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Plangebied Lobberdense Waard, gemeente Rijnwaarden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoetsing 

Samenvatting 

.... 
RAAP ...... 

In opdracht van Samenwerking Lobberdense Waard heeft RAAP Archeologisch Advies
bureau in september 2007 een archeologisch bureauonderzoek met veldtoetsing 
uitgevoerd voor het plangebied Lobberdense Waard, gemeente Rijnwaarden. Het 
onderzoek had een verkennend karakter en richtte zich met name op de landschap
pelijke context en archeoLogische potentie (verwachtingen) van het pLangebied. 

Op basis van de resuLtaten van het veLdonderzoek in combinatie met de kaartbeeLden 
van historische en bodemkundige kaarten kan worden geconcLudeerd dat het vrijweL 
het gehele gebied tussen de Waal en de bandijk moet zijn ontstaan na de bedijkingen 
in de 13e eeuw. ALLeen in de uiterste noordoosthoek Lijkt mogelijk sprake van een in
laagzone, waarbij oudere afzettingen zijn buitengedijkt. Deze zone is in het verleden 
echter tot op het zand afgegraven, waardoor ook hier geen intacte archeologische 
resten verwacht hoeven te worden. Voor het gehele plangebied kan derhalve worden 
uitgegaan van een lage archeologische verwachting voor nederzettingssporen uit de 
prehistorie, Romeinse tijd en MiddeLeeuwen. 

WoonLocaties uit de Nieuwe tijd zijn aan de hand van historisch kaartmateriaal goed 
te traceren. 8eLangrijk ten aanzien van het planontwerp is de historische huispol 
ten noorden van de steenfabriek. Op en in de nabije omgeving van deze pol dient 
rekening te worden met sporen van bewoning en andere activiteiten vanaf de 17e 
eeuw en jonger. 

Voor grote delen van het plangebied wordt op basis van de lage archeologische 
verwachting geen nader archeologisch onderzoek voorgesteLd. Voor de huispol ten 
noorden van de steenfabriek wordt nader onderzoek in de vorm van proefsLeuven 
voorgesteLd, aangezien bescherming door middeL van planaanpassing hier geen 
alternatief biedt. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelsteUing 

...... 
RAAP ..... 

In opdracht van Samenwerking Lobberdense Waard heeft RAAP Archeologisch Advies
bureau in september 2007 een archeologisch bureauonderzoek met veldtoetsing uit
gevoerd voor het plangebied Lobberdense Waard, gemeente Rijnwaarden (figuur 1). 
Het onderzoek diende te worden uitgevoerd in verband met de geplande inrichting 
van het plangebied waarbij als gevolg van graafwerkzaamheden (o.a. grootschalige 
diepe ontgronding) mogelijk aanwezige archeologische resten kunnen worden aan
getast of vernietigd. Het onderzoek had een verkennend karakter en richtte zich met 
name op de landschappelijke context en archeologische potentie (verwachtingen) 
van het plangebied. De specifieke onderzoeksvragen waren: 

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn over het plan
gebied bekend? 
Hoe is de paleogeografische opbouw van het plangebied? Wat is de genese en 
datering van voorkomende afzettingen? 
Bevinden zich in het plangebied geo(morfo)logische structuren waarop archeo
logische resten kunnen worden verwacht? 
Wat is de aard en ligging van deze structuren? 
Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeo
logische waarden in het gebied? 
Zijn er in het plangebied grootschalige bodemverstoringen aanwezig op basis 
waarvan verondersteld kan worden dat archeologische resten zijn verstoord? 
Op welke manier dient bij de toekomstige ontwikkelingen met eventueel aan
wezige archeologische waarden te worden omgegaan? 
Is in het plangebied uitgaande van de huidige plannen vervolgonderzoek nood
zakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet? 

1.2 Plangebied 

Het plangebied betreft de gehele Lobberense Waard; een uiterwaard op de noorde
lijke oever van de Waal direct ten oosten van het splitsingspunt van het Panner
densch Kanaal. De Lobberdensche Waard maakt deel uit van het inrichtingsplan 
Rijnwaardense Uiterwaarden. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van 
kleiputten, een zandwinput, stukken agrarisch cultuurland en stukken natuurlijk 
Ooibos. Op de oever van de Waal zijn twee grote moderne steenfabrieken gevestigd. 

Binnen het plangebied zal met name het zuidelijke deel worden afgegraven ten 
behoeve van zand- en kleiwinning, waarbij een hoogwatergeul wordt gerealiseerd 
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(Lobberdense Strang OostjWest). De (historische) Lobberdense Dam wordt hierbij 
gehandhaafd en vormt de grens tussen het oostelijk en het westelijk deel. 

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldtoetsing. Het bureau
onderzoek was in hoge mate gericht op het in detail in kaart brengen van de archeo
logische verwachting voor het plangebied. De nadruk lag daarbij op een analyse 
van de paleogeografische opbouw en de datering van in het gebied voorkomende 
(ondiepe) afzettingen. Behalve bodemkundige bronnen waren historische kaarten 
hierbij een belangrijk hulpmiddel. De veldtoetsing was gericht op een nadere 
toetsing en bijstelling van de verwachtingen op basis van de bureaustudie. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek dient het bevoegd gezag (in deze de 
Provincie Gelderland) een beslissing te kunnen nemen ten aanzien van eventuele 
vervolgstappen in het archeologisch onderzoeksproces. De provincie Gelderland stelt 
in het streekplan archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek (zoveel mogelijk inte
graal) verplicht in het kader van een ontgrondingsvergunning (mede opgesteld in 
Belvoir 2). Dit sluit aan op, en is een invulling van de reeds door de Eerste en Tweede 
Kamer goedgekeurde, maar nog op details te bewerken Nieuwe Monumentenwet. De 
Nieuwe Monumentenwet gaat o.a. uit van het 'behoud in situ'-beginsel en het veroor
zakersprincipe. Hiermee is sprake van een wettelijke verplichting ten aanzien van een 
zorgvuldige omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden. 

Archeologisch onderzoek in het kader van de archeologische monumentenzorg (AMZ) 
dient te voldoen aan het besluitvormingstraject zoals omschreven in het Handboek 

Kwaliteitsnorm NederLandse ArcheoLogie (kortweg Handboek KNA; Ministerie van 
OCenW, 2001). Dit Handboek KNA is onderdeel van het kwaliteitstelsel dat in het 
kader van de implementatie van het Verdrag van Valletta ontwikkeld wordt. Het 
Handboek KNA is eind februari 2001 gepresenteerd en geldt sindsdien als leidraad 
voor de uitvoering van archeologische werkzaamheden (begin 2007 is versie 3.1 
van toepassing). In het Handboek KNA is het besluitvormingstraject gekoppeld aan 
een archeologisch onderzoekstraject. 

RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goed
gekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), de instelling die 
het beheer heeft over de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en die valt 
onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http:// 
www.sikb.nl) . 

Voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar tabel1. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven 
(zie verklarende woordenlijst). 
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Figuur 2. Oppervlakterelief Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met boringen, areheologisehe vindplaatsen (ARCHIS

waarnemingen en AMK-terreinen), belangrijkste historisehe huisplaatsen en (mogelijke) strangen. 
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2 Methode" 

2.1 Analyse van de paleolandschappelijke opbouw 

Bureaustudie 

-RAAP .... 

Het plangebied maakt in zijn geheel deel uit van de holocene riviervlakte van de Rijn. 
Deze riviervlakte wordt enerzijds gekenmerkt door een voortdurende verlegging van 
rivierlopen (stroomgordels) gedurende het Holoceen, terwijl anderzijds onder in
vloed van rivierprocessen een landschappelijke differentiatie in afzettingsmilieus is 
te onderscheiden (zoals meandergordels, oeverzones en komgronden). Beide pro
cessen zijn sterk bepalend voor de bewoonbaarheid van een bepaalde locatie in het 
rivierengebied en de kans op het aantreffen van resten hiervan. Een analyse van de 
paleolandschappelijke ontwikkelingen ter hoogte van het plangebied vormt dan ook 
de belangrijkste basis voor het begrijpen van de archeologische betekenis van het 
landschap. Ten behoeve van een paleolandschappelijke analyse zijn de volgende 
bronnen geraadpleegd: 

geological-geomorphological map of the Rhine-Meuse delta in the Netherlands 
(Berendsen & Stouthamer, 2001); 
zanddiepte-attentiekaarten van het Gelders rivierengebied, schaal 1:25.000 
(Berendsen e.a., 2001); 
archeologische verwachtingskaart van de Rijntakken (Heunks & Ode, 1998); 
verscheidene historische topografische kaarten (o.a. Kadastrale minuutplan 
1832, Nationaal Archief, 2003; Robas Producties, 1989; Wolters-Noordhoff 
Atlasprodukties,1990); 
overige lokale geologisehe, bodemkundige en/of archeologisehe studies (zie 
literatuurlijst) . 

Een belangrijke aanvullende informatiebron voor onderhavige landsehapsanalyse 
vormt het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; bron: Rijkswaterstaat Advies
dienst Geo-informatie en ICT). Dit met behulp van laser-altimetrie verkregen digi
tale hoogtebestand vormt een uiterst gedetailleerde kaart van het huidige reliefin 
het plangebied (figuur 2). Onder andere is het AHN van toepassing geweest bij het 
in kaart brengen van voormalige rivierlopen/strangen en ontgrondingen. Daarnaast 
is het AHN geanalyseerd op historiseh-geografisehe en mogelijke, niet gekarteerde 
archeologisehe structuren. 

Veldonderzoek 
Tijdens het veldonderzoek zijn verspreid over het plangebied in totaal18 boringen 
geplaatst (figuur 2). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een 
diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 em. De diepte van de 
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boringen bedraagt 2,5 tot 3,0 m -Mv. De boringen zijn voornamelijk daar geplaatst 
waar intacte bodemprofielen verwacht konden worden. Het kaartbeeld van het AHN 
in combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens ten aanzien van 
vroegere ontgrondingen waren hierin bepalend. Daarnaast zijn de boorraaien zoveel 
mogelijk haaks op de verwachte geologische opbouw georienteerd. Aan de hand van 
het veldresultaten, in combinatie met de bevindingen van het bureauonderzoek, is 
een eenduidig beeld verkregen van de archeologische waarden en verwachtingen in 
het plangebied. 

2.2 Inventarisatie en interpretatie van archeologische gegevens 

Archeologische vindplaatsen kunnen worden gedefinieerd als locaties waar resten 
van menseLijke activiteiten in het verleden in de grond bewaard zijn gebLeven. Het 
kan daarbij gaan om zogenaamde in situ resten waarbij de vondsten en/of sporen 
intact en niet verpLaatst in de bodem aanwezig zijn, maar ook verspoelde of anders
zins verplaatste vondsten kunnen als archeologische vindplaats worden gedefini
eerd. De informatieve waarde van beide typen vindplaatsen is vanzelfsprekend zeer 
verschillend. Hoewel de archeologische wetenschap zich nog altijd voornamelijk 
bezig houdt met middeleeuwse en oudere overblijfselen, kunnen ook sporen uit de 
afgelopen 500 jaar van grote betekenis en waarde zijn voor de geschiedenis van een 
gebied. De onzichtbaarheid van archeologische resten geldt dan ook als tweede, 
veel gehanteerde definiering (om deze te scheiden van overige cultuurhistorische 
objecten). Historische kaarten kunnen een goed hulpmiddel zijn bij het opsporen 
van archeologische vindplaatsen uit de Nieuwe tijd. De veelal nog steeds in het land
schap zichtbare structuren, patronen en objecten die nauw samenhangen met het 
historisch Landgebruik behoren meer tot de historisch-geografische en architectuur
historische inventarisatie. Deze zijn in onderhavige studie buiten beschouwing 
gelaten. 

Uitgaande van het bovenstaande is een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van 
bekende archeologische vindplaatsen in en nabij het plangebied. Tijdens de arch eo
logische inventarisatie (het bureauonderzoek) zijn de voLgende bronnen geraad
pleegd: 

digitale databases: het Centraal Archeologisch Archief (CAA), het Centraal 
Monumenten Archief (CMA), het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS); 
literatuur en historische topografische kaarten (zie literatuurlijst); 
gegevens uit eerder archeologisch onderzoek (zie literatuurlijst); 
veldminuten van de topografische miLitaire kaart (Nationaal Archief, 2003); 
archeologische verwachtingskaart van de Rijntakken (Heunks & Ode, 1998); 

De vindplaatsgegevens zijn gecontroleerd op nauwkeurigheid (locatie en inhoudelijke 
gegevens). Behalve dat vindplaatsen aangeven waar (vermoedelijk) archeologische 
waarden aanwezig zijn, zijn ze vooral ook van betekenis bij het toekennen van een 
archeologische verwachting aan het plangebied. 
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3 ResuLtaten Onderzoek 

3.1 Paleolandschappelijke ontwikkelingen door de tijd 

Vrije meanders in een holoceen rivierenlondschap 

..... 
RAAP ...... 

Het pLangebied maakt in zijn geheeL deeL uit van de zandige meandergordeLs van de 
Waal. De WaaL is een reLatiefjonge tak van het Rijnsysteem, die vanaf circa 210 voor 
(hr. (Late IJzertijd) tot ontwikkeLing kwam. TegeLijkertijd ontstond er een tweede 
hoofdstroom in de vorm van de Rijn (Dude Rijn, Nederrijn) die zich ter hoogte van 
Lobith afspLitste van de Waal. 

