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Afbeelding 1 Projectgebied Dijkverbetering Vianen. Bron: Luchtfoto Actueel Ortho 2016 25 cm
RGB, Beeldmateriaal Nederland.
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Samenvatting en advies
In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Vianen (afbeelding 1; kaart 1). Het
project Dijkverbetering Vianen heeft betrekking op de verbetering van de Lekdijk tussen de uitmonding
van het Merwedekanaal en de A27. Het Waterschap Rivierenland heeft voor het project een
onderzoeksgebied gedefinieerd dat naast het dijktracé ook de uiterwaard en een deel van het binnendijks
gebied omvat (afbeelding 1; kaart 1).
Het te verbeteren dijktracé heeft een totale lengte van ca. 1,2 km waarvan 0,6 km op piping is afgekeurd.
Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk
door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte ( pipe) onder de
dijk ontstaan waardoor de dijk instabiel wordt en kan bezwijken. Het project is onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) . De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en
Milieu voeren in het HWBP maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en
in de toekomst. In opdracht van het landelijke HWBP heeft Waterschap Rivierenland dit opgepakt als
project.
De verkenningsfase van het project is in 2016 opgestart, de planuitwerkingsfase start in 2018. Realisatie
staat gepland in het jaar 2019. Onderhavig archeologisch bureauonderzoek maakt onderdeel uit van de
verkenningsfase. Dat betekent dat er op dit moment nog niets bekend is over de te nemen maatregelen
en er geen sprake is van een plangebied waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd. Daarom wordt
er op dit moment alleen nog gesproken over een ruim gedefinieerd ‘onderzoeksgebied’ of ‘projectgebied’.
Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek kunnen een aantal zones aangeduid worden
waarvoor een verhoogde archeologische verwachting geldt:
 de Lekdijk zelf;
 de locatie van de verdwenen steenoven De Hooge Blieker.
Bij bodemroerende ingrepen op deze locaties bestaat een verhoogd risico op het aantreffen van
archeologische resten. Voor de rest van het onderzoeksgebied wordt dit risico gering geacht.
Advies
Omdat het project zich in de verkenningsfase bevindt, is er nog geen duidelijkheid over de exacte aard,
omvang en ligging van de uiteindelijke ingrepen. Dat betekent ook dat het gespecificeerde archeologische
verwachting die het resultaat is van het archeologisch bureauonderzoek niet getoetst kan worden aan
een inrichtingsplan om te komen tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de
archeologische monumentenzorg (AMZ). Het bureauonderzoek moet in deze fase gezien worden als een
uitgebreide risicoanalyse met voldoende detailniveau om in een later stadium te worden uitgebouwd tot
een volwaardig archeologisch bureauonderzoek conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) dat leidt tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de voorgenomen
ontwikkelingen (tweede fase).
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Onderbouwing advies
1
1.1

Projectomgeving
Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01)

In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied in de gemeente Vianen (afbeelding 1; kaart 1). Het
project Dijkverbetering Vianen heeft betrekking op de verbetering van de Lekdijk tussen de uitmonding
van het Merwedekanaal en de A27. Het Waterschap Rivierenland heeft voor het project een
onderzoeksgebied gedefinieerd dat naast het dijktracé ook de uiterwaard en een deel van het binnendijks
gebied omvat (afbeelding 1; kaart 1).
Het te verbeteren dijktracé heeft een totale lengte van ca. 1,2 km waarvan 0,6 km op piping is afgekeurd.
Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk
door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte ( pipe) onder de
dijk ontstaan waardoor de dijk instabiel wordt en kan bezwijken. Het project is onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu
voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen
overstromingen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het
nationale Deltaprogramma. Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen
voldoen. De laatste toetsingsronde toont aan dat een deel van de dijk langs de Lek bij Vianen niet voldoet
aan de wettelijke veiligheidsnormen (nieuwe normering). In opdracht van het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft Waterschap Rivierenland dit opgepakt als project.
De verkenningsfase van het project is in 2016 opgestart, de planuitwerkingsfase start in 2018. Realisatie
staat gepland in het jaar 2019. Onderhavig archeologisch bureauonderzoek maakt onderdeel uit van de
verkenningsfase. Dat betekent dat er op dit moment nog niets bekend is over de te nemen maatregelen
en er geen sprake is van een plangebied waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd. Daarom wordt
er op dit moment alleen nog gesproken over een ruim gedefinieerd ‘onderzoeksgebied’ of ‘projectgebied’.
1.2

Onderzoeksdoel en -methode

Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het projectgebied sprake is (of kan
zijn) van archeologische resten die door de toekomstige maatregelen verstoord dreigen te worden en,
indien mogelijk, uitspraken te doen over de waarde hiervan in termen van fysieke en inhoudelijke
kwaliteit zoals zeldzaamheid en gaafheid. Hiertoe is eerst een bureauonderzoek verricht, waarbij voor
het projectgebied een gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Het onderzoek is
uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), protocol 4002
Bureauonderzoek. Het enige onderzoek dat ontbreekt aan de rapportage is een advies geformuleerd in
het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Omdat het project zich in de
verkenningsfase bevindt, is er nog geen duidelijkheid over de exacte aard, omvang en ligging van de
uiteindelijke ingrepen. Dat betekent ook dat het gespecificeerde archeologische verwachting die het
resultaat is van het archeologisch bureauonderzoek niet getoetst kan worden aan een inrichtingsplan om
te komen tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de archeologische
monumentenzorg (AMZ). Het bureauonderzoek moet in deze fase gezien worden als een uitgebreide
risicoanalyse met voldoende detailniveau om in een later stadium te worden uitgebouwd tot een
volwaardig archeologisch bureauonderzoek conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
dat leidt tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen
(tweede fase).
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2

