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BASISGEGEVENS 
 
Projectnaam Opstellen van een Programma van Eisen project 

Opgraving Plangebied Antoniusstraat te Lengel, gem. 
Montferland 

Provincie Gelderland 

Gemeente Montferland 

Plaats Lengel 

Toponiem  Antoniusstraat 

Gemeente code  Nader te bepalen 

Kaartblad  40 H Volgens top. kaart 1:25000 

X – coördinaat  NW 215.446 
NO 215.562 
ZW 215.465 
ZO 215.573 

Y – coördinaat  NW 433.145 
NO 433.149 
ZW 432.992 
ZO 432.999 

Kadaster-nr  Kadastrale gemeente: Bergh 
Sectie: B 
Nummer: 170 

CMA/AMK-status n.v.t. 

CAA-nr.  n.v.t. 

CMA-nr. n.v.t. 

ARCHIS-monument-nr  n.v.t. 

ARCHIS-waarnemings-nr  Wordt toegekend door RACM 

ARCHIS-vondstmeldings-nr Wordt toegekend door de RACM 

CIS-code (onderzoeksmeldingsnummer) Voor aanvang van het onderzoek dient de CIS-code 
aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM). 

Oppervlakte plangebied Circa 1,2 ha  

Huidig grondgebruik Grasland 

 
 
 
PERIODE(N)  
 

 
COMPLEXTYPE(N) 

Late Prehistorie      nederzetting  

Romeinse tijd  onbekend  

Middeleeuwen  nederzetting  

Nieuwe tijd nederzetting 
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1. Doel en reden van het onderzoek  

Doel Het doel van een opgraving is het documenteren van gegevens en 
het veiligstellen van materiaal om daarmee informatie te 
behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 

Reden  De voorgenomen bouwwerkzaamheden/ bodemingrepen zullen de 
eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied 
geheel verstoren. 

Selectiebesluit 

(alleen na IVO) 
De waardevolle archeologische resten kunnen met het oog op de 
geplande inrichting niet in situ behouden blijven. Derhalve is 
besloten dat deze resten veilig gesteld dienen te worden middels 
een archeologische opgraving (behoud ex situ). 

 

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek 
Administratieve gegevens 

Bureauonderzoek 
Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau bv 

Uitvoeringsperiode 2007 en juni 2008 

Publicatie Scholte Lubberink, H.B.G., 2007. Plangebied Antoniusstraat te 
Lengel, Gemeente Montferland: een adviesdocument. RAAP 
Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 

Berghe, K.J. van den, 2007. Plangebied Antoniusstraat te Lengel, 
Gemeente Montferland. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- 
en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 2463, RAAP 
Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 

Ringenier, H., 2008. Plangebied Antoniusstraat te Lengel, 
gemeente Montferland; archeologisch vooronderzoek: een 
inventariserend archeologisch onderzoek waarderende fase 
(proefsleuven), RAAP-rapport 1745, RAAP Archeologisch 
Adviesbureau, Weesp. 

Bewaarplaats van vondsten en documentatie  

De documentatie van het uitgevoerde onderzoek bevindt zich in het archief van RAAP oost te 
Brummen. Projectcodes: MOLE t/m MOLE4 
De vondsten van het uitgevoerde onderzoek bevinden zich in het depot van RAAP Oost-Nederland 
en zullen te zijner tijd worden aan geleverd aan het Provinciaal Archeologisch Depot van de 
Provincie Gelderland. 

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context 
Huidig grondgebruik; (sub) 
recente ingrepen en 
verstoringen 

Agrarisch. Slechts de bovenkant van het sporenniveau is 
aangetast door agrarische activiteiten in het verleden. Recente 
verstoringen zijn vooral waargenomen in het noordoostelijk deel 
van het plangebied, in een zone langs de Antoniusstraat. 