Beide stromen (Rijn en WaaL) namen korte tijd na hun vorming, de hoofdafvoer van 
de Rijn voor hun rekening. Dit ging ten koste van andere, dan nog actieve meander
gordeLs in het rivierengebied. Met name vanaf de Laat-Romeinse tijd nam de afvoer
betekenis van de WaaL sneL in betekenis toe. Prehistorische fossieLe omLiggende 
meandergordeLs werden in de Loop van de eeuwen aLs gevoLg van een sterke Laterale 
erosie opgeruimd (Berendsen, 1990). Ter hoogte van de Lobberdense Waarden reiken 
de beddingafzettingen tot aan de WaaLbandijk. Direct ten noorden hiervan Ligt een 
prehistorisch oever- en kommenLandschap dat rijk is aan vindpLaatsen uit de pre
historie, Romeinse tijd en middeLeeuwen. Onder andere Liggen hier twee archeoLo
gische monumenten direct ten noorden van de bandijk. 

Tot circa 1000 na (hr. vormden de WaaL en de Dude Rijn geLijkwaardige Rijntakken, 
maar vanaf de Late MiddeLeeuwen nam de noordeLijke Rijntak sneL in betekenis af ten 
gunste van de Waal. Met de reaLisatie van het Pannerdensch KanaaL in 1707 werden 
Nederrijn en IJsseL nieuw Leven ingebLazen, maar raakte tevens de Dude Rijn tussen 
ToLkamer en Angeren definitief buiten werking. Tot op de dag van vandaag vormt de 
WaaL feiteLijk de enige actieve afvoer van de Rijn; de overige afvoeren (Nederrijn en 
IJsseL) fungeren aLs zodanig aLLeen door menseLijke ingrepen (Heunks & Ode, 1998, 
Van de Ven, 1993). 

De Wool bedijkt 
Het actieve karakter van de WaaL vieL samen met een sneLLe verpLaatsing van de 
hoofdgeuL en grootschaLige erosie- en sedimentatiepracessen. Vanaf de systema
tische bedijkingen van de grate rivieren in de 13e eeuw werden deze activiteiten 
geconcentreerd binnen het gebied tussen de winterdijken; de uiterwaarden. Dit 
heeft tot gevoLg gehad dat in de uiterwaarden van de WaaL vrijweL aL het oude Land 
is geerodeerd en vervangen door jonge afzettingen. DergeLijke zones worden geken
merkt door een typerend patroon van min of meer paraLLeL Lopende strangen met 
tussenLiggende Langgerekte zandeilanden, wat iLLustratief is voor een bedijkte, zich 
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MiLlingen (W05) 

MiLLingen 
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sneL verpLaatsende riviergeuL. Uitzonderingen vormen de zones direct tegen de 
winterdijken, zogenaamde Luwtezones (zones die door een afwijkende topografi
sche Ligging buiten de activiteiten van de riviergeuL bLijven; Heunks & Ode, 1998), 
en Later buitengedijkte zones (inLagen). Dit oude Land, ook weL oudhoevig Land 
genoemd, is buiten de directe invLoedssfeer van de WaaLgeuL gebLeven en kan uit 
veeL oudere onverspoeLde afzettingen bestaan met een hoge archeoLogische 
verwachting. 

Van de Lobberdensche Waard was voorafgaande aan onderhavig onderzoek niet 
duideLijk of hier sprake is van een mogeLijk omvangrijke Luwtezone. Op de archeoLo
gische verwachtingskaart van de Rijntakken (Heunks & Ode, 1998) is het noordeLijke 
deeL van de Lobberdensche Waard aLs pLeistocene terrasvLakte met mogeLijke opdui
kingen weergegeven dan weL aLs zone met prehistorische oever- en beddingafzet
tingen (figuur 3). Waar deze afzettingen naar het zuiden overgaan in de jonge 
strangen-en-zandeiLanden afzettingen van na de bedijking wordt op deze kaart in 
het midden geLaten (onderbroken Lijn). Deze onzekere LandschappeLijke verwach
tingen wordt vooraL veroorzaakt door een fragmentarisch beeLd van het patroon 
van strangen en zandeiLanden. Met name is deze onzekerheid van toepassing voor 
het gebied ten oosten van de Lobberdense dam. Direct ten westen van deze dam is 
op diverse historische kaarten een duideLijke strang weergegeven,en Lijkt een jonge 
datering van afzettingen vanaf hier naar het westen aannemeLijk (figuur 4). Ten 
oosten hiervan wordt het beeld diffuus en is mogeLijk gedeeLtelijk sprake van een 
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Figuur 4. Kaart van 
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inLaaggebied te liggen. 
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luwtesituatie. Op een kaart uit 1756 van W. Leenen (figuur 5) is hier echter een 
duidelijk strangrestant weergegeven met een vergelijkbare orientatie als die ter 
hoogte van de Lobberdense dam. Ook deze strang wordt aan de oostzijde begeleid 
door een lage dam/verhoogd pad. Oostelijk van dit pad wordt het de aanwezigheid 
van strangen minder eenduidig. Dat de historische kaarten hierover geen uitsluitsel 
geven, kan te maken hebben met de relatief hoge ouderdom van dit gedeelte van 
de Lobberdense Waard. Op de zanddieptekaart worden hier nog wel enkele ondiepe 
en smalle strangen weergegeven, maar de vraag is of dit werkelijk strangen zijn. 
Mogelijk is hier sprake van een omvangrijke inlaag waarbij de dijk na doorbraken 
flink landinwaarts is teruggelegd vanaf het pad dat zichtbaar is direct ten zuiden 
van boerderij Lobberden (figuur 5). Opvallend is datjuist ten oosten hiervan in de 
aangrenzende Geitenwaard in het verleden tijdens bodemkarteringen in een brede 
zone vanaf de Waalbandijk onverspoelde laat-pleistocene afzettingen aangetroffen 
(Berendsen e.a., 2001). Een westelijke uitbreiding van de afzettingen in het meest 
noordoostelijke deel van de Lobberdensche Waard is op grond van het historisch 
kaartbeeld niet ondenkbeeldig. Jammer is wel datjuist deze 'verdachte' zone in het 
verleden reeds vlakdekkend tot grote diepte afgegraven,waarbij ook de boerderij 
Lobberden moet zijn opgeruimd. 

Klei- en zandwinning 
Vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw werd de Lobberdense Waard, zoals vele uiter
waarden langs Rijn en Waal, benut voor de fabricage van bakstenen (ten behoeve 
van huizenbouw en wegaanleg). Langs de oevers van de Waal verscheen een grote 
baksteenfabriek. In deze periode werden in de Waal op grote schaal rivierwerken uit
gevoerd om de bevaarbaarheid te verbeteren en de kans op overstromingen verder 
te verminderen. De vaargeul van de Waal werd volledig vastgelegd door een dicht 
stelsel van kribben en leidammen. Ten behoeve van de baksteenfabricage is de Lob
berdense waard in de loop der jaren over grote oppervlakken tot wisselende diepten 
vergraven. Duidelijk is dit het geval voor de vele open waterpartijen in het gebied. 
Daarnaast liggen veel percelen tot meer dan 2,0 meter lager dan enkele percelen 
waarvan geen aanwijzingen zijn dat hier in het verleden gegraven is (figuur 2). 