Beleidskader

2.1

Wettelijk kader

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is uitgewerkt in de Monumentenwet 1988 en in de
wijziging hierop; de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007). Een deel van de
Monumentenwet is per 1 juli 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Het overige deel zal ter zijner tijd opgaan
in de Omgevingswet. Tot die tijd blijven die artikelen die niet zijn overgegaan naar de Erfgoedwet van
kracht zoals ze in de Monumentenwet van 1988 zijn benoemd.
De Wamz vormde de implementatie van het Verdrag van Malta dat in 1992 door diverse Europese
lidstaten is ondertekend. Hierin wordt gesteld dat het streven is archeologisch erfgoed in de bodem te
beschermen en daarmee te behouden. Om dit te kunnen doen moet archeologisch erfgoed ingepast
worden in de ruimtelijke ordening. Een ander uitgangspunt is dat indien behoud in de bodem ( in situ)
niet mogelijk is, de verstoorder onderzoek naar de archeologische waarden moet betalen. In de praktijk
zijn dit de kosten voor de archeologische monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus).
Met de invoering van de Wamz werden gemeenten verplicht om archeologiebeleid te ontwikkelen omdat
artikel 38a van de Monumentenwet 1988 bepaalde dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een
bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond rekening houdt met de in de
grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (Wro, 2008) werd de archeologie definitief verankerd in de ruimtelijke ordening. Bepaald werd
dat gemeenten na maximaal 10 jaar een bestemmingsplan moeten herzien of vernieuwen (daarbij
rekening houdend met de archeologie op grond van de Monumentenwet 1988).
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn burgemeester en
wethouders bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning. Op grond van de
Ontgrondingenwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in het kader van de
ontgrondingsvergunning, voor andere gronden dan bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag ten aanzien van de bodem en oevers van
rijkswateren op grond van de Waterwet.
2.2

Provinciaal beleid

Een kaart Cultuurhistorie maakt onderdeel uit van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028
(Herijking 2016) van de provincie Utrecht. 1 Hierop de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de
provincie geschetst. De CHS vormt de basis van het provinciaal ruimtelijk erfgoedbeleid. Dit
erfgoedbeleid bestaat enerzijds uit het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en anderzijds uit het
sturen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten. Daarbij
is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt. Binnen de CHS heeft de provincie vier prioritaire
thema’s geselecteerd waarop de provincie beleid voert en die zijn geborgd in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening:





1

Historische buitenplaatszone;
Militair erfgoed;
Agrarisch cultuurlandschap;
Archeologie.

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/.
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De CHS van de provincie bestaat uit samenhangende, historisch waardevolle structuren van bovenlokaal
belang. Het zijn ruimtelijk herkenbare, dan wel in de ondergrond aanwezige structuren die kenmerkend
zijn voor een bepaalde periode of ontwikkeling.
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van de CHS van de provincie Utrecht.
Het onderzoeksgebied ligt deels (het buitendijkse gedeelte, inclusief het water) binnen het Provinciaal
Inpassingsplan Ruimte voor de Lek (vastgesteld 02-07-2012). Hierin geldt voor de gehele uiterwaard de
dubbelbestemming Waarde – Archeologie, met uitzondering van het terrein van de RWZI Vianen. In de
planregels wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende aanduidingen:










‘Waarde – Archeologie A’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv;
‘Waarde – Archeologie B’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv
en een plangebied van 30 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie C’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv
en een plangebied van 500 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie D’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 50 cm –mv
en een plangebied van 500 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie E’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv
en een plangebied van 2.500 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie F’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv
en een plangebied van 30 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie G’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv
en een plangebied van 5.000 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie H’: archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen dieper dan 300 cm –
mv en een plangebied van 2.500 m2 of meer;
‘Waarde – Archeologie I’: Rijkswaterstaat is geraadpleegd en de grond wordt vrijgegeven.2

Uit de verbeelding bij dit bestemmingsplan wordt echter niet duidelijk welke aanduiding waar van
toepassing is.
2.3

Gemeentelijk beleid (LS01)

Het onderzoeksgebied ligt binnen het grondgebied van de gemeente Vianen, die over een archeologische
beleidskaart beschikt (kaart 5; afbeelding 2).3 Op deze kaart worden tien beleidszones onderscheiden. Op
deze kaart ligt het onderzoeksgebied in zes verschillende beleidszones:







2
3

Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 2 (AWV2);
Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 3 (AWV3);
Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 5 (AWV5);
Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 6 (AWV6);
Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 7 (AWV7);
Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 8 (AWV8).

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH.
https://www.vianen.nl/over-vianen/vianen-toen-en-nu/archeologie.
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Afbeelding 2
Plangebied (in blauw) op
de archeologische
beleidskaart van de
gemeente Vianen.
Bron: gemeente Vianen.
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In het bestemmingsplan Landelijk Gebied (vastgesteld 14-12-2010) is voor het buitendijkse gebied geen
dubbelbestemming Waarde – Archeologie opgenomen. In het bestemmingsplan Kom Vianen (vastgesteld
11-05-2010) geldt voor een groot deel van het binnendijkse onderzoeksgebied de dubbelbestemming
Waarde – Archeologie 2. Dat betekent dat hier archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen dieper
dan 30 cm –mv en een plangebied van 30 m2 of meer.4 De begrenzingen van de zone met deze
dubbelbestemming op de verbeelding van het bestemmingsplan komt echter niet overeen met die van de
beleidszone AWV2 op de beleidskaart. Waar op de beleidskaart de omgeving Hazelaarplein (tussen de
Lekdijk, de Brugstraat en de Esdoornstraat/Hazelaarstraat) eveneens in beleidszone AWV2 ligt, heeft dit
gebied in het bestemmingsplan geen dubbelbestemming Waarde – Archeologie. Dat komt omdat dit
bestemmingsplan uit 2010 nog gebaseerd is op de vorige archeologische beleidskaart van de gemeente
Vianen, vastgesteld op 18 december 2007.5 Ditzelfde geldt voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied. 6
Naast de archeologische beleidskaart beschikt de gemeente ook over een kaart met een integrale
gebiedswaardering cultureel erfgoed. Op deze kaart heeft het onderzoeksgebied deels een ‘basiswaarde’,
deels een ‘middenwaarde’, deels een ‘hoge waarde’ en is deels niet gewaardeerd. Deze kaart wordt
meegewogen bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen. Het is echter onduidelijk op welke
manier en welke consequenties de waarderingen hebben voor ingrepen in het gebied. 7

