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Samenvatting 

In opdracht van Zwaluwe Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Thijssenweg 12 te Hooge Zwaluwe (Gemeente Drimmelen). 

De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een kantoor en de bouw van een 

bedrijfshal. De oppervlakte van deze twee ontwikkelingen bedraagt 800 m2. Tijdens het 

bureau- en booronderzoek zal het hele bedrijfsterrein van de Thijssenweg 12 met een 

oppervlakte van ca. 0,6 ha onderzocht worden.  

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de 

dekzand rug gevormd en vastgelegd is aan het eind van het Pleistoceen en begin van het 

Holoceen. De zandrug is in theorie bewoonbaar geweest tot deze bedekt is geraakt met veen. 

Wanneer dit gebeurd is en of er een veenlaag gevormd is op de dekzandrug, is niet bekend. 

Vervolgens is het gebied in gebruik genomen als bouwland in de Late Middeleeuwen.  

In het zuidoosten van het plangebied is in de 19e een het begin van de 20e eeuw een woonerf 

geweest. In de jaren ’80 van de 20e eeuw is het plangebied ingericht als bedrijventerrein. 

Vanuit het bureauonderzoek werden als oorspronkelijk bodemtype veldpodzolgronden 

verwacht in het plangebied. Dit bodemtype wordt gekenmerkt door een humeus dek dat 

dunner is dan 30 cm. Eventuele verstoringen aan de oppervlakte leiden dan ook relatief 

gemakkelijk tot verstoringen in de bodem en in de E-, B-  en de top van de C-horizont. Omdat 

een groot deel van het plangebied verhard is werd daarom verwacht dat het bodemprofiel 

verstoord geraakt zou zijn.  

Tijdens het verkennende booronderzoek zijn in het hele plangebied 11 boringen gezet, 

waarvan vijf op de locaties van het nieuwe kantoorgebouw en de nieuwe bedrijfshal. Uit de 

boringen is naar voren gekomen dat de bodem in het plangebied sterk verstoord is. 

Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens de inrichting van het plangebied als bedrijventerrein. In 

het zuidoosten van het plangebied zijn geen resten gevonden van het erf wat hier in de 19e en 

20e eeuw gelegen heeft. Eventuele archeologische waarden in de top van de oorspronkelijke 

bodem zullen hierbij verstoord zijn geraakt.  

ArGeoBoor adviseert om het plangebied vrij te geven voor de geplande bouwwerkzaamheden 

in de toekomst. Er kunnen echter nog archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn, 

zoals losse vondsten. Als in het plangebied archeologische resten aangetroffen worden is het 

verplicht deze te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de 

Monumentenwet. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Zwaluwe Bouw heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Thijssenweg 12 te Hooge Zwaluwe (Gemeente Drimmelen). 

De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een bestaand pand met kantoorruimte 

en een bedrijfshal. De oppervlakte van deze twee ontwikkelingen bedraagt 800 m2. Uit het 

figurerende bestemmingsplan (dossier NL.IMRO.1719.3bp12kernwagenberg) blijkt dat het 

plangebied ligt in een zone waarvoor een dubbelbestemming waarde-archeologie-1 is 

opgenomen. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 100 

m2 en dieper dan 50 cm-mv. De dubbelbestemming archeologie is gebaseerd op het 

archeologisch beleid van de gemeente Drimmelen dat is vastgelegd in de Nota archeologie 

(d.d. 24-01-2013) en de Archeologie verordening (d.d. 21-03-2013). De archeologische 

beleidskaart van de Gemeente Drimmelen stelt dat de locatie ligt in een gebied met een hoge 

archeologische verwachting.  

In overleg met de opdrachtgever is besloten om het hele perceel Thijssenweg 12 met een 

oppervlakte van ca. 0,6 ha te onderzoeken. 