3.2 VeLdverkenning paLeolandschappeLijke opbouw 

De veldverkenning had met name tot doel meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
mogelijke aanwezigheid van onverspoelde prehistorische en/of Romeinse afzettingen 
binnen de grenzen van het plangebied. Indien hier sprake van was, had het veldwerk 
tot doel de grens tussen deze afzettingen en de zuidelijke aangrenzendejonge 
afzettingen (ontstaan na bedijking) vast te stellen. 

De boorprofielen Laten een vrij uniforme bodemopbouw zien en worden alle geken
merkt door kalkrijke, sterk gelaagde, siltige oeverafzettingen (sterk siltige klei). 
Deze afzettingen gaan in veel gevallen, abrupt over in zandige, kalkrijke beddingaf
zettingen. De diepte waarop deze overgang plaatsvindt, varieert sterk per locatie 
(tussen 115 en 290 cm -Mv). Deze bodemopbouw lijkt een landschap te representeren 
met een golvende zandige ondergrond, genivelleerd door Latere oeverafzettingen. In 
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boring 7 en 8 wijkt het boorprofieL af en is een geuLvuLLing aangetroffen. Ook deze 
is zeer kalkrijk en gelaagd. Het Lijkt te gaan om de op historische kaarten weerge
geven strang direct ten westen van de Lobberdense dam (figuur 4). 

Het beddingzand is in de top matig grof met pLaatseLijk kLeiige insLuitingen maar 
wordt naar beneden sneL grover. 

Bijna aLLe boringen zijn gepLaatst in reLatief hoog geLegen, mogeLijk niet eerder 
verstoorde gronden. Oat geldt niet voor boring 17 die is gepLaatst op een afgegra
ven perceeL (ca. 2,5 m lager geLegen). Het vaste zand vangt hier aan op een diepte 
van 30 cm -Mv; het kleidek is hier in het verLeden precies tot op het zand afgegraven. 

Op grond van de vastgesteLde bodemprofielen in combinatie met de kaartbeeLden 
van historische en bodemkundige kaarten, kan worden geconcludeerd dat grote 
deLen van de Lobberdensche Waard bestaan uitjonge afzettingen, die zijn ontstaan 
na de bedijkingen in de 13e eeuw. ALLeen de uiterste noordoosthoek is mogeLijk 
buiten de directe invLoedssfeer van de bedijkte WaaL gebLeven. Hier is echter het 
bodemprofiel in het verleden tot op het zand afgegraven (2-3 m), inclusief de 
mogelijk hier voorheen gesitueerde archeoLogische resten. 

3.3 Archeologie 

Bekende archeologische vindplaatsen 
In de Lobberdense Waarden staan enkeLe vindpLaatsen geregistreerd in ARCHIS 
(waarnemingsnummers 3599,3600,18697,18699,18700,36906). Het betreft in 
alle gevallen baggervondsten, aangetroffen op de stort van de centraLe zandwin
pLas. De datering van de vondsten lopen uiteen van IJzertijd-Romeinse tijd (o.a. 
een bronzen armband, een ijzeren doLk en fragmenten aardewerk) tot en met de 
Late MiddeLeeuwen (o.a. een koperen bord en fragmenten aardwerk). Op basis van 
de vondsteontext kan weinig gezegd worden over de betekenis van deze vondsten 
ten aanzien van de archeoLogische verwachting voor de rest van het gebied. Bekend 
is dat archeologica (vondsten) zich geLijk aan riviersediment kunnen verplaatsen 
door de bedding van de rivier. De vondsten kunnen van eLders door de rivier zijn 
aangevoerd. Hoe groter de vondsten des te waarschijnLijker dat deze ter pLaatse 
antropogeen zijn gedeponeerd. 

Historische huisplaatsen 
Op historische kaarten zijn diverse oude woonLoeaties ziehtbaar, waarvan de thans 
nog vrij in het veLd gelegen verhoogde huispLaats (poL) ten noorden van de huidige 
steenfabriek de meest markante is. Bewoning van deze Loeatie gaat tenminste terug 
tot begin 1ge eeuw (o.a. kadasterkaart, 1830). Op historisehe kaarten Ligt deze 
huispLaats dan op de noordoever van een verlande strang. Een 18e-eeuwse datering 
is niet onwaarsehijnLijk, maar op kaarten uit het midden van de 18e eeuw ontbreken 
aanwijzingen hiervoor (figuur 3-4). Een veel oudere begindatering is niet waar
sehijnLijk gezien de Ligging in een zeer jong deel van de Lobberdense Waard. De 
naam van deze huisLoeatie is niet bekend. Andere historisehe huisplaatsen zijn 
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verdwenen aLs gevolg van eerdere afgraving (o.a. huis Lobberden in de noordoost
hoek van het plangebied) of zijn opgenomen in de bebouwing van de steenfabriek 
(o.a. boerderij de Kijfwaard). 

Archeologische verwachting 
Op basis van de genese van het landschap en (bodemverstorende) menseLijke acti
viteiten kan een uitspraak worden gedaan over de kans op het aantreffen van arche
ologische resten binnen de grenzen van het plangebied. In tegensteLLing tot de 
archeoLogische verwachtingskaart voor de Rijntakken (Heunks & Ode, 1998) kan 
worden gesteld dat vrijweL het geheLe gebied tussen de WaaL en de bandijk moet 
zijn ontstaan na de bedijkingen in de 13e eeuw. OnverspoeLde oudere afzettingen, 
met mogeLijk aanwezige archeoLogische resten worden hier niet verwacht. ALLeen in 
de uiterste noordoosthoek Lijkt mogelijk sprake van een inlaagzone, waarbij oudere 
afzettingen zijn buitengedijkt. Deze zone is in het verLeden echter tot op het zand 
afgegraven, waardoor ook hier geen intacte archeoLogische resten verwacht hoeven 
te worden. Uitgegaan wordt daarom van een Lage archeoLogische verwachting voor 
het aantreffen van nederzettingssporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en MiddeL
eeuwen voor het heLe pLangebied. 

Na aanleg van de WaaLbandijk is bewoning aLLeen mogeLijk geweest op de hoogste 
deLen, waarbij bedacht moet worden dat vrijweL het geheLe gebied door de eeuwen 
heen is geerodeerd en gehersedimenteerd. Pas vanaf de 17e eeuw groeit de uiter
waard aan tot wat deze nu is en kunnen bewoningssporen uit deze peri ode op de 
hoogste deLen verwacht worden. Deze bewoning is aan de hand van historisch 
kaartmateriaaL goed te traceren. Belangrijk voor het pLanontwerp is de historische 
huispol ten noorden van de steenfabriek. Op en in de nabije omgeving van deze poL 
dient rekening te worden met sporen van bewoning en andere activiteiten vanaf de 
18e eeuw en jonger. 

In de strangen dient rekening te worden gehouden met goed geconserveerde resten 
van beschoeiingen, kaden, vaartuigen en andere watergereLateerde archeoLogische 
objecten uit de afgeLopen eeuwen. 