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH
Toelichting bij het bestemmingsplan Kom Vianen.
6
Toelichting bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
7
E-mail correspondentie A.F. van Pelt, gemeente Vianen d.d. 21 maart 2017.
4
5
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3
3.1

Verwachtingsmodel
Natuurlijk landschap (LS04)

Het plangebied ligt in het Nederlandse rivierengebied op een hoogte van gemiddeld 2,2 meter boven
NAP (zie voor het maaiveldhoogteverloop tevens afbeelding 3).8 De aan het oppervlak zichtbare
landschappelijk eenheden zijn voornamelijk in het Holoceen gevormd door rivieren.
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (117.000 – 11.650 BP9) heeft het landijs Nederland niet bereikt.
Tijdens de koudere periodes heerste wel een zogenaamd periglaciaal klimaat. Dit betekent onder andere
dat zich op grote schaal permafrost in de ondergrond kon ontwikkelen waardoor vegetatie nauwelijks de
kans kreeg en de wind vrij spel had. Onder deze condities hadden de rivieren grote piekafvoeren met
veel aanvoer van puin, waardoor een brede vlechtende riviervlakte ontstond. De sedimenten van deze
vlechtende riviersystemen worden tot de Formatie van Kreftenheye gerekend.10 Ten zuiden en noorden
van deze brede riviervlakte werd zand als een deken over het landschap afgezet (dekzand; Laagpakket
van Wierden uit de Formatie van Boxtel)11.

Afbeelding 3 Ligging van het plangebied (in rood) op het AHN3 50cm-grid. Bron: www.ahn.nl.

Berendsen 1997; ahn3 50 cm-grid: www.ahn.nl
BP = Before Present = voor 1950
10
Busschers/Weerts 2003
11
Schokker et al. 2005
8

9
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Op de overgang van het Weichselien naar Holoceen (11.650 BP) vond opwarming van het klimaat plaats
en begon door het smelten van het landijs de zeespiegel te stijgen. De klimaatsverandering resulteerde in
een verandering van het rivierpatroon van volledig vlechtend tot meanderend en insnijding van de
rivieren in de riviervlakte uit het Weichselien. Als gevolg van de doorgaande zeespiegelstijging
gedurende het Holoceen steeg landinwaarts de grondwaterspiegel en kon de afvoer buiten de ingesneden
rivieren treden. Hierbij werden riviersedimenten op de riviervlakte uit het Weichselien afgezet. De
rivierafzettingen uit het Holoceen worden tot de Formatie van Echteld gerekend. De Formatie van
Echteld wordt lithostratigrafisch niet verder onderverdeeld, maar wel lithogenetische in
beddingafzettingen, oeverafzettingen, komafzettingen en restgeulafzettingen. Waar de invloed van de
rivieren klein was kon veenvorming optreden. Het holocene veen wordt tot de Nieuwkoop Formatie
gerekend. Ter hoogte van het plangebied is slechts sporadisch veen aanwezig is. Binnen het het
plangebied zijn voornamelijk oever- en beddingafzettingen te verwachten; in het zuidelijke deel
plaatselijk afgewisseld met veen.
Volgens de paleogeografische kaart (kaart 2) bevinden zich in de ondergrond van het plangebied de
Tienhoven stroomgordel, die actief was van 7350-6260 BP, en uitlopers van de Vuylkop stroomgordel,
actief tussen 5350 en 3795 BP. De top van de zandige afzettingen van de Tienhoven bevindt zich op
ongeveer 3,4 meter beneden maaiveld, overeenkomend met ongeveer 1,5 m beneden NAP. Het
zandlichaam van de Tienhoven bevindt zich op ongeveer 5,2 m –mv (2 m – NAP); de oeverafzettingen, die
ook nog binnen het plangebied kunnen voorkomen, bevinden zich dus ondieper in de ondergrond dan de
5,2 m –mv die hiervoor genoemd is voor het beddingzand.
De afzettingen van deze stroomgordel zijn echter deels geërodeerd door de stroomgordel van de Lek die
later in het gebied ging stromen. Voordat de Lek bedijkt werd heeft de rivier op natuurlijke wijze
gestroomd en ook oever- en komafzettingen gevormd. De Lek is actief sinds ca. 1950 BP. 12 Sindsdien ligt
deze stroomgordel relatief hoog in het landschap en is daarom een aantrekkelijke plaats voor mensen om
zich te vestigen.
De stroomruggen vormen de hoogste delen in het natuurlijke landschap. De zandlichamen waaruit zij
bestaan klinken minder in dan de omringende kleiige afzettingen en veen waardoor zij gedurende lange
tijd hoge plaatsen in het landschap vormen. Een stroomrug wordt gevormd door de erosie- en
afzettingsprocessen die samengaan met het meanderen van de rivier. Bij dit proces wordt zand in de
binnenbocht van de rivier afgezet terwijl de buitenbocht erodeert. De geul verplaatst zich zijwaarts,
terwijl de bochten zich stroomafwaarts verplaatsen. Op deze manier ontstaat een zandlichaam dat breder
is dan de geul van de rivier zelf (zie afbeelding 4). Door overstromingen bij hoog water wordt zandige
tot ziltige klei dicht bij de geul afgezet op de beddingafzettingen. Op deze manier ontstaan de vruchtbare
en hoog gelegen oeverwallen langs de rivier. Verder weg van de geul bezinken de overgebleven fijnere
deeltjes uit het overstromingswater. De kommen ontstaan doordat de hier afgezette klei onder invloed
van tijdelijke verdroging of druk van bovenliggende sedimenten sneller inklinkt dan de oeverwallen en
stroomrug.
Het plangebied bevindt zich in een binnenbocht van de rivier. Daarom bevinden zich in het plangebied
onder de recente oeverafzettingen van de Lek waarschijnlijk zandige kronkelwaard (voormalige bedding)
afzettingen. Sinds de bedijking van de Lek bevindt het grootste deel van het plangebied zich in de
uiterwaarden van deze rivier, waar sedimentatie ook nu nog steeds plaatsvindt.