Het onderzoek is uitgevoerd in juni en juli 2015. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van 

archeologische niveaus en mogelijk verstoringen binnen het plangebied. Hierbij worden 

kansrijke zones geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones uitgesloten van 

vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3.1  

 

 

 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Thijssenweg 12  
Provincie: Noord-Brabant 
Gemeente: Drimmelen 
Opdrachtgever: Zwaluwe Bouw 

Thijssenweg 12 
4927 PC Hooge Zwaluwe 
Contactpersoon: Dhr. G. Beek 
T: 0168-452505 
E: vanbeek@zwaluwebouw.nl 

Bevoegd gezag: Gemeente Drimmelen 
Deskundige bevoegd gezag: Regio West-Brabant 

Postbus 503 
4870 AM Etten-Leur 
mevr. drs. L. Weterings 
T 076-5027229 

Coördinaten: 110.659/409.173; 110.717/409.179; 110.699/409.065; 
110.753/409.077 

Oppervlakte: Circa 0,6 Ha 
Kaartblad: 44D 
Onderzoekmeldingsnummer: 3291398100 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied bestaat uit het perceel Thijssenweg 12 en ligt ten noorden van de Thijssenweg 

en ten zuiden van de N285 in Hooge Zwaluwe (zie afbeelding 1).2 In de noordelijke helft van 

het plangebied staat een bedrijfshal en in de noordwestelijke hoek van het terrein een kleine 

schuur. De overige delen van het plangebied zijn in gebruik als opstelplaats van bouwmateriaal 

en voorzien van een asfaltverharding. Het terrein wordt omgeven door een groenstrook. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,6 ha. Uit een kaart met gegevens van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van het plangebied zich op een hoogte van 

circa 0,55 tot 0,9m + NAP bevindt (zie afbeelding 2).3 

                                                           
2
 De gebieden ten noorden van de Thijssenweg horen bij Hooge Zwaluwe en ten zuiden bij Wagenberg 

(Dhr. G. van Beek, Zwaluwe Bouw). 
3
 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.4 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om ten noorden van het huidige bedrijfspand een kantoorgebouw te 

bouwen. Ten westen van het huidige bedrijfspand zal een ca. 500 m2 groot bedrijfspand 

gebouwd worden. De nieuwe bebouwing wordt gefundeerd ‘op staal’. Er zijn geen kelders 

voorzien onder de nieuwe bebouwing. De verstoringsdiepte bedraagt waarschijnlijk maximaal 

1,0 m –mv.  

                                                           
4
 Kadaster 2012 



ArGeoBoor rapport 1372: Thijssenweg 12 te Hooge Zwaluwe (gemeente Drimmelen) 
Opdrachtgever: Zwaluwe Bouw 7 

Afbeelding 2. Het plangebied geprojecteerd op een detail kaart van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland-maaiveld (bruin =hoog via geel en groen naar blauw = laag).5 

 

 

Afbeelding 3. Bouwplannen. 

 

                                                           
5
 AHN-2 2007-2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied maakt deel uit van het Brabantse dekzandlandschap. Dit dekzandlandschap is 

grotendeels gevormd tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 114.000-9.700 v. Chr.). Op 

het hoogtepunt van de ijstijd maakte Nederland deel uit van een poolwoestijn en was er 

weinig vegetatie. Door de weinige vegetatie had de win vrij spel en konden grote 

hoeveelheden zand verplaatst worden. Hierdoor is in Noord-Brabant een dik zandpakket 

afgezet wat bekend staat als dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden).6 

Op sommige plaatsen zijn dekzandruggen ontstaan. Op de Geomorfologische kaart van 

Nederland is het plangebied gekarteerd als een dekzandrug (3k14).7 Deze dekzandrug strekt 

zich uit van Made in het oosten tot voorbij Wagenberg in het zuidwesten. Op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland is de dekzandrug in het landschap goed zichtbaar (zie afbeelding 4). 

Ten noorden van de zandrug ligt de overgang naar een door getijdenstromen en door de rivier 

de Maas beïnvloed gebied en ten zuiden ligt een andere laagte. 

Afbeelding 4. Plangebied op een kaart op basis van het AHN-2. 
 