NAP-hoogte maaiveld circa 15 m +NAP Grondwatertrap - 
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Fysiek-landschappelijke, 
geologische, geomorfologische 
en bodemkundige kenmerken 

De ondiepe geologische ondergrond in het plangebied bestaat uit 
slecht gesorteerd, matig fijn tot matig grof, scherp zand met 
grind. Waarschijnlijk betreft het fluvioperiglaciaal zand. Aan het 
eind van de laatste ijstijd is op dit grindhoudende materiaal door 
de wind een laag dekzand afgezet. Het dekzand is niet overal in 
het plangebied aangetroffen, mogelijk zijn delen van het eolische 
pakket later uitgestoven. In het plangebied zijn verschillende 
zones met afwisselend grindrijk zand en dekzand waargenomen of 
een combinatie van beide afzettingen. Mogelijk is door het 
verstuiven van het dekzand ook het reliëf binnen het plangebied 
ontstaan. Duidelijk zichtbaar is dat het centrale deel van het 
plangebied een hogere landschappelijke zone betreft.  

 
De geologische ondergrond wordt in het gehele plangebied 
afgedekt door een pakket humeuze (donker)bruine grond. Het 
betreft een vrijwel intacte hoge enkeerdgrond of plaggendek met 
een dikte van ca. 0,6 m. Slechts een deel van het plaggendek ter 
hoogte van put 8 is verstoord. 
De onderkant van het plaggendek bestaat plaatselijk uit een laag 
met een enigszins verrommeld, heterogeen karakter. In deze 
‘menglaag’ zijn resten van het onderliggende zand aanwezig. Door 
agrarische activiteiten is dit materiaal vermengd en opgenomen 
in de basis van het plaggendek. De ‘menglaag’ heeft een 
gemiddelde dikte variërend van 0,1 tot 0,2m. 
 

Cultuurlandschappelijke en 
historisch-geografische 
kenmerken  

Uit historische kaarten blijkt dat plangebied St. Antoniusstraat ten dele 

overlapt met het grondgebied van de oude buurtschap Lengel. 

Deze buurtschap bestond tot in de 20e eeuw uit een verspreidde 

bebouwing van boerderijen langs de St. Antoniusstraat. Eén van de 

boerderijen lag/ligt in het huidige plangebied. Het is tijdens het 

bureauonderzoek niet gelukt om de ouderdom van deze (voormalige?) 

boerderij vast te stellen. Niet uitgesloten kan worden dat deze van 

oorsprong uit de Late Middeleeuwen dateert. Gegevens met betrekking 

tot het grondgebruik uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) bij 

de kadastrale minuut van 1832 bevestigen de op basis van de AHN 

gedane constatering dat het plangebied niet geheel uit een natte 

depressie bestaat. In 1832 was het grootste deel van het plangebied in 

gebruik als bouwland of tuin. Dit duidt op (relatief) droge 

omstandigheden. Direct ten zuidwesten van het plangebied staat een 

nat veengebied aangegeven dat wordt aangeduid als het Groot Veen. 

Resultaten: perioden en sites 
Regionale en lokale 
archeologische context 

Volgens de gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem 
ARCHIS zijn er, buiten die uit het booronderzoek, geen 
archeologische vondsten bekend uit het plangebied. Uit de 
directe omgeving van het plangebied zijn echter wel 
archeologische vondsten en vindplaatsen bekend. Op een 
hooggelegen terrein met een plaggendek genaamd de 
Koppelpaarden, circa 180 meter ten zuiden van het plangebied, 
zijn in 1993 vondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 
een Germaans grafveld uit de Midden-Romeinse tijd (Archis-
waarnemingsnummer 23099). Verder zijn in de jaren ‘80 en ‘90 
van de 20e eeuw tijdens woningbouw aan de Kapelstraat in 
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Lengel vondsten uit het Laat Paleolithicum, Neolithicum, de 
IJzertijd en de Middeleeuwen gedaan (Archis-
waarnemingsnummers 7116, 7117, 7118, 17160, 17161 en 
18728). Ook deze vondsten zijn afkomstig van een hooggelegen 
terrein met een plaggendek. 
 