12

Cohen et al. 2012
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Afbeelding 4 Doorsnede van een meanderende rivier. Naar Berendsen/Stouthamer 2001.

3.2

Historisch landschap (LS02, LS03, LS04)

Historisch-geografische ontwikkeling (LS03)
Het grootste deel van het onderzoeksgebied ligt in de uiterwaarden van de Lek (Pontswaard). Het
binnendijkse deel van het onderzoeksgebied ligt in de polder Kleine Hagen ( afbeelding 5). Op de Kaart
van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uit 1738 worden de polders Kleine Hagen (‘Den Cleynen
Hage’) en Grote Hagen (‘Den Grooten Hage’) in het zuiden begrensd door de ‘Heerensloot’ en in het
noorden door de Lekdijk (‘Den Lecken Dyck’). In de uiterwaard is dan al een steenoven aangegeven die
aangeduid wordt als ‘Den Blick’ (afbeelding 5). Op de Rivierkaart uit 1837 (eerste druk, serie 2, blad 12
Vianen) is in de uiterwaard geen sprake van enige bebouwing ( afbeelding 6). Datzelfde geldt voor de
Kadastrale Minuut 1811-1832 (Vianen, sectie B, blad 01 en Hagestein, sectie A, blad 01 en 03). Ook het
binnendijkse deel van het onderzoeksgebied is dan onbebouwd. De buitendijkse gronden zijn
voornamelijk aangeduid als weiland en uiterwaard. Enkele gronden dichter tegen de dijk zijn in gebruik
als boomgaard, evenals de gronden binnendijks. Op de Rivierkaart is in de uiterwaard een strang te zien
die aangeduid wordt als ‘de Bliek’. Op de Rivierkaart uit 1883 (eerste revisie, serie 2, blad 13 Vianen) is de
steenoven de Hooge Blieker te zien. De kaart vermeldt dat de steenoven van 1840 dateert en in bezit is
van H.R. en M.K. Bennik (afbeelding 7). De steenplaats in het onderzoeksgebied lijkt dus twee fasen te
hebben gekend. Mogelijk was het in eerste instantie een tijdelijke veldoven gebouwd om bouwmateriaal
te produceren voor een bouwproject in de omgeving en is later in de 19 e eeuw op dezelfde plaats
opnieuw een steenoven gebouwd.13
Het is lastig om op basis van historisch kaartmateriaal iets te zeggen over de ouderdom van de dijk zelf.
Het huidige tracé van de dijk binnen het onderzoeksgebied is in grote lijnen gelijk aan het tracé op de
hieronder getoonde historische kaarten. Vermoedelijk heeft het tracé een laatmiddeleeuwse oorsprong,
maar onbekend is in hoeverre resten van oudere fasen van de dijk bewaard zijn gebleven.
In 1122 werd de Kromme Rijn door de Bisschop van Utrecht afgedamd bij Wijk bij Duurstede. Kort daarna
kreeg de Nederrijn een doorlopende dijk. Na verschillende grote overstromingen werd de dijk door de
Graaf van Holland in de 13e eeuw verlengd tot aan Schoonhoven. De brede en ondiepe riviergeulen
konden zich binnen de bandijken verleggen. Door de bedijking en de daarmee samenhangende
ontginningen nam de wateroverlast, met name in Holland, toe. Daarom werd in 1285 de Hollandsche
IJssel door de graaf van Holland afgedamd bij het Klaphek om de wateroverlast in de Lopikerwaard te
verminderen. Hierdoor ontwikkelde de Lek zich tot hoofdstroom en moest voorzien worden van een

13

Pers. comm. de heer P. Kastelein, Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’, d.d. 23 maart 2017.
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zwaardere dijk.14 In 1284 richtten de heren van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen het
Hoogheemraadschap Vijfherenlanden op om wateroverlast tegen te gaan en werd met de aanleg van de
Diefdijk gezorgd dat inwoners van het gebied het droog hielden.

Afbeelding 5 Uitsnede van de Kaart van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uit 1738. Bron: Nationaal Archief,
Kaartcollectie Zuid-Holland Ernsting.

Afbeelding 6 Plangebied (in blauw) op de Rivierkaart uit 1837 (eerste druk, serie 2, blad 12 Vianen). Bron:
Rijkswaterstaat.

14

Blijdenstijn 2015, 311; Borger/Horsten/Roest 2016.
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Afbeelding 7 Plangebied (in blauw) op de Rivierkaart uit 1883 (eerste revisie, serie 2, blad 13 Vianen). Bron:
Rijkswaterstaat.