In het algemeen kan de aanwezigheid van verspoeLde archeoLogische resten nergens 
worden uitgesLoten. Met name in zones met zandige en grindrijke afzettingen dient 
hier rekening mee gehouden te worden. 
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HoeweL voorafgaand aan het onderzoek de aanwezigheid van onverspoeLde prehis
torische afzettingen niet kon worden uitgesLoten, kan op basis van de resuLtaten 
van het veLdonderzoek in combinatie met de kaartbeeLden van historische en bo
demkundige kaarten worden geconcLudeerd dat vrijwel het geheLe gebied tussen de 
WaaL en de bandijk moet zijn ontstaan na de bedijkingen in de 13e eeuw. Dit gebied 
wordt gekenmerkt door een aantal strangen die aLs gevoLg van grootschaLige kLei
winning in het verLeden moeiLijk zijn te herkennen. De tussenLiggende 'zandeiLanden' 
worden gekenmerkt door kaLkrijke, sterk siLtige oeverafzettingen, naar beneden ab
rupt overgaand in grofzandige beddingafzettingen. ALLeen in de uiterste noordoost
hoek Lijkt mogeLijk sprake van een inLaagzone, waarbij oudere afzettingen zijn bui
tengedijkt. Deze zone is in het verLeden echter tot op het zand afgegraven, waardoor 
ook hier geen intacte archeoLogische resten verwacht hoeven te worden . 

Op basis van dejonge datering van de afzettingen in combinatie met het grote 
oppervLak waar in het verLeden reeds tot op het zand kLei gewonnen is kan voor het 
heLe pLangebied worden uitgegaan van een lage archeologische verwachting voor 
nederzettingssporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en MiddeLeeuwen. 

Pas vanaf de 17e eeuw groeide de Lobberdense waard uit tot wat deze nu is en kon
den de hoogste deLen worden bewoond. Deze bewoning is aan de hand van historisch 
kaartmateriaaL goed te traceren. Belangrijk voor het planontwerp is de historische 
huispoL ten noorden van de steenfabriek. Op en in de nabije omgeving van deze poL 
dient rekening te worden met sporen van bewoning en andere activiteiten vanaf de 
18e eeuw en jonger. 

In de strangen dient rekening te worden gehouden met goed geconserveerde resten 
van beschoeiingen, kaden, vaartuigen en andere watergereLateerde archeoLogische 
objecten uit de afgeLopen eeuwen. 

In het aLgemeen kan de aanwezigheid van verspoelde archeoLogische resten nergens 
worden uitgesLoten. Met name in zones met zandige en grindrijke afzettingen dient 
hier rekening mee gehouden te worden. 
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Op basis van de Lage archeoLogische verwachting wordt voor vrijweL het geheLe 
oppervLak van het pLangebied geen aanbeveLingen gedaan voor nader archeoLo
gisch onderzoek in het kader van de archeoLogische monumentenzorg (AMZ). De 
kans op verstoring van mogeLijk aanwezige archeoLogische resten (in situ) wordt 
hier kLein geacht. De gepLande ontwikkeLingen kunnen hier derhaLve vanuit archeo
Logisch oogpunt zonder beLemmeringen worden uitgevoerd. 

WeL wordt hierbij opgemerkt dat bij iedere gravende activiteit het aantreffen van 
(niet voorspeLbare) toevaLsvondsten niet kan worden uitgesLoten. Met name de 
strangen die in het pLangebied voorkomen, zijn potentiiHe zones voor de aanwezig
heid van goed geconserveerde organische archeologische resten. Er is hierbij echter 
geen sprake van een hogere verwachting (= kans) op het aantreffen van archeoLo
gische resten en vervoLgonderzoek is derhaLve niet noodzakeLijk. Indien tijdens 
graafwerkzaamheden echter bij toevaL archeoLogische resten (in situ) worden aan
getroffen, dient de overheid (RACM en Provincie) hiervan op de hoogte te worden 
gesteLd in het kader van de meLdingspLicht Monumentenwet 1988, artikeL 47. 

Nader archeologisch (proeJsleuven)onderzoek huispol 
Voor de thans nog vrij in het veLd Liggende huispoL ten noorden van de steenfabriek 
wordt in het kader van een verantwoorde archeologische monumentenzorg (AMZ) 
aanbevoLen om een waarderend archeoLogisch onderzoek uit te voeren in de vorm van 
proefsLeuven. Het doel van een dergeLijk onderzoek is een nadere waardesteLLing 
(datering, gaafheid, functie). Het proefsLeuvenonderzoek dient zich uitsLuitend te 
richten op de in het veLd zichtbare verhoging (tevens zichtbaar op het AHN; zie 
figuur 2) met de hierop voorkomende (historische) bebouwing. Een beLangrijke 
vraagsteLLing daarbij is of er sprake is van een intacte opbouw van de terp en of 
hierin een stratigrafie te onderscheiden is. Volstaan zou kunnen worden met twee 
representatieve proefsLeuven radiaaL op de richting van de huispol. De direct omLig
gende Lagere deLen zijn in archeoLogisch opzicht minder interessant en behoeven 
geen nader onderzoek; temeer omdat hier in het verLeden op grote schaaL afgra
vingen hebben pLaatsgevonden (waardoor de terp thans reLatief hoger Ligt dan in 
de oorspronkeLijke situatie). Daarnaast heeft direct ten zuiden van de huispoL een 
zogenaamde 'LandinstaLLatie' gestaan, bedoeLd voor de sortering van zand en grind. 
Voor de instaLLatie zijn destijds fundamenten aangebracht en is de bodemopbouw 
LokaaL tot grotere diepte verstoord. 

De resuLtaten van het proefsLeuvenopnderzoek kunnen resuLteren in (gedeeLteLijk) 
opgraven of vrijgeven. Een dergeLijke afweging dient in overLeg met het bevoegd 
gezag, in deze de Provincie GeLderLand, pLaats te vinden. Een proefsLeuvenonderzoek 
kan alleen worden uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
Programma van Eisen (PvE). 
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Verklarende woordenlijst 

afzetting 
erosie 

NeersLag of bezinking van materiaaL. 
Verzamelnaam voor processen die het aardppervLak aantasten en 
Los materiaaL afvoeren. Dit vindt voornameLijk pLaats door wind, ijs 
en stromend water. 

genese Wording, ontstaan. 
geomorfoLogie Verklarende beschrijving van de vormen van de aardoppervlakte in 

HoLoceen 

in situ 

verband met de wijze van hun ontstaan. 
Jongste geoLogisch tijdvak (vanaf de Laatste ijstijd: ca. 8800 jaar 
voor Chr. tot heden). 
AchtergebLeven op exact de pLaats waa r de Laatste gebrui ker het 
heeft gedeponeerd, weggegooid of verLoren. Behoud in situ: het 
behouden van archeoLogische waarden in de bodem. 

komgronden Gronden achter de oeverwaLLen, waar na overstroming zware kLei is 
afgezet. 

kronkeLwaard Oeel van een stroomgebied omgeven - en grotendeels opgebouwd 
- door een meander. 

meandergordeL Oat gedeeLte van een stroomgordeL waarbinnen de bedding van de 

sedimentatie 
stroomgordeL 

uiterwaard 

rivier zich heeft verpLaatst. 
Het afzetten van materiaaL. 
Het geheeL van rivieroeverwaL-, rivierbedding- en kronkeLwaard
afzettingen, aL dan niet met restgeuL(en). 
Buitendijks land Langs een rivier, grond tussen de bandijk en de 
zomerkade. 
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Figuur 1. Ligging van het pLangebied (gearceerd); inzet: Ligging in Nederland. 
Figuur 2. OppervLaktereLief ActueeL Hoogtebestand NederLand (AHN) met 

boringen, archeoLogische vindpLaatsen (ARCHIS-waarnemingen en AMK
terreinen), beLangrijkste historische huispLaatsen en (mogeLijke) 
strangen. 

