archeologische waarden worden verwacht die gerelateerd zijn aan bebouwing en bewoning in de perioden
Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

                                                          
6 Bron: de Woonomgeving.nl
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3 Archeologisch verwachting

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gebiedsspecifiek
verwachtingsmodel opgesteld. Op de IKAW is aan het plangebied een lage trefkans voor archeologische
resten uit de periode Steentijd tot en met de Nieuwe tijd toegekend. Tijdens een booronderzoek, dat is
uitgevoerd ca. 70 m ten zuidwesten van het plangebied is onder een ophoogdek van gemiddeld 90 cm dik een
oude bewoningslaag aangetroffen, welke op basis van aardewerk is gedateerd op de periode Late IJzertijd tot
de Late Middeleeuwen. De noordelijke begrenzing van deze oude bewoningslaag is tijdens dat onderzoek niet
gedefinieerd. Daarom is het niet uit te sluiten dat dit niveau ook binnen het huidige plangebied in de
ondergrond aanwezig is. Deze oude bewoningslaag wordt verwacht tussen 0,5 en 1,5 m –Mv.

Advies
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan niet worden uitgesloten dat de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging van het plangebied leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige
archeologische resten. Daarom wordt, om een beter onderbouwde uitspraak te doen over de aan- of
afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied, een karterend booronderzoek voor de periode
IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd  geadviseerd. Dit betekent dat er binnen het plangebied ca. 12 boringen
gezet dienen te worden om een boordichtheid van 5 boringen per hectare te bewerkstelligen.

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door het bevoegd gezag, dat op basis van het
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Geadviseerd wordt daarom om contact op te nemen met de
gemeente Druten.
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