Bouwhistorische waarden
Voor bouwhistorische waarden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
 het rijksmonumentenregister;15
 de kadastrale minuut 1811-1832;16
 de MIP-objecten;17
 de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 18
De gemeente Vianen heeft geen gemeentelijke monumenten. 19 Binnen het plangebied bevinden zich geen
rijksmonumenten en geen MIP-objecten. Op de kadastrale minuut 1811-1832 (minuutplan Vianen, ZuidHolland, sectie B, blad 01; minuutplan Hagestein, Zuid-Holland, sectie A blad 01 en blad 03) is geen
bebouwing weergegeven binnen het plangebied. Er zijn geen bovengrondse of ondergrondse
bouwhistorische waarden bekend in het plangebied. de aanwezige bebouwing dateert uit de 20 e eeuw.20
Het is niet bekend of zich in de ondergrond nog resten bevinden van de steenoven de Hooge Blieker
(afbeelding 7).

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/.
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/.
17
. https://cultureelerfgoed.nl/node/1423.
18
https://bagviewer.kadaster.nl/.
19
https://www.vianen.nl/vergunningen/monumentenvergunning.
20
https://bagviewer.kadaster.nl/
15

16
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Huidig gebruik (LS02)
Het buitendijkse gebied heeft een Agrarische bestemming met waarden – Natuur en Landschap en een
dubbelbestemming Waterstaat – Waterstaatkundige functie. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Vianen heeft een Bedrijfsbestemming. Voor het dijklichaam geldt naast een Verkeersbestemming de
dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering. Het binnendijkse gebied heeft uiteenlopende
bestemmingen (Groen, Wonen, Maatschappelijk, Verkeer).
Mogelijke verstoringen (LS03)
Voor informatie omtrent bekende verstoringen zoals saneringen en dergelijke is de website van het
Bodemloket geraadpleegd.21 Hier is geen informatie geregistreerd met betrekking tot het plangebied.
Verder is de digitale verstoringsbronnenkaart van de RCE geraadpleegd. 22 De kaart is een selectie uit het
bestand 'Vergraven Gronden', van WUR. In 2012 is er door Alterra een GIS-bestand samengesteld met een
overzicht van grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen, waarbij de opbouw van het bodemprofiel
tot ten minste 40 cm diepte is gewijzigd.23 Hiervoor is informatie opgevraagd bij instanties en
organisaties die werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in verband met
vergunningverlening en instanties die landgebruik in kaart brengen. Uit de verstoringsbronnenkaart van
de RCE komt naar voren dat vrijwel het gehele buitendijkse gebied is afgegraven in het kader van de
delfstoffenwinning (zie ook afbeelding 8).
3.3

Archeologische waarden (LS04)

Verwachte archeologische waarden
In 2014 is een Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied gepubliceerd.24 Op deze
kaart heeft het buitendijkse deel van het onderhavige onderzoeksgebied grotendeels een middellage
archeologische trefkans op land en lage trefkans in water. Slechts voor een kleine zone op land geldt een
middelhoge trefkans (afbeelding 8). Voor het gehele onderzoeksgebied geldt daarnaast een middelhoge
trefkans op begraven aquatische (dat wil zeggen: water-gerelateerde) archeologie. Voor de vaargeul geldt
een middelhoge trefkans op maritieme (dat wil zeggen: scheepsvaart-gerelateerde) archeologie. Op de
kaart is voor een groot deel van de uiterwaard aangegeven dat hier afgraving heeft plaatsgevonden
(afbeelding 8). De polygonen van de verstoringen op de Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden
rivierengebied zijn overgenomen van de digitale Grondepot-, ontgrondingen- en vergravingen en
egalisatiekaart van Alterra uit 2007.25
Bekende archeologische waarden
Voor de archeologische gegevens omtrent het huidige plangebied is het Archeologisch Informatiesysteem
(Archis) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, onderzoeken en
vondstlocaties bevat. Archeologische monumenten zijn terreinen met een (hoge/zeer hoge)
archeologische waarde, die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, ofwel een
planologische bescherming hebben waarbij in het bestemmingsplan voorschriften voor het gebruik zijn
opgenomen. Vondstlocaties zijn meldingen van archeologische vondsten of sporen die in Archis al dan
niet aan een onderzoek gekoppeld zijn. Hiernaast zijn inlichtingen ingewonnen bij de gemeente Vianen26
en bij de Historische Vereniging ‘Land van Brederode’. 27

http://bodemloket.nl/.
https://archeologieinnederland.nl/verstoringsbronnenkaart.
23
Brouwer/Van der Werff 2012.
24
Cohen et al. 2014.
25
Cohen et al. 2014.
26
E-mail correspondentie A.F. van Pelt d.d. 20 en 21 maart 2017.
27
E-mail correspondentie Land van Brederode d.d. 8 maart 2017 en J. de Jonge-Verduin d.d. 22 maart 2017 en telefonisch overleg P.
Kastelein d.d. 23 maart 2017.
21

22
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Afbeelding 8
Plangebied (in blauw)
op de Archeologische
verwachtingskaart
uiterwaarden
rivierengebied.
Bron: Cohen et al. 2014.