                                                           
6
 De Mulder et al 2003. 

7
 Alterra 2009 
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Aan het eind van het Weichselien wordt het warmer, hoewel de koude nog een aantal keren 

terugkomt. Vanaf 11.500 voor heden wordt het warmer en begint het Holoceen. Door 

toenemende warmte en een vochtiger klimaat werd de ondergrond vastgelegd door vegetatie 

en kwam bodemvorming op gang. Ook in de latere perioden van het Weichselien kunnen 

tussen het dekzandpakket nog bodemlagen gevormd zijn. In de loop van het Holoceen werd 

het nog natter en ontstonden uitgebreide veengebieden.8 De gebieden ten noorden en zuiden 

van de dekzandrug waar het plangebied op ligt zijn vernat en veengebieden geworden, 

waarschijnlijk vond op de dekzandrug zelf ook enige vernatting plaats, maar lijkt geen 

veengroei te hebben plaatsgevonden.9  

Op de Bodemkaart van Nederland is te zien dat het plangebied deel uit maakt van een zone 

met veldpodzolgronden (HN21-VI). De grondwatertrap is VI.10 

Een veldpodzolgrond is een hydropodzolgrond die worden gevormd in mineraalarme 

uitgangsmaterialen. Een veldpodzol heeft een relatief dunne (0-30 cm) A-horizont. In de 

bovenste lagen van een podzolbodem worden humuszuren gevormd in een (O- en A-horizont). 

Deze zorgen voor de uitspoeling van de bodem en daardoor wordt een E-horizont gevormd 

(lichtgrijze bodemlaag). De opgeloste stoffen worden dieper in de bodem weer afgezet in de 

inspoelsingshorizont Bh (inspoeling van humus). Een kenmerk van een veldpodzolbodem is dat 

er geen ijzerhuidjes om de zandkorrels zitten, daarvoor is de grondwaterstand te hoog. Er is 

sprake is van gereduceerde situatie.11   

 

Afbeelding 5. Locatie van het plangebied op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832.12 

 

 

                                                           
8
 Leenders 2013/1989 

9
 De Mulder 2003 en Berendsen 2004 

10
 Alterra 1960-1995 

11
 Boerma 1992 

12
 Kadaster 1811-1832 
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3.3 Historische situatie 

Algemene situatie 

Pas in de loop van de Middeleeuwen ontstaan in de regio van Drimmelen her en der kleine 

nederzettingen. In de 14e eeuw worden Hooge Zwaluwe en Made als dorpen genoemd. 

Wagenberg is waarschijnlijk ontstaan op een plek met een natuurlijke verhoging; (‘Berg’, 

waarschijnlijk de al eerder beschreven dekzandrug).13 Kort na het ontstaan van de 

nederzettingen zijn de eerste dijken in het gebied ten noorden van de dekzandrug aangelegd . 

De verschillende gebieden ten westen van de Nieuwe Maas en ten zuiden van de Merwede 

werden binnen één dijkring gebracht. Binnen deze dijkring bevond zich de Groote of 

Zuidhollandse Waard. De dekzandrug waar het plangebied op ligt zal echter ten zuiden van 

deze Grote Waard hebben gelegen; door de relatief hoge ligging in het landschap was er geen 

bedijking noodzakelijk. 

Vanaf de 14e eeuw nam de invloed van de zee op het land toe. In 1421 werd het gebied 

getroffen door de (Tweede) St.-Elizabethsvloed. De toenmalige zeedijk rond Hooge Zwaluwe 

begaf het, waardoor een uitgestrekte binnenzee ontstond (deels ter plekke van de huidige 

Biesbosch). Hooge Zwaluwe overleefde de waterramp ternauwernood en de dekzandrug waar 

het plangebied op ligt zal ook redelijk intact zijn gebleven. De Grote Waard werd echter door 

deze vloed in stukken opgebroken.14 

Oude kaarten van het plangebied 

Vanaf het minuutplan uit de periode 1811-1830 tot heden kan uit kaarten worden afgelezen 

welke veranderingen er zich ter plaatse van het plangebied hebben voor gedaan. Op het 

minuutplan is te zien dat de locatie onbebouwd was en dat de perceelstructuur in die periode 

kleinschaliger was (zie afbeelding 5). De Thijssenweg bestond in die periode al. De percelen 

waren volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen, de bijlage van het minuutplan, in 

gebruik als bouwland.15 Op de Bonnekaart uit 1892 is te zien dat in het zuidoosten van het 

plangebied een woning of schuur heeft gestaan (zie afbeelding 6). Het perceel heeft in de 19e 

eeuw de huidige breedte gekregen. De bebouwing in het zuidoosten van het plangebied is 

gesloopt in de periode tussen 1928 (jongste Bonnekaart) en 1935 (oudste Topografische 

Kaart). In de periode tussen 1959 en 1969 wordt de N285 ten noorden van het plangebied 

aangelegd. 