In 10 van de 12 boringen van het inventariserend veldonderzoek 
zijn archeologische indicatoren aangetroffen. De meeste hiervan 
zijn gevonden in de basis van het esdek en in de menglaag. Het 
lijkt te gaan om een ruime spreiding van archeologisch materiaal 
uit de Late Middeleeuwen. Voor het grootste deel van het 
plangebied zijn geen bodemverstoringen dieper dan de bouwvoor 
aangetroffen. Alleen aan de straatzijde, op de plaats waar een 
oude boerderij gesloopt is, zijn lokaal enkele diepere verstoringen 
waargenomen. 
 
De omstandigheid dat een deel van de indicatoren afkomstig is 
uit een –opgebracht – esdek, en in de omgeving van het 
plangebied vindplaatsen voorkomen uit ver uiteenlopende 
perioden, doet vermoeden dat ook in het plangebied vindplaatsen 
aanwezig kunnen zijn uit meer dan alleen de Late Middeleeuwen. 
Rekening dient te worden gehouden met vindplaatsen vanaf het 
laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

Aard en ouderdom van de 
vindplaats 

Tijdens de verschillende onderzoeken zijn bewoningssporen en 
sporen van ijzerproductie uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. 
De sporen concentreren zich met name in het westelijke deel van 
het plangebied. Daarnaast is gebleken dat hier ook 
bewoningssporen uit de IJzertijd voorkomen. Het oostelijke deel 
van het plangebied is vanwege aanwezige bebouwing en 
bestrating niet of nauwelijks toegankelijk voor (grootschalig) 
archeologisch onderzoek. Tijdens het inventariserend 
veldonderzoek is in dit deel van het plangebied een beperkt 
aantal vondsten uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd gedaan. Of 
hier sprake is van losse vondsten of meer substantiële 
archeologische resten in de vorm van grondsporen en structuren 
is onbekend. 

Gaafheid en conservering 
(structuren, sporen, vondsten, 
paleo-ecologische resten) 

Met name aan de oostzijde van het plangebied is een aanzienlijk 
deel verstoord (zie fig. 2). Verder zijn uitsluitend zeer lokale 
verstoringen waargenomen. 

Begrenzing en oppervlakte van 
de totale vindplaats (dus ook 
buiten het plangebied -  

De totale begrenzing van het gebied met archeologische resten is 
onbekend. Waarschijnlijk is wel dat de resten zich met name aan 
de zuid-, west-, en noordzijde tot buiten het plangebied 
uitstrekken. 

Begrenzing en oppervlakte van 
(het deel van) de vindplaats 
binnen het plangebied  

De vindplaats beslaat een groot deel van het plangebied. Het 
zwaartepunt ligt wel aan de westzijde van het plangebied. 

Archeologische stratigrafie en 
diepte van vondstlagen 

Archeologische resten (grondsporen) zijn aanwezig in de top van 
het natuurlijke bodemprofiel en in het onderliggende gele zand. 
Dit niveau wordt afgedekt door een esdek van circa 0,6 tot 0,8 m. 
De diepte waarop deze sporen zich zullen manifesteren ligt 
gemiddeld op 80 cm -Mv . 

Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek  



PvE plangebied Antoniusstraat te Lengel, gem. Montferland, 03-12-2008, versie nr. 2 

 

PvE format proefsleuven 

7 

Structuren en sporen Gebouwen (boerderijen en bijgebouwen), kuilen, paalkuilen, 
waterputten, greppels, ijzerovens, afvalkuilen, waterkuilen, 
greppels en afvaldumps. 

Artefacten: anorganisch Te verwachten zijn aardewerk, vuurstenen artefacten, 
natuursteen, metaal, glas en bouwmateriaal. 

Artefacten: organisch Verbrand bot, verkoold plantaardig materiaal. Onverkoolde 
organische resten kunnen op de diepere niveaus onder de 
grondwaterspiegel voorkomen, bijvoorbeeld in waterputten, diepe 
kuilen of depressies. 