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn twee archeologische monumenten aanwezig
(terreinen van hoge archeologische waarde). Het gaat hierbij om de historische kern van Vianen
(monument 15.673) en de historische kern van Vreeswijk aan de monding van de Vaartse Rijn in de Lek
(monument 12.075).
In het onderzoeksgebied zelf en de directe omgeving ervan zijn ook verschillende vondstlocatie
geregistreerd (n=17). De meeste vondstlocaties zijn in Archis gekoppeld aan een onderzoek (n=10). De
overige vondstlocaties hebben betrekking op metaalvondsten, daterend uit respectievelijk de 15e, 16e/17e
en de 19e eeuw, gedaan door particulieren28 en bij toeval aangetroffen archeologische resten in de
historische kern van Vianen.29 Bij dat laatste gaat het om een begraving (grafkist) uit de 16 e eeuw onder
de kapel van het Oude Vrouwenhuis, hoefijzervormige muurresten aan de Badhuisstraat,
funderingsresten van de middeleeuwse stadsmuur ter hoogte van de afgebroken Vlessinghal aan het
Walsland en een waterput ter hoogte van het nieuwe gedeelte van het stadhuis aan de Kerkstraat.

28
29

Zaakidentificatie 2906023100, 3254575100 en 3288677100.
Zaakidentificatie 2841759100, 3233036100, 3254323100 en 3257426100.
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ZaakID
(Arc his3)

OMG
(Arc his2)

Jaar

Type o nderzo ek

To po niem

Gem eente

Rappo rt

2009637 100

2819

2000

bo o ro nderzo ek

-

Vianen

2042036100

5356

1985

-

Ho uten

2063356100

9462

2003

veldkartering
pro efputten/
pro efsleuven

Langendijk

Vianen

2164396100

237 19

2007

bureauo nderzo ek

Vianen

2194366100

28082

2008

bureauo nderzo ek

220117 7 100

29098

2008

bureauo nderzo ek

Sluiseiland
Vianen, Vreeswijk en
Hagestein
Badhuisstraat 18-19,
Langendijk 21

2212103100

3057 7

2008

de Hagen-Vijheerenlanden Vianen

2234825100

207 50

2007

bo o ro nderzo ek
pro efputten/
pro efsleuven

Stadhuis, Kerkstraat

Vianen

2237 296100

34125

2009

bo o ro nderzo ek

Vianen

224287 7 100

34895

2009

bureauo nderzo ek

Sluiseiland
Vianen, Vreeswijk en
Hagestein

224817 4100

35669

2007

bureauo nderzo ek

2258826100

37 101

2009

bo o ro nderzo ek

A27
Zederik
Plangebied Ruim te vo o r de
Lek
Vianen

Oude Rengerink 2000
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

2259499100

37 204

2009

bureauo nderzo ek

Weesdijk

Vianen

Sm it 2010
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

2288667 100

41296

2010

begeleiding

Weesdijk

Vianen

Jezeer/ de Leeuwe 2012

2300531100

42844

2010

-

Vianen

Exaltus/ Orbo ns 2011

2300556100

42845

2010

bo o ro nderzo ek
geo fysisc h
o nderzo ek

-

Vianen

2306664100

437 03

2010

bureauo nderzo ek

Ho ef en Haag

Vianen

Exaltus/ Orbo ns 2011
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

2308332100

43921

2010

bo o ro nderzo ek

-

Nieuwegein

Exaltus/ Orbo ns 2011

2308357 100

43924

2010

bo o ro nderzo ek

-

Vianen

2335824100

47 646

2011

bo o ro nderzo ek

Waalse Waard

Nieuwegein

Exaltus/ Orbo ns 2011
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

2347 383100

49159

2011

Langendijk 58

Vianen

2381484100

53597

2012

inspec tie
geo fysisc h
o nderzo ek

Sluiseiland

Vianen

2384554100

53996

2012

bo o ro nderzo ek

Nieuwegein

2398998100

55882

2013

begeleiding

Nieuwegein

William s (red.) 2014

2412563100

57 642

2013

bureauo nderzo ek

Vianen

Bo tm an/ Bo uter 2014

2413640100

57 7 7 0

2013

bureauo nderzo ek

Vianen

Pape 2013

2416168100

58100

2013

pro efputten/
pro efsleuven

Lekkanaal
Wierselaan en
Gildenbo rglaan
Waterberging lo c aties 5, 6,
11 en 14
Parkeervo o rziening
Po ntswaard
Ruim te vo o r de Lek;
steeno venlo c atie 5: het
Ho enderwerk

de Bo er 2011
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

2428350100

59655

2013

bo o ro nderzo ek

-

Vianen

2466534100

64529

2014

bureauo nderzo ek

Lekkanaal

Nieuwegein

3293099100

-

2013

begeleiding

-

Vianen

Vianen
Vianen

Vianen

Nieuwegein

Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY
Rappo rt niet o ntslo ten via Arc his
o f DANS EASY

Tabel 1 In Archis geregistreerde onderzoek binnen en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Bron:
RCE/Archis.

Binnen het onderzoeksgebied zelf en in de directe omgeving ervan staan een groot aantal onderzoeken
geregistreerd (n=30). Het gaat hierbij om bureauonderzoeken (n=10), een veldkartering (n=1),
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booronderzoeken (n=10), geofysische onderzoek (n=2), proefsleuvenonderzoek (n=3), archeologische
begeleidingen (n=3) en een inspectie (n=1). Van de 30 geregistreerde onderzoeken is in slechts een derde
van de gevallen (n=11) het rapport ontsloten via de daartoe geëigende kanalen (Archis en het E-depot
(DANS-EASY)). Hiervan verwijzen vier onderzoeksmeldingen naar één en hetzelfde rapport. Van alle
geregistreerde onderzoeken zijn daarom maar acht publicaties beschikbaar (tabel 1).
Een derde (n=10) van de in Archis geregistreerde onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het
project Ruimte voor de Lek (onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier). In het kader van het
project Ruimte voor de Lek heeft uiterwaardvergraving plaatsgevonden in de Bossenwaard, Waalse
Waard en Pontwaard. In de Vianense Waard, binnen het huidige onderzoeksgebied, is de zomerkade
verlegd om een betere afwaartse stroming van de Waal te realiseren (afbeelding 9). Over de resultaten
van alle archeologische onderzoeken uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is
een publiekspublicatie verschenen.30

Afbeelding 9 Uitsnede uit een infographic van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Lek. Bron:
Rijkswaterstaat.