Figuur 3. Uitsnede van de verwachtingskaart van de Rijntakken (Heunks & Ode, 
1998). Het noordeLijk deeL van de Lobberdense Waard wordt weergege
yen aLs Laat-pLeistoceen Land (roze) dan weL aLs zone met prehistorische 
en Romeinse oever- en beddingafzettingen (paars). Uit het huidige 
onderzoek is gebLeken dat het oppervLak met mogeLijk oude afzettingen 
veeL kLeiner is; het beperkt zich tot het meest noordoosteLijke deeL van 
de Lobberdense Waard - een gedeeLte dat reeds tot grote diepte is 
afgegraven en derhaLve met een Lage archeoLogische verwachting. 

Figuur 4. Kaart van MeLchior BoLstra (1751) met duideLijk zichtbaar o.a. de 
Lobberdense dam uit 1749 en ten westen hiervan twee grote strangen. 
Ook de Zorgdijk van 1749, een Leidijk bedoeLd om de toevoer naar het 
Pannerdensch kanaaL beter te reguLeren is op deze kaart duideLijk 
weergegeven. 

Figuur 5. Kaart van W. Leenen (1756) met duideLijk weergegeven de boerderijen 
Kijfwaard en Lobberden en een derde strang ten oosten van de Lobber
dense dam. Boerderij Kijfwaard Lijkt in een mogeLijk inLaaggebied te 
Liggen. 

label1. ArcheoLogische tijdschaaL. 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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BijLage 1 Boorbeschrijvingen 

boring: RllW-1 
bcsctvijver: EHINB. datum: 6-9--2007, ev&dinaatsysleem: RijksdriehoekSfneling, boortype: Ede/man-7 en QUIs-J aTl. doel boring: arcllcologie -veril.enning, larn:lgebrulk: akhar, 
vonds\2ldltba<lrhtJid: geen, provirx;k:: Celder1and, gemeenlc: Rijnwaardcn. plaatsnaam: Pannerden. opdracnlgever. LobbenJensche Waard, uiNoerder: RAAP 0051 

--Ocm·Mv 

boring: RILW-2 

Ulhologie: k1ci, tiler.1lI slnlg, bruingrijs, k1elbrokken 
Bodcmkundig: inLerpretaUe: verstoord 
Archeglogle: fragmenlcn bouwpuin (onbepaald) 

125 em -Mv 
lithologie: klei, slerlt si/tig, onis. klcibroklu:n 
Bodtlmkundig: interprelatle: versloord 
Archeolog1e: fragmenlon bouwpuin (onbepaaldl 

150 em -Mv 
Uthotogie: klei, ~erlt sillig, zwak humeus., bruingfljs 
Bodemkundig: intcrprct..llt:: vernlootd 

175 em -Mv 
lithologie: klei, stene sitlig. lic.hlgrijs, enkele zandlagen. inlcrpI"ehllie: ocverafletlingen 
BoderMundig: enkele Fe-vlckken 

200 em -Mv 
lithologie: klei, sterk S~llg, lic.hlgrijs, \leel dunne zandlagen, Inlerprelatjc: oc~raf2et1ingen 
Bodemkundig: enkclc Fc·\llekkcn 

230 em -Mv 
Ulhologh:: zand, ?Wak sillig, lidl1grijs. \leellikke kleilageo, malig gmf, in'I"1J~lie: oeveral2etl.ingcn 
Bodemkundig: enkele Fo-lllekken 

290 em -Mv 
lithologie: zand, zwak IiIUg, NchlbruingriJs, matiS! grof, inlerprnlalie: beddingafzetlinllen 
Bodemkutldig: e,.e/e FO·\llekken 

Einde boring op 350 em -Mv 

Hr.ct",W1t: EHlN8, daiUln' 6-S-2007, coi)rditlaidt>yJi!".m_ Rijksdnohuek~ing,~. EdeIman-7 eo guls-J an, doe! bamg. an:h8ok1gie. vl.!lblVling.1Yr1dgt1bruik: allket', 
vondstzlChlbaameld" ~,JlfoYiocW GIlIdtw1and, gemei!fll:&" ~n'o\tQartfen. ptlal5l'iaam: Par>flef"dero, opdmdl1a-m: lobblmiensdlo W_rd, uilvuetder RAAP 0 .. 
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Plangebied Lobberdense Waard, gemeente Rijnwaarden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoetsing 

boring: RILW-3 
b6xhnJver EHINB, dolum 6-9-21}O7, coOTdlnaalsystBBm: Rrjksdriehoeksmehng, boartype: Edelman-7 et1 guls--3 em, do!!! bonn!) ardleologoe - veri<enrwng, landgebruik akio;m, 
vondstllchlhil3fheld: geen, prQlllncle G!klenijfld. gemeenle. RiJnwaarden, plaa'SfliliUTI Pannerden, opdradllglver: Lobherdensdle Waard, UIIvOafdllr. RAAP 0064 

~r.-~~r-----Ocm-Mv 

boring: RILW-4 

LilhoIug.e: kJl'l'I, slerksiltJg. br\JingriJs 
Bod~kUndi9 Inlerprelll\ie bOUWVlJor 

30c:m -Mv 
lllhokJgie Idlll, slerk &il r.g, km tbru"9lfS, lfl1tlfJQ.liWe. oevelil tzefhngen 

seem -Mv 
UlhoIogil Idni,ster1l:slllig,hchlgrtjs,lnletpre'lBlie IlBVerafze"itJlliln 
8odemkundlg. ,,"~8Ie Fit- en Mn-vlf'lkken 

90cm -Mv 
Algemeen aan:I ondargnms: abruJII (<0,3 em) 
t.J./>dogie: klIII. stertl sill,!). lidllyrijs, vee! !tunllll zandlagefl , .,lerpmliHlll oeYlifiJIz llttingen 
Bodemkundig' ookele Fit- en Mn-vlekkell 