Paleo-ecologische resten Pollen, (verkoolde) zaden, hout, etc. Onverkoolde organische 
resten en pollen kunnen op de diepere niveaus onder de 
grondwaterspiegel voorkomen, bijvoorbeeld in waterputten, diepe 
kuilen of depressies. 

Complexiteit Standaard. 

 

3. Vraagstelling  
Onderzoekskader, relatie met 
NOA, synergie. 

Er is een relatie met onderzoeksthema’s die zijn omschreven in de 
NOaA. Het betreft met name hoofdstuk 20: De Romeinse tijd, 
Middeleeuwen (en vroegmoderne tijd) in het Midden- en Oost-
Nederlandse zandgebied. 

Onderzoeksvragen Geologie en bodemkunde 
 
Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied? 
 
Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw? 
 
Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) er 
ten tijde van de verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit? 
 
Is er sprake van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging 
(eventueel verstuiving) van het gebied? Zo ja: wanneer en waar? 
 
Vegetatie-ontwikkeling en landgebruik 
 
Welke verandering treden in de loop van de tijd op in de 
vegetatie, de vegetatiestructuur en de openheid van het 
landschap? En wat was de rol van de mens hierbij? 
 
Hoe werd het landschap in de verschillende bewonings- en 
gebruiksfasen gebruikt: beakkering, weiden van vee, etc? 
 
Welke aanwijzingen zijn er voor menselijke activiteiten in het 
plangebied in perioden zonder archeologisch of historisch 
aantoonbare activiteiten? Hoe verhoud dit zich tot de 
archeologische gegevens in de (wijdere) omgeving? 
 
Archeologie 
 
Wanneer werd het gebied door de mens in gebruik genomen, en 
wat was de aard van deze activiteiten? 
 
Zijn er aanwijzingen voor (bewonings-)activiteiten in perioden 
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voorafgaand aan de IJzertijd. En zo ja: wat is hun aard, omvang 
en datering? 
 
Zijn er aanwijzingen voor (bewonings-)activiteiten in de perioden 
volgend op de Late Middeleeuwen? En zo ja: wat is hun aard, 
omvang en datering? 
 
Wat is de exacte aard, omvang en datering van de bewoning 
(structuren, solitaire sporen en activiteitengebieden) in de 
IJzertijd en de Middeleeuwen? 
 
Zijn er verschillen in landschappelijke situering tussen de 
bewoning en activiteiten uit deze perioden? En zo ja: welke? 
 
Bevatten de lagere delen in het onderzoeksgebied palaeo-
ecologisch materiaal en bevinden zich hier tevens off-site 
fenomenen, zoals waterputten/-kuilen, dumps en deposities? 
 
Wat zijn de specifieke kenmerken van de diverse archeologische 
verschijnselen en de materiele cultuur welke samenhangen met de 
bewoningsfasen IJzertijd en Middeleeuwen? 
 
Hoe was de constructiewijze van huizen en overige gebouwen en 
de inrichting van erven gedurende de  IJzertijd en de 
Middeleeuwen en in eventuele andere perioden die tijdens 
onderzoek aangetroffen worden? 
 
In hoeverre zijn (chrono-)typologieën met betrekking tot 
(huis)plattegronden uit andere regio's toepasbaar? Welke 
overeenkomsten en welke verschillen zijn er? 
 
Hoe was het erf/erven ingedeeld en wat was de functionele of 
chronologische relatie tussen de verschillende gebouwen en 
structuren op het erf? 
 
Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende 
bewoningsfasen (typochronologie en ontplooide activiteiten)? 
 
Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de 
aangetroffen bewoningsfasen? In hoeverre zijn 
(chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere 
materiaalcategorieën uit aangrenzende regio's (bijv. 
rivierengebied) toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke 
verschillen zijn aanwijsbaar? 
 