Al in 2000 is ter hoogte van het onderhavige onderzoeksgebied een archeologisch onderzoek uitgevoerd
in het kader van het project Inrichting Zuidelijke Lekuiterwaarden (IZL) als onderdeel van het
programma Rijn Interreg Activiteiten.31 Het project had tot doel het vergroten van de afvoercapaciteit van
de Rijn, kleiwinning ten behoeve van diverse dijkversterkingsprojecten en natuurontwikkeling. In 1998
was in het kader van het project Ruimte voor de Rijntakken al een archeologische verwachtingskaart
gemaakt voor de projectgebieden. Op deze verwachtingskaart is aan het onderhavige onderzoeksgebied
deels een lage (beddingafzettingen daterend van na de bedijking) en deels een middelhoge archeologische
verwachting (beddingafzettingen daterend van vóór de bedijking) toegekend.32 Daarom is in 2000 ter
hoogte van de zone met een middelhoge verwachting een karterend booronderzoek uitgevoerd. Daarbij
zijn binnen het onderhevige onderzoeksgebied 36 boringen gezet. Op basis van de resultaten van het
booronderzoek is voor het onderhavige onderzoeksgebied geconcludeerd dat de aangetroffen bedding- en
oeverafzettingen zijn ontstaan na de bedijking (na 1300 na Chr.) en dat de kans op archeologische
vindplaatsen in of op deze afzettingen klein is. De middelhoge verwachting was gebaseerd op de

Willemse 2016.
Oude Rengerink 2000; zaadidentificatie 2009637100.
32
Heunks/Odé 1998.
30
31
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aanname dat ter plaatse bedding- en oeverafzettingen van vóór de bedijking aanwezig waren. Met het
aantreffen van beddingafzettingen van na de bedijking is vastgesteld dat de (hoofdgeul van de) rivier ook
na de bedijking veel dichter tegen de dijk heeft gelegen dan nu het geval is en pas veel later naar het
noorden is opgeschoven. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is geen nader onderzoek
geadviseerd.33 In 2010 heeft in de uiterwaard opnieuw onderzoek plaatsgevonden, dit keer in het kader
van het project Ruimte voor de Lek.34 In het onderhavige onderzoeksgebied zijn destijds 51 boringen gezet
(afbeelding 10).

Afbeelding 10 Resultaten booronderzoek uitgevoerd in 2010 ter
hoogte van het onderhavige onderzoeksgebied. Bron: Smit 2010.

33
34

Oude Rengerink 2000.
Smit 2010; zaakidentificatie 2258826100.
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Op basis van onder andere AHN-analyse is geconcludeerd dat onderhavig onderzoeksgebied in het
verleden is afgegraven ten behoeve van de baksteenindustrie. In de boringen zijn uiterwaardafzettingen
(eventueel op beddingafzettingen) en uiterwaardafzettingen op geulafzettingen aangetroffen. De
geulafzettingen markeren de ligging van strangen, voormalige nevengeulen in de uiterwaard. Ter hoogte
van de brug van de A27 zijn geulafzettingen aangetroffen die vermoedelijk tot de stroomgordel van de
Vuylkoop behoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek is geadviseerd alleen ter hoogte van de
Vuylkoop-stroomgordel en ter hoogte van de zomerdijk en de voormalige steenovenlocatie nader
onderzoek uit te voeren (afbeelding 11).35

Afbeelding 11 Advies naar aanleiding van
booronderzoek uitgevoerd in 2010 ter
hoogte van onderhavig onderzoeksgebied.
Bron: Smit 2010.

35

Smit 2010.
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Datzelfde jaar heeft ter hoogte van de Vuylkoop-stroomgordel nader onderzoek plaatsgevonden in het
kader van de SNIP 3 fase van het project Ruimte voor de Lek.36 Hierbij zijn ter hoogte van de Vuylkoopstroomgordel 166 boringen gezet, grotendeels ten oosten van het onderhavige onderzoeksgebied. Hierbij
zijn in één boring (boring 203) ‘spikkels verkoolde plantenresten’ aangetroffen in de geulvulling. Deze
boring lag direct ten westen van de A27, binnen onderhavig onderzoeksgebied. Deze plantenresten zijn
opgevat als indicator voor mogelijk menselijke activiteit in de omgeving in de prehistorie. Daarom is
geadviseerd om bij bodemingrepen dieper 1,5 m –mv ter plaatse aanvullend booronderzoek uit te voeren.
De aanwezigheid van ‘verkoolde plantenresten’ alleen zijn echter geen indicatie van menselijke activiteit
en de basis voor dit advies is dan ook flinterdun. Het rapport van het onderzoek doet geen uitspraken
over in hoeverre de top van de afzettingen van de Vuylkoop-stroomgordel zijn geërodeerd door de
jongere uiterwaardafzettingen. Verder is bij het onderzoek in veel van de boringen baksteengruis
aangetroffen, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien in de uiterwaard in het verleden
baksteenproductie heeft plaatsgevonden. Direct ten westen van de geïdentificeerde zone lag de
voormalige steenfabriek ‘de Hooge Blieker’. Geadviseerd is ter hoogte van de zone waarin dit is
aangetroffen nader onderzoek uit te voeren door middel van aanvullend booronderzoek en
magnetometeronderzoek. Deze zone ligt ten oosten van de A27 en grotendeels buiten het onderhavig
onderzoeksgebied.37 De adviezen uit het rapport zijn door het bevoegd gezag, de provincie Utrecht,
overgenomen. Omdat er ter hoogte van deze zones in het kader van het project Ruimte voor de Lek geen
ingrepen waren gepland, is het geadviseerde vervolgonderzoek niet uitgevoerd. 38
In 2014 is een booronderzoek uitgevoerd direct te zuiden van onderhavig onderzoeksgebied, in het kader
van de voorgenomen realisatie van waterberging in de wijk De Hagen.39 Hierbij is in het noordelijk deel
van het onderzochte gebied (dat het dichts bij onderhavig onderzoeksgebied ligt) vastgesteld dat de
bovenste twee meter van het bodemprofiel bestaan uit oever/overslagafzettingen en komafzettingen van
de Lek. De bodemopbouw wijst op een ligging naast de (voormalige) oeverwal van de Vuylkoop
stroomgordel en binnen 2 m –mv zijn geen archeologisch relevante lagen aangetroffen. 40
Aan de overkant van de Lek, in de gemeente Nieuwegein, is in het kader van het project Ruimte voor de
Lek een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter hoogte van de voormalige steenoven ‘Het Hoenderwerk’.
Hierbij zijn verschillende structuren behorende tot het steenovencomplex aangetroffen, waaronder een
zogenaamde ‘haaghut’, een open structuur die was bedoeld om bakstenen te drogen, kuilen voor
kleiwinning en voor het dumpen van baksteenafval (misbaksels) en afwateringsgreppels. De resten
dateren uit het midden van de Nieuwe tijd (1650-1850).41
Ook bij overige onderzoeken in de omgeving van het onderzoeksgebied zijn uitsluitend vondsten gedaan
en sporen aangetroffen uit de Nieuwe tijd (1500-1950) behorende tot een nederzetting met stedelijk
karakter. Het betreft keramisch bouwmateriaal en gebruiksaardewerk, meerpalen langs het
Merwedekanaal, resten van de Wilhelminasluis uit 1850, muurresten, waterputten en beerputten en
afvalkuilen.42