170 em -Mv 
A1gemeen aard buvengrens: IIbrupl «0,3 em) 
UlhoIogilr" .. a nd, zwak s-Rig. lichlbruil'lgrp. 2H1' grol, intecpr""a lie bedlklgiJlletlingen 
8odemlu.ndlg: enla!te Fe-1IItIkXen 

Einde boring op 300 em -Mv 

tJIl&chrijver: EHhIIS. d<l1um: 6-5-2007, COOrQrlOMJl5Y5'-m Rljksd,..,hoeksmvtirlg, boortyrle: Edfiman-7 en gu\$-3 an, doe! borino. ardwologie - vericmnltOJ, t.ndgMbr\li1c: aIdIer, 
vondstzichtbaamtlid· gtllIll, pt"o\,,,,cie. Gddt!ftand. gemeent,,: R.n'Naill"derl, plaat&naaln PaJVlefden, opd",dll~ Lobbero"nsd1o Woord. '-'tvOl!ll"dM" AMP ODSl 

boring: RILW-5 

lrlhologl'l· ldei,s1erksWtig,bnJirlglljS 
Bodemkundig: intlMpl"etalie . bOlJW\lD(X" 

30 em-My 
lrthologie: Id~, uIIefI!lI siKig, lichlbruif1griJs, intll(p~atie: owetfltzeltingen 

tiOem -Mv 
lithologie: kia, Uil.em stltig, lichlbruingnjs, 1iIn.ke4e 2ardagen, RllrJlfetatie oewrtltzettingen 
BOOllfMundig: enkele Flit-- en f.An..vtI!Ikllen 

100em -Mv 
Algemeen aard ondergte.n s: abrupt «0,3 an) 
UlhoIogi'll. Idei, shnk silllg, hdlibrulllgrijs, veal dUnn!'! zandlaglln, ,nlerprelatitl DfN~r.lIt.zet1rngen 

Bodemkundig· enkille Fe--vteltkllfl 

190 en'l-Mv 
lilhologifr und, miIIig siM~, Iichlbruingrij!., erlk"e Iddil!Jl!n, m"'ig gm', inlerp!1!4a1ie: bedd!o!Jill2l111ngen 
Bod~un1ig: enkale Fe-1I\ek\lOo 

btI~ EHlNB, datum: &~2007, coI:in*Malsysteem. RljltsdnehoekNl"oellng, boortype EII~man-7 en g\l\r.-J an, doe! bonng: JI~oIogie - verltenning, IandgebnJk. "e!', 
vond5l2ich1b.aamtlld· gllen, PfaYIncie GttIdIlf101f1d. gemo&nIB: R'nw.tlllroen, plllalsnaam: Pa nnl'l"detl, Dpdr.tdll!J~ Lobbeod.l"I$dIe Waan1, uirvoeflfllr: RAAP Oost 

100 em -My 
liIhoIogte. klet , Liler51 si. ,!), lichLbruingrllli, eflkN zandiagen. intorprelahe: ~1zfIt1ingl!lT1 
Bodemkunlig: enb!eF.\'I~en 

115cm -Mv 
Utholvgifl: .land, zwak si~rg. lichtbruangnrs, enkeln kleilagen, zner gro1, ltlIetpre4l lie: tJIlddingalZllltingen 
Bodemltundig: enlMi8 Fe-\'IaI(ken 
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P1.ingehied lobMlden~t W.~rd , gem~nte Rijnwnrden: 
.,chtolagi"h voo,onde'loek: Un bu'UUllnderzotk met vtldtoeillng 

boring: RllW·6 ___ ... _ .• ,. ' .• _l_'~-' _____ _ _ ...... --~-----,-----

42··. ;:*'"" 
"". ~ 

i,· : 
... , ....• \ 

boring: RILW·1 _IJ __ ... _._'· ... , , .. _._., ........... ___ . __ -_ ... ,------"--..-,-----

-
---

... _em_ 
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Plangebied Lobberdense Waard. gemeente Rijnwaarden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoetsing 

boring: RILW-B 
beschnJv"r: EHIN6, d<llum 6-9-2D07. 1:000dmaaisysleern Rljksdnllhoeksmelmg, hoortype: Edelman-7 an guls-J em, doel bQllng. a/l11eologie - verkennmg. IandgebnJik. 
grasland, vondstlichlbaameld: geen, pmvincil!!' Geldmhmd, gameenle: RiJnwaardso, plaolSJlaam: Parmemen, opdnmhlgavel': Lobberdensd\e Waard, urtvotJJder: RAAP Oos! 

boring: RILW-9 

Oem -Mv 
UlhoIog.e Ide!, slerk sillig, MUngtljs 
Bodemhurnllg:1lI1erprelalifl bOUWlloor 

30cm -Mv 
lithologie. Idel, slerk s~lJg. IlcnlhnJingrijS. enkele zilmHagen, inlerprelalie. oeverafzeningen 
8Ddemkundtg enke!e Fe- fII1 Mn-vlekken 

Einde boring op 350 em -Mv 

beschl'iJver; EH/NB, datum: 6-9-20D7. Ol6rdinOlalsys'leern- RijksdriBhoeksmellng, boortypt'l: Edelman-7 en !JUI5-3 em, doe! bonng, ardUIOIogie _ verlumning, landgabrUik: 
gra!dand, volldst7l&hlbaartUlld: gee". pmvi~ Geldel1and, gBrnotmle' Rijrlwaart'lMl, ploolSllaam' Pannerden, opdr<lchlgevm: L~rdDnst:he Waard, uilvOfll'l:klr- RAAP OosT 

boring: RILW-l0 

Oem -Mv 
lithologie: klll'i, shn" s~lig, brUlngrij:; 
8odem~und!g: inlerprelalm: bOUW'lloor 

Algemeen. _rd bo\l8l1gu!rlS: abrupl «0,3 0Tl) 
ulhologitl zand, ZW3k silli[J, lichlbruLrlg¥, malig grn', inlerprfll.alie: beddingalZet1ingen 

Einde boring op 150 em -Mv 

btlschnl','!!r: EHINB, dalum: 6-9-2007, l:obrdmoals-y5letm: Rijksdriehoellsmetftlg, bOOltype Edelman_7 en guts--J em, doe! boring: ardls%gte _ verXenoing, landg6bruik: 
IJf<Island, vondslzidllbaarheid: geen, prnvincie Geld!'ll'\clnd, gemeenltf Rijnwaartlen, rlaalsnaam' Panrnll'den, opdrat:hlgever: Lobbtlrdensdle Waard, uitYuerder. RAAP Oost 

Oem -Mv 
ulhologie klei, Ullersl siKig,bruingnjs 
BodemklJl1d1g:Lrllerprelalie b()UWYoor 

30em -Mv 
li1hoIogi« !dei, Uilersl stKig, rtchlbruingnjs, interprelatiB: oeverafze«ingen 

SQ ern.fv1v 
t.~ 'ki. 51erlt sillJg, lichlgnjs, enkelezandlagen, !nlerprelalje: oe'lenlfzethngen 
~' BrlkeIeFe-erlMn-Vlekktlil1 