                                                           
13

 Van Berkel en Samplonius 2006 
14

 Haartsen 2009 
15

 Kadaster 1811-1832 
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Afbeelding 6. Het plangebied op de Bonnekaart van 1892.16 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).17 Er is gekozen voor een straal van circa 1.000 meter waarbinnen de 

bekende archeologische gegevens in Archis besproken worden. Gezien het aantal onderzoeken 

dat hier is uitgevoerd is de verwachting dat dit een goed beeld oplevert van de vondsten en de 

bodemopbouw in de directe omgeving van het plangebied.  

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Binnen het bestudeerde gebied liggen geen terreinen van archeologische waarde of 

beschermde monumenten. 

                                                           
16

 Bureau Militaire Verkenningen 1892. 
17

 Archis 2015 
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Afbeelding 7. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in een straal van circa 1000 meter van 
het plangebied. 

Onderzoeksmeldingen en waarnemingen in Archis (zie afbeelding 6) 

Tabel 1: Overzicht van de waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 
500 meter van het plangebied. 

Ondezoeksmelding Toponiem Soort onderzoek Resultaat Waarnemingen/vondstmeldingen 

45835 Verlengde 
Elsakker 

bureauonderzoek Vrijgave voor 
archeologie   

Niet bekend  

45867 Postweg 15 Verkennend 
booronderzoek 

Vrijgave voor 
archeologie   

Vanuit het bureauonderzoek 
werd hier een laaggelegen gebied 
verwacht. Het bodemprofiel is 
geroerd en er zijn geen 
indicatoren aangetroffen.  

59424 Nieuwstraat Verkennend 
booronderzoek 

Niet bekend Niet bekend 

63670 Kerkdijk 44-46 Verkennend 
booronderzoek 

Niet bekend Niet bekend 

Binnen het onderzoeksgebied zijn vier eerdere archeologische onderzoeken bekend. Het 

betreft hier een bureauonderzoek aan de Verlengde Elsakker te Wagenberg en drie 

booronderzoeken; aan de Postweg 15 en de Nieuwstraat te Wagenberg en de Kerkdijk 44-46 

te Made.  

De onderzoeken aan de Nieuwstraat en de Kerkdijk 44-46 zijn recent uitgevoerd en er zijn nog 

geen resultaten van gepubliceerd (onderzoeksmeldingen 59424 en 63670). 

Het dichtstbijzijnde onderzoek ten opzichte van het plangebied is het onderzoek aan de 

Postweg 15 te Wagenberg, op ongeveer 300 m ten zuiden van het plangebied 

(onderzoeksmelding 45867). Vanuit het bureauonderzoek werd aan deze relatief laaggelegen 
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locatie een lage archeologische verwachtingswaarde toegekend. Dit werd bevestigd in het 

uitgevoerde booronderzoek. In het gebied is een verstoorde bodemopbouw aangetroffen. 

Verder zijn tijdens het onderzoek geen archeologische indicatoren gevonden. Op basis van 

deze resultaten is het gebied vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Het onderzochte gebied van de Verlengde Elsakker (Onderzoeksmelding 45835) is na het 

onderzoek vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling. De reden hiervoor is niet vermeld 

in Archis, het onderzoeksrapport is helaas niet in digitale vorm gevonden. 

Archeologische verwachtingskaarten 

De archeologische Erfgoedkaart van de Gemeente Drimmelen geeft voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (zie afbeelding 8). Deze hoge verwachting hangt samen met 

de ligging van het plangebied op de hierboven genoemde dekzandrug.18 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van het hier uitgevoerde bureauonderzoek en op basis van het rapport erfgoedkaart 

van Drimmelen kan de volgende archeologische verwachting worden geformuleerd.19 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de 

dekzandrug gevormd en vastgelegd is aan het eind van het Pleistoceen en begin van het 

Holoceen. Dit is vanaf het Laat-Paleolithicum. De zandrug is in theorie bewoonbaar geweest 

tot deze bedekt is geraakt met veen. Wanneer en of het plangebied bedekt is met veen is niet 

bekend. Mogelijk zijn delen van de dekzandrug niet bedekt geweest met veen. Vervolgens is 

het gebied weer in gebruik genomen in de Late Middeleeuwen; waarschijnlijk eerst in verband 

met activiteiten die samenhangen met de veenontginning ten behoeve van turf. Later is het 

gebied in gebruik geweest als bouwland. 

Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting voor de periode Laat 

Paleolithicum-Nieuwe tijd. De verwachting is hoog. Een hiaat in de bewoningsgeschiedenis is 

te verwachten als gevolg van de vernatting.  

Uit de oude kaarten blijkt dat de locatie in gebruik is geweest als akker, dus mogelijk is de 

bodem verstoord door ploegen. In het zuidoosten van het plangebied is in de 19e en 20e eeuw 

een erf geweest. Daarna is in de jaren ’80 het terrein grotendeels verhard en is het 

bedrijfspand gebouwd. Door bouwactiviteiten en het aanbrengen van oppervlakteverharding 

wordt verwacht dat de bodem verstoord is geraakt. 

                                                           
18

 Koopmanschap 2011 
19

 Koopmanschap e.a. 2011 



ArGeoBoor rapport 1372: Thijssenweg 12 te Hooge Zwaluwe (gemeente Drimmelen) 
Opdrachtgever: Zwaluwe Bouw 14 

 
Afbeelding 8. Plangebied (zwarte cirkel) geprojecteerd op de Archeologische beleidskaart van 
Drimmelen (legenda: rood = hoge verwachting; oranje is middelhoge verwachting; geel is lage 
verwachting).20 

5 Archeologisch booronderzoek 

Het archeologisch booronderzoek is uitgevoerd  is uitgevoerd op 2 juli door Ivo Beckers (senior 

prospector). 

5.1 Methode 

Omdat het plangebied grotendeels verhard is en in de groenstroken rondom het verharde 

gedeelte geen goede vondstzichtbaarheid was vanwege de begroeiing, is in het plangebied 

geen oppervlaktekartering uitgevoerd. 

Verspreid in het plangebied zijn 11 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Vijf boringen zijn in het gedeelte van het plangebied gezet waar de nieuwbouw voorzien is. 

Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn 

beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.22 De opgeboorde 

boormonsters zijn doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren door de 

grond te verbrokkelen. 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.23 De X- en Y- 

coördinaten van de boringen zijn bepaald met behulp van de lokale topografie. De Z-waarden 

zijn bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2). 

 

                                                           
20

 Koopmanschap e.a. 2011 
21

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
22

 Bakker en Schelling 1989 
23

 Bosch 2007 
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5.2 Resultaten en interpretatie 

Verkennend booronderzoek 

De ligging van de boringen is aangegeven op een luchtfoto in afbeelding 9. De 

boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. In tabel 2 zijn de resultaten samengevat. 

Tabel 2: overzicht van de aangetroffen bodemlagen. 

Boring asfalt Opgebrachte 
grond 

Bouwvoor, 
verdroogd 
A 

Sterk 
omgewerkt 
AC 

Matig 
omgewerkt, 
matig humeus 
A 

C-
horizont 

1   0-50  50-70 70-100 

2    0-80  80-110 

3    0-40 40-55 55-90 

4    0-60 Gestuit op stenen  

5    0-60  60-90 

6 0-20 20-50    50-80 

7 0-20 20-40    40-170 

8   0-40  40-70 70-100 

9 0-20 20-45    45-150 

10   0-40 55-65 40-55 65-100 

11   0-35  35-60 60-100 

 

Alle aangetroffen bodemlagen (behalve de opgebrachte zandlaag in boring 6) zijn in het 

plangebied opgebouwd uit kalkloos, zwak siltig, matig fijn zand. In de boringen 1, 8, 10 en 11 is 

direct onder het maaiveld een sterk verdroogde, zwak humeuze, bruingrijze bouwvoor 

aangetroffen. Deze bouwvoor is 35 tot 50 cm dik. Daaronder is een donkergrijze, matig 

humeuze laag aangetroffen tot ca. 55-70 cm –mv. De ondergrens van de donkergrijze laag is 

scherp en binnen deze laag zijn gele vlekken aanwezig. Het betreft hier daarom een 

omgewerkt pakket, waarin vermoedelijk nog delen van de C-horizont te onderscheiden zijn. In 

de donkergrijze laag komen verder enkele baksteenfragmenten voor en in boring 1 is een 

fragment steenkool aangetroffen. De donkergrijze laag wordt daarom als een recent 

omgewerkte laag beschouwd. Onder de omgewerkte laag is een schone, lichtgeelgrijze C-

horizont aangetroffen.  