Exaltus/Orbons 2011; zaakidentificatie 2300531100, 2300556100, 2308332100, 2308357100.
Exaltus/Orbons 2011.
38
ARCADIS 2011, bijlage 9 Selectiebesluit; Memorandum Selectiebesluit archeologisch onderzoek Ruimte voor de Lek, Lisa Wouter,
provinciaal archeoloog van de provincie Utrecht, d.d. 17 maart 2011.
39
Botman/Bouter 2014; zaakidentificatie 2412563100.
40
Botman/Bouter 2014.
41
Zaakidentificatie 2416168100.
42
Zaakidentificatie 2009637100, 2234825100, 2288667100, 2347383100, 2381484100, 2398998100 en 3293099100.
36
37
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Recente ontwikkelingen
Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat het buitendijkse gebied op grote schaal is afgegraven
ten behoeve van de baksteenindustrie (zie hierboven). Het toponiem ‘De Hooge Blieker’ blijft op
historische topografische kaarten bestaan tot ca. 1980 ( afbeelding 12). In 1975 worden de steenfabriek en
de boerderij echter gesloopt in verband met de aanleg van de A27, die in 1981 wordt voltooid. Vandaag de
dag wordt aan de Hagesteinsebrug nog steeds gerefereerd als de ‘Hooge Blieker’. In 1996 wordt ter hoogte
van het voormalige stoomgemaal de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Vianen gebouwd. In de jaren
60 en 70 van de 20e eeuw komt de woonwijk De Hagen tot ontwikkeling. In het kader van het project
Ruimte voor de Lek wordt de zomerkade in het onderzoeksgebied deels verlegd.
3.4

Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek kunnen een aantal zones aangeduid worden
waarvoor een verhoogde archeologische verwachting geldt:
 de Lekdijk zelf;
 de locatie van de verdwenen steenoven De Hooge Blieker.
Bij bodemroerende ingrepen op deze locaties bestaat een verhoogd risico op het aantreffen van
archeologische resten. Voor de rest van het onderzoeksgebied wordt dit risico gering geacht.
3.5

Advies (LS05)

Omdat het project zich in de verkenningsfase bevindt, is er nog geen duidelijkheid over de exacte aard,
omvang en ligging van de uiteindelijke ingrepen. Dat betekent ook dat het archeologische
verwachtingsmodel dat het resultaat is van het archeologisch bureauonderzoek niet getoetst kan worden
aan een inrichtingsplan om te komen tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de
archeologische monumentenzorg (AMZ). Het bureauonderzoek moet in deze fase gezien worden als een
uitgebreide risicoanalyse met voldoende detailniveau om in een later stadium te worden uitgebouwd tot
een volwaardig archeologisch bureauonderzoek conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) dat leidt tot een advies voor te nemen vervolgstappen in het kader van de voorgenomen
ontwikkelingen (tweede fase).
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Afbeelding 12 Plangebied (in rood) op historische topografische kaarten. Bron: Kadaster, Tijdreis over 200 jaar
topografie.
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-
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BODEMLOKET: http://www.bodemloket.nl/
GEMEENTE VIANEN, ARCHEOLOGIE: https://www.vianen.nl/over-vianen/vianen-toen-en-nu/archeologie
GEMEENTE VIANEN, MONUMENTEN: https://www.vianen.nl/vergunningen/monumentenvergunning
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Bijlagen en kaarten
Bijlage 1:

Overzicht van archeologische en geologische perioden

Kaart 1:
Kaart 2:
Kaart 3:
Kaart 4:
Kaart 5:

Ligging plangebied
Natuurlijk landschap; stroomgordels
Natuurlijk landschap; bodem
Archeologie; inventarisatie
Archeologische Beleidskaart gemeente Vianen
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Bijlage 1

Overzicht van archeologische en geologische perioden
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