1'10 em -Mv 
ulhologie: zand, zwak siKig, lichlgnj5, matig gro', interpll!latJe: beddillgafzel1ingen 
BDdemkUmflg: enkele Fe- Ill! Mn-vlekken 

Einde boring op 150 em -Mv 
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Plangebied Lobberdense Waard. gemeente Rijnwaarden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoetsing 

boring: RILW-11 
beschrlj'fflr EHnIIB, datum: 6-9-2007. COOfdinaall,ys1eem Aijilsdriehoekr.mP.C..,g, boottWn Edelmilll-7 en guls-3 an, dod booog ludleolo!JIfl - ve~BnIlIllg. landgebruik: 
grashmd, YOIldslldllba8rTew:l: geen, provincre Geldllffard, gemlmnhr R~n ....... ¥dllfl. plaa'&naam Pannetden, updracntgever- LDbberdemcha W".ud. l/Itvoetdllf: AMP ODS!. 

boring: RILW-12 
beschriWlr EHINB, datum 6-9-2007, CoOrUlM8 'rysleefn Rljksdnehoettsmellng, boortypn: Edelrmm-7 1m guls-3 an. dOAI boring. ardlllologiH - 'ItI1iu!nninq, land!ltlbnJik 
gtasland. vondstzk;hlb,aarheid geen, provil1Cl8 Gelder1.nd, gBmeenle Rilnwearden, plaDl&n~am. Pimnerdtm, opdrllchlg!!lller: LobbtIrden9citu W83rd, UlNoorder: RAAP 0051 

Oem ·Mv 
UlhOOglB Idm. 51"'" utig, bnmgOjs 
Bodemllundig IIlh"'P"I'iJb~ bouwvoor 

30 em -Mv 
U'hoIogII'1" !dB!, !Aerie a~hg. lidllbrur.'"'!}I1JS, inllllpnl'alie: OfllllJfaFz.tlLngen 

80 em -Mv 
Ulhologte kll'll, fAlJlit IiIlig, hdllbnJlngrijs, inlerpmlillrfl. Otlllltrarzelhngen 
Booemkundig tIfIkllll:l Fe- en Mn-vlekken 

100cm -Mv 
1,ifJQbJi- ~ totl'll! Ubg. ~ riHllllandl9gen, 1PI'6tprlHalie oeveratle«irtgen 
8ode."illo,IPId'.g ..... , .. Mi~ 

190 em -My 
A1gI!lTlHell IJdIll oodenJlllllS abruptl<o,J on) 
lithologie,; kill', ~erlt sillig,:noIiIh humeus, ~dtl9Il5, veel dUl'Ule 2i1ndlagen, Inlerprtllatie OtIV8IlIt.(nltll1gen 
Bodemkundl{l: vllllmlig gllrtiduCl!Ml 

235 em -My 
Aigemeen aard bolJengremi: ilbrupl «{],J em) 

boring: RILW-13 

Ulhologltl Zllnd, zwnk !illig, lir::hlgrijS, mahg grol, Inlerpt'tlla1ie: beddlngalzetlingen 
Bodemkundig: veal F .. vtflkken, volledig geo'Jidetll"d 

Einde boring ap 300 em -My 

~ver. EHJWB, dalum 6-9-2001, CoOrdlMulsys1eem RijJusdtillhoeksmeling, buort"\l1Hl Edelman-7 en guls-3 an, doe! boring. ardwmlogill - vtlfhnoing, IoInclgebruik il'kkllf, 
voodst2lCh1baM1eid: slecht, pi'DVlncie Gekler1altd, gemnenle: RjJnWiJ,,;irden, pQlfIs~aln Pllrvltlr~. opdrad\lgeV8r: lobberd6llsd'ie Waard, uitvoe.de.- RAAP Dosl 

Oem -My 
~ 1II11\."."""~ 
~~J.,tcr1""'boiIJrIo¥oof 

so em -My 
Ulhologie Idll'i, ~erk fllllig, IidilgriJSbruin, jnlflfPI"II13~. o.VQfillzotliogMl 

1QOem -MY 
lilhoIoge: zand, ~ilk silig, lir.hlbruwlg~5, veel duMtl klMagtln, molig fip, W!1~a'ie I.If!!'o'I:ltalzettingen 
Bodemkurdg: vIM! Fe-vhtllken 

Lilholagie nnd, %Wak silli!l,IichIbru!ng~, lBef g.ol, II1Il!I'I'Ptl!Iotie beddJ1!Jafzetlingen 
Bodemkundig enkelQ Fe-lIIl!1U1;en 

Einde boring ap 350 em -My 
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Plangebied Lobberdense Waard, gemeente Rijnwaarden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met veldtoetsing 

boring: RILW-14 
~schrilyer: EHINB, datum 6-9-2007, coordlflilillsysleern Ri)ksdnehmlllsrnellng, boonype Edelman-7 I!Il gl.lls-3 ern, doel boong; archeolo911l - yeti<"enntnll. IiIndgBbruik: akicer, 
vondsltit:hlbaarhe1d stech!, pmVtnCle Gelderland, gelJ1eenle R~nWilDldlll1, plaalsnililm PalVlemen, opdradllgever: Lobberdensctut WLlard, udvoerder RAAP OOfiI 

Einde boring op 300 em -Mv 

boring: RILW-1S 
bI!~dvljver: EH/NB, datum: 6-9-2007. cOOrdmaalsyste8fJl: RI/ksdritlhoel.smeling, boortype Edeilrnm-7 en guls-J on, dOBI boling: iln:::heolo9l11' _ ver1<ennlng. landgebruik: akker, 
vondstzicldbaamaid'. slochl province GBldllrtand, gem~e04e. Rijnwa.arden, plail'snaam PfJnnerOen, opdrachlgever Lobberdllflsdm Wasd, uitvoe.rdoc RAAP Oost 

r:-=,..-,.., - - 0 em .M. 

boring: RILW-16 

lJIrWog-.~sI.ri<sillI'!I . bru IM Qrijt; 
9nd llftlllundiJ inlerprllt .... ,e-bOUWllojor 

beSCM/YeI': EHINB, datum: 6-9-2001, c:m'lrdlilaalsysl8em- RI",sdriehoe~smeling, boortypll Edelman-1 en guls-J DTl, doe! boring ardmologie - VeOcBrming. landgebruik: akker, 
ll00dstzic:hlbilBrt\eid: slechL, prOVJocie Geldertand, gemeen{a RijnwaardlHl, plaaLsnaam Pannemlln, opdrachlgever; Lobberoensdle Waam, uilvoerder: RAAP Oosl 

Oem -Mv 
ulhologie klei, lIitarS silllg, gf1sbnJin 
Bodemkundig: Inll!rprelalie boUWYoor 

30 em -Mv 

Einde boring op 260 em -My 
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Pllngebitd lClbbtfilen.e Wnrd. gemttnlt Rijnwllfden; 
ar.h to lClgilch voaranderlC1tk: rrn bUfnuonder~atk mel ~ldlaetsing 

boring: RILW·17 
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