Was er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden. En 
zo ja: van waar en welke invloeden? 
 
Was er sprake van uitwisseling van producten (bijv. aardewerk) 
met bewoners van andere gebieden? Is dit door middel van 
gericht specialistisch onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar 
aardewerkbaksels, aan te tonen? 
Hoe was de voedselvoorziening geregeld, akkerbouw, veeteelt, 
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jacht en visvangst? In welke mate is er sprake van agrarische 
zelfvoorziening? 
 
Welke cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- en 
gebruiksfasen verbouwd? 
 
Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap 
(offers, deposities ed.)? En zo ja: welke aanwijzingen en waar? 
 
Zijn er begravingen aanwezig? Zo ja; wat is hun 
verschijningsvorm, omvang, datering en landschappelijke ligging? 
 
Op welke wijze is het plangebied ontgonnen en gebruikt in de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd? Welke archeologische 
fenomenen (ontginningssporen, schuren, verkavelingen etc.) 
getuigen daarvan? 
 
Wat is de relatie tussen de vindplaats en de oude buurtschap 

Lengel, en de verspreidde bebouwing van boerderijen langs de St. 

Antoniusstraat? 

Beperkingen Geen noemenswaardige beperkingen. Wel moet er gewezen 
worden op de mogelijke aanwezigheid van niet ontplofte 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

4. Veldwerk 

Strategie Met uitzondering van een grotendeels verstoord deel in het 
oosten van het plangebied dient er een zoveel mogelijk 
vlakdekkende opgraving plaatsvinden. Het onderzoek zal bestaan 
uit het graven van een groot aantal werkputten met een maximale 
omvang van 10 bij 30 meter; zie figuur 1). Door de onregelmatige 
vorm van het plangebied zal de omvang van de werkputten of 
diverse plaatsen afwijken. Er wordt in een gebied van 1,03 ha een 
areaal van circa 0,9 ha opgegraven. Langs de randen van het 
plangebied wordt een strook van ongeveer 4 meter vrijgelaten. 
Alleen bij het aantreffen van belangrijke sporen (bijvoorbeeld 
delen van gebouwplattegronden) worden ook deze stroken 
gedeeltelijk onderzocht. Verder zullen zones waarin 
archeologische resten ontbreken tijdens het onderzoek zo veel als 
mogelijk worden overgeslagen. 

Fysisch geografisch en 
bodemkundig onderzoek 

Fysisch geografisch onderzoek zal zich richten op de 
landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied. Het 
onderzoek moet inzichten verwerven over het abiotische 
(geologische en bodemkundige) en biotische (vegetatieve) 
aspecten van het landschap en eventuele vernatting (gley, 
veenvorming) van het gebied en in welke fasen die hebben 
plaatsgevonden (zie ook: “onderzoeksvragen”). 
 
Daarnaast dient het bodemkundig en fysisch geografisch 
onderzoek informatie te verschaffen over de gaafheid en 
conservering van het terrein (bijv. erosie en sedimentatie), over 
de aard, de genese en de ouderdom van de aangetroffen bodems 
en sedimentlagen, bodemhorizonten en andere bodemkundige 
fenomenen en de verspreiding daarvan in het horizontale en 
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verticale vlak. 
 
Omzicht te verschaffen in de geologische opbouw van het terrein 
dient minimaal één west-oost-profiel volledig gedocumenteerd te 
worden (schaal 1:20). De ligging van het / de profiel(en) wordt 
zo gekozen dat de landschappelijke ligging van het 
nederzettingsterrein zo goed mogelijk bestudeerd kan worden. 