In de boringen 2, 3, 4 en 5 is direct onder het maaiveld een heterogene en waarschijnlijk sterk 

omgewerkte laag aangetroffen. Deze laag is een vermenging van geel zand met humeus zand. 

In deze laag zijn veel stenen aangetroffen. De heterogene laag reikt tot minimaal 40 cm –mv 

(boring 3) en tot maximaal 80 cm –mv (boring 2).  In boring 4 kon de ondergrens van de laag 

niet worden bepaald omdat deze boring na drie pogingen op stenen is gestuit. De heterogene 

laag komt ook voor in combinatie met de eerder beschreven donkergrijze omgewerkte laag in 

de boringen 3 en 10. Onder de heterogene laag is de schone C-horizont aangetroffen. 

Waarschijnlijk is een groot deel van de oorspronkelijke top van de C-horizont in de heterogene 

laag opgenomen. 

In de boringen 6, 7 en 9 is direct onder het maaiveld een 20 cm dikke laag asfalt aanwezig. 

Onder de laag asfalt is een lichtgrijze, opgebrachte laag aangetroffen. Deze opgebrachte laag 

bestaat in de boringen 7 en 9 uit matig fijn zand en in boring 6 uit zeer grof, grindig zand. Het 

opgebrachte pakket is 20 tot 30 cm dik. Direct onder de opgebrachte laag is de schone C-
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horizont aangetroffen. Waarschijnlijk is tijdens het aanbrengen van de verharding op het 

terrein de oorspronkelijke bodem geheel verwijderd. 

Archeologische indicatoren 

In de boringen 1 en 11 zijn tijdens het veldwerk baksteenfragmenten aangetroffen. Omdat 

deze fragmenten in combinatie met een brok steenkool zijn gevonden in boring 1 wordt 

verwacht dat de laag waar de baksteenfragmenten in gevonden zijn een recent omgewerkte 

laag betreft. 

 

Afbeelding 9. Boorpuntenkaart. 

6 Synthese 

Op basis van het bureauonderzoek werd in het plangebied een veldpodzolgrond verwacht. Dit 

bodemtype wordt gekenmerkt door een humeus dek dat dunner is dan 30 cm. Eventuele 

grondbewerkingen leiden dan ook snel tot verstoringen van de natuurlijke bodem. Omdat een 

groot deel van het plangebied verhard is werd verwacht dat het bodemprofiel verstoord zou 

zijn.  

Uit het booronderzoek is gebleken dat in het hele plangebied de bodem sterk verstoord is. De 

verstoring hangt waarschijnlijk samen met de inrichting van het plangebied als 

bedrijventerrein en het gebruik van de grond daarvoor als akkerland, waarbij niet uitgesloten 

kan worden dan eventuele oorspronkelijke B-horizonten die voor verkitting kunnen hebben 

gezorgd zijn verploegd en opgenomen in de bouwvoor. In het zuidoosten van het plangebied 

zijn geen resten gevonden van het erf wat hier in de 19e en 20e eeuw was.  
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In het hele gebied wordt een verstoring tot in de C-horizont verwacht. Eventuele 

archeologische waarden in de top van de oorspronkelijke bodem zullen hierbij verstoord zijn 

geraakt.  

7 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt?  

De oorspronkelijke bodemopbouw is in het hele plangebied verstoord. Tijdens het 

veldonderzoek konden geen aardkundige kenmerken van het oorspronkelijke historische 

landschap herkend worden, behalve de in alle boringen aanwezige C-horizont. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

In het hele plangebied is een verstoorde bodem aangetroffen. In geen enkele boring is een 

restant van de oorspronkelijke podzolbodem aangetroffen. Als gevolg van een referentie 

boring is de diepte van de bodemverstoring niet bekend. Gezien het oorspronkelijke 

bodemtype (veldpodzolgronden) betreft het een relatief diepe verstoring tot in de C-horizont. 