Methoden en technieken Op het terrein worden 10 meter brede en maximaal 30 meter 
lange, werkputten gegraven (zie figuur 2). De totale oppervlakte 
van deze putten bedraagt 8.900 m². De invulling van de strategie 
en methoden ten aanzien van het puttenplan dient in detail 
omschreven te worden in het Plan van Aanpak. Omstandigheden 
in het veld kunnen tot verdere aanpassingen van het puttenplan 
leiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de KNA-
procedures voor opgraven. Aanvullend hierop het volgende: 
 
Het vlak wordt geleidelijk machinaal verdiept tot op het niveau 
waarop grondsporen zichtbaar worden. Vondsten die hierbij 
tevoorschijn komen worden – afhankelijk van het belang ervan - 
individueel ingemeten (bijv. metaalvondsten) of stratigrafisch 
verzameld in vakken met een omvang van 5 bij 5 meter. 
Tijdens het verwijderen van de bovengrond, aanleg van de vlakken 
en afwerking van de grondsporen wordt intensief gebruik gemaakt 
van de metaaldetector. 
Op plaatsen waar sporen zich reeds op een hoog niveau aftekenen 
of afgedekt worden door een laag met een archeologische 
betekenis (bijvoorbeeld een fossiele akkerlaag), wordt in twee 
vlakken gegraven. 
Ter hoogte van de venige depressies in het zuiden van het 
onderzoeksgebied is het mogelijk noodzakelijk om meerdere 
opgravingsvlakken aan te leggen. 
Het vlak wordt op systematische wijze om de 5 meter 
gewaterpast. Maaiveldhoogtes worden via het AHN en uit 
gegevens van de gemeente Montferland verkregen. 
De opgravingputten worden ingemeten in (RD-coördinaten) 
Sporen worden vastgelegd op een vlaktekening (schaal 1:50). Van 
alle putten worden overzichtsfoto’s vervaardigd. Van alle in het 
veld herkende structuren worden overzichtsfoto’s vervaardigd. 
Eventueel aanwezige vondstlagen (bijv. afvaldumps op de flank 
van de zandrug) worden vakken van 1 bij 1 m in lagen van 10 cm 
meter opgegraven en gezeefd over een maaswijdte van 5 mm; 
indien er duidelijke gelaagdheid aanwezig is, moeten de 
vondstlagen in vakken van 1 bij 1 meter per laag worden 
opgegraven en gezeefd over een maaswijdte van 5 mm. 
In principe worden alle structuren en (water-)kuilen en putten 
bemonsterd ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek. In 
geval van structuren worden de meest veelbelovende sporen 
bemonsterd. Daarnaast worden ook van overige sporen, waarvan 
de inhoud zich leent voor paleo-ecologisch onderzoek (zaden en 
pollen), dendrochronologisch onderzoek of 

14
C-analyse, monsters 

genomen. Alle monsters worden genomen conform de in de KNA 
beschreven procedures. 

Structuren en grondsporen Alle (mogelijke) antropogene sporen dienen te worden 
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gecoupeerd. Van eenduidige, natuurlijke sporen kan eventueel de 
diepte bepaald worden door middel van een (guts-)boring; 
Van alle sporen dieper dan 10 cm en van alle sporen die onderdeel 
uitmaken van een structuur wordt een profiel (schaal 1:20) 
getekend. Van de sporen ondieper dan 10 cm wordt de diepte, 
kleur en vorm geregistreerd. Sporen die onderdeel zijn van 
structuren en complexe sporen (grote kuilen, waterputten, 
hutkommen, graven etc.) worden gefotografeerd waarna ze 
worden uitgegraven en afgewerkt; 
Indien zinvol, bijvoorbeeld in het geval van hutkommen en 
omvangrijke kuilen wordt volgens de kwadrantenmethode 
opgegraven; eventuele graven worden vlaksgewijs verdiept en 
gedocumenteerd. 

Artefacten: anorganisch Tijdens het onderzoek worden alle artefacten verzameld teneinde 
een uitspraak te kunnen doen over de datering, de eventuele 
fasering en de conserveringstoestand van de vindplaats. 
Spoorvondsten worden per spoor (of deel daarvan) verzameld. 
Metalen artefacten worden met behulp van een metaaldetector 
verzameld. Metaalvondsten en andere bijzondere vondsten op/in 
het vlak worden individueel ingemeten en verzameld; de overige 
per vak van 5 x 5 m. 