De kans is zeer groot dat hierbij eventuele archeologische waarden verstoord zijn geraakt. Er 

worden dan ook geen intacte archeologische waarden meer in het plangebied verwacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

In het plangebied worden geen intacte archeologische waarden verwacht. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

In het hele plangebied is de bodem relatief diep tot in de C-horizont verstoord. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Omdat in het plangebied geen intacte archeologische waarden verwacht worden, zullen 

geen archeologische waarden bedreigd worden door de geplande bouwwerkzaamheden.  

8 Aanbeveling 

ArGeoBoor adviseert om het plangebied vrij te geven voor de geplande bouwwerkzaamheden 

in de toekomst. 

Dit rapport en advies dienen ter controle te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in 

dit geval de gemeente Drimmelen. 

Er kunnen echter nog altijd archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn, zoals losse 

vondsten. Als in het plangebied archeologische resten aangetroffen worden is het verplicht 

deze te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de 

Monumentenwet. Dit kan bij de bevoegde overheid in dit geval de gemeente Drimmelen.  
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Bijlage 1 boorstaten 



Thijssenweg 12 te Hooge Zwaluwe (gemeente Drimmelen)

mv (cm)    NAP(m)
0 0,75

mv (cm)    NAP(m)

50 0,25

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,25

Boring 1       RD-coördinaten: 110708/409075

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
bouwvoor, verdroogd

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
zwak koolgruishoudend, zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont

mv (cm)    NAP(m)
0 0,66

mv (cm)    NAP(m)

50 0,16

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,34

Boring 2       RD-coördinaten: 110744/409092

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkloos, gevlekt/verstoord, gele vlekken, stenen

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont

mv (cm)    NAP(m)
0 0,62

mv (cm)    NAP(m)

50 0,12

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,38

Boring 3       RD-coördinaten: 110683/409107

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkloos, gevlekt/verstoord, stenen

55
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
gevlekt/verstoord, gele vlekken

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont
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mv (cm)    NAP(m)
0 0,61

mv (cm)    NAP(m)

50 0,11

Boring 4       RD-coördinaten: 110729/409134

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkloos, gevlekt/verstoord, gele vlekken, stenen, gestuit op steen na 3 
pogingen

mv (cm)    NAP(m)
0 0,61

mv (cm)    NAP(m)

50 0,11

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,39

Boring 5       RD-coördinaten: 110717/409166

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkloos, gevlekt/verstoord, gele vlekken, stenen

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont

mv (cm)    NAP(m)
0 0,71

mv (cm)    NAP(m)

50 0,21

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,29

Boring 6       RD-coördinaten: 110695/409165

20
asfalt

50
Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont, 
boorgat stoomt vol met zand

mv (cm)    NAP(m)
0 0,68

mv (cm)    NAP(m)

50 0,18

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,32

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,82

Boring 7       RD-coördinaten: 110678/409159

20
asfalt

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont
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mv (cm)    NAP(m)
0 0,62

mv (cm)    NAP(m)

50 0,12

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,38

Boring 8       RD-coördinaten: 110666/409162

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
bouwvoor, verdroogd

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
gevlekt/verstoord, gele vlekken

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont

mv (cm)    NAP(m)
0 0,68

mv (cm)    NAP(m)

50 0,18

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,32

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,82

Boring 9       RD-coördinaten: 110682/409140

20
asfalt

45 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont

mv (cm)    NAP(m)
0 0,62

mv (cm)    NAP(m)

50 0,12

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,38

Boring 10       RD-coördinaten: 110669/409149

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
bouwvoor, verdroogd

55
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
gevlekt/verstoord

65
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkloos, gevlekt/verstoord, gele vlekken

100 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont
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mv (cm)    NAP(m)
0 0,62

mv (cm)    NAP(m)

50 0,12

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,38

Boring 11       RD-coördinaten: 110675/409129

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
bouwvoor, verdroogd

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, 
zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs zwak roesthoudend, kalkloos, C-horizont