Artefacten: organisch Organische artefacten worden per spoor of laag verzameld. 
Bijzondere aanleg-/vlakvondsten worden individueel ingemeten. 
overige per vak van 5 x 5 meter verzameld. 

Paleo-ecologische resten Verzamelwijze en monstervolume zullen per situatie en 
vraagstelling verschillen. Uitgangspunt is dat grondmonsters bij 
voorkeur genomen worden uit sporen of bodemlagen met een 
grote potentie voor (verkoolde) of (onverkoolde) organische 
resten. Daarbij dient tevens in ogenschouw genomen te worden 
dat de monsters zelf dateerbaar materiaal (bijvoorbeeld verkoolde 
zaden) kunnen bevatten op grond waarvan structuren en 
archeologisch materiaal (aardewerk) gedateerd kunnen worden.  
Monsters worden bij voorkeur genomen uit sporen die onderdeel 
zijn van structuren, sporen met een grote hoeveelheid artefacten 
of sterk humeuze sporen of lagen die in aanmerking komen voor 
paleo-ecologisch onderzoek. 
In de lagere gebiedsdelen kunnen, in overleg met specialisten, 
ecologische monsters (pollen, macroresten, hout) genomen 
worden  uit sporen, relevante profielen en sedimentlagen (bijv. in 
depressies) ten behoeve van (fysisch geografisch) onderzoek naar 
de landschapsgenese, en vegetatieontwikkeling. Bij voorkeur 
worden volledige (delen van) profielen verzameld  met behulp van 
pollenbakken, gestoken kernen etc. 
Bemonstering vindt plaats conform de procedures in de KNA. 
Tijdens de uitwerking van het onderzoek wordt op basis van de 
onderzoeksresultaten en de vraagstellingen in overleg met de 
begeleidingsgroep een selectie van monsters gemaakt die in 
aanmerking komt voor analyse. 

Beperkingen N.v.t. 
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5. Uitwerking en conservering  
Analyse fysische geografie en 
bodemkunde 

De gewenste analyse van de fysische geografie dient een bijdrage 
te leveren aan de beantwoording van de onderzoeksvragen 
omtrent landschapsontwikkeling en het gebruik van het landschap 
en vernatting en/of verdroging (zie hierboven). 
 
Voor de profielen geldt dat deze door een terzake deskundig 
fysisch geograaf lithologisch en sedimentologisch beschreven en 
geïnterpreteerd worden. Van belang is met name de aansluiting 
van sedimentlagen en/of bodemlagen in de depressies met het 
hoger gelegen terrein (relatieve datering, contemporaniteit) en 
de beschrijving (interpretatie), locale stratigrafie en verbreiding 
van onderscheidende sedimentlagen en sedimentatiezones in de 
depressies (e.e.a. in relatie tot mogelijkheden tot radiometrische 
en/of biostratigrafische datering). De nadruk dient te liggen op 
een lithologische, lithogenetische en sedimentologische 
beschrijving van het vrijliggende profiel eventueel aangevuld met 
gegevens uit handboringen. Het product is een profieltekening 
(schaal 1:20) waarop de relevante sediment- en bodemlagen zijn 
gecodeerd en getekend met per onderscheiden laag een korte 
beschrijving. Tevens worden er van het gehele profiel foto’s 
genomen. Op basis van het lithologisch en sedimentologisch 
onderzoek worden van geselecteerde secties monsters genomen 
ten behoeve van het paleo-ecologisch onderzoek of voor latere 
datering. 

Structuren en grondsporen Grondsporen en structuren worden uitgewerkt per periode en 
daarbinnen per structuur (gebouwtypen) en/of fenomeentype 
(waterputten, kuilen, greppels etc.). Van elke aangetroffen 
periode dient een overzichtskaart te worden gemaakt. 
 
Verder dienen sporen en structuren uit de Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd door middel van een historische geografische analyse 
gerelateerd te worden aan historische bronnen en kaartmateriaal. 

Artefacten: anorganisch De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven en 
gewaardeerd conform de in de KNA versie 3.1. beschreven 
procedures. Vondsten worden (globaal) uitgewerkt tot het niveau 
dat nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Bij 
(vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie minimaal 
gezorgd te worden voor stabilisering van de staat waarin ze 
gevonden zijn. 

Artefacten: organisch De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven en 
gewaardeerd conform de in de KNA versie 3.1. beschreven 
procedures. Vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig 
is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De organische 
vondsten dienen in eerste instantie minimaal in de staat waarin 
ze zijn geborgen, te worden gestabiliseerd. 

Paleo-ecologische resten Analyse van paleo-ecologische resten is van groot belang voor de 
beantwoording van onderzoeksvragen met betrekking tot 
landschapsgenese, landschapsdynamiek, vegetatieontwikkeling en 
voedseleconomie. Na de basisuitwerking van de 
opgravingsresultaten wordt door de opgraver een selectie van 
monsters gemaakt ten behoeve van een waardering. Belangrijk 
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uitgangspunt bij de uiteindelijke keuze van te analyseren 
monsters is dat uitsluitend goed gedateerde of door middel van 
natuurwetenschappelijke methoden dateerbare monsters 
uitgewerkt worden. 
 
Materiaal dat voor 

14
C-datering in aanmerking komt dient 

maximaal zes maanden na monstername en fixatie aangeboden te 
worden aan een dateringslab. 

Beeldrapportage 
(objecttekeningen, foto’s, 
kaarten, e.d.) 

In het rapport worden ten minste opgenomen: 
Locatiekaart; 
 
Een overzicht van de aangelegde opgravingsputten en door 
middel van begeleiding onderzochte gebieden; 
 
Resultaten fysisch geografisch onderzoek in het horizontale en 
verticale vlak (profielen); 
 
Foto’s en tekeningen ter verduidelijking van belangrijke 
profielinformatie; 
 
(Paleo-)reliëfkaart met de verspreiding van bodemkundige en 
overige natuurlijke fenomenen; 
 
Landschapsreconstructies (reliëf en vegetatie) per periode; 
 
Overzichten van de aangetroffen sporen en structuren per periode; 
Detailtekeningen van structuren en belangrijke sporen 
(belangrijke vlak-, coupe- en profieltekeningen); 
 
Afbeeldingen van artefacten die typologische verhandelingen 
ondersteunen; 
 
Verspreidingskaarten van artefact(-typen); 
 
Foto’s van belangrijke sporen en structuren. 

Conservering geselecteerd 
materiaal 
(zie CvAK-leidraad nr. 1) 

Van de vondsten dienen in eerste instantie minimaal in de staat 
waarin ze zijn geborgen, te worden gestabiliseerd. Na evaluatie 
van het veldwerk wordt bepaald welk materiaal in aanmerking 
komt voor duurzame conservering of eventueel zelfs restauratie. 

Beperkingen n.v.t. 

 
 

6. Eindproduct: rapportage en deponering 
Te leveren product Na afloop van het veldwerk worden de resultaten van het 

onderzoek vastgelegd in een rapportage. De inhoudelijke eisen 
die zijn vastgelegd in de KNA (versie 3.1) vormen hiervoor de 
leidraad. 

Inhoud eindrapport In aanvulling op KNA OS 15 - dient het onderzoeksrapport vanuit 
een cultuurhistoriebreed perspectief vormgegeven te worden. Voor 
zover mogelijk dient een relatie gelegd te worden met historische, 
historisch geografische en historisch bouwkundige gegevens en 
waarden.  
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Verschijning en oplaag 
eindrapport 

Aan de opdrachtgever worden tien rapporten geleverd. Daarnaast 
wordt een exemplaar beschikbaar gesteld aan de Regio 
Achterhoek, de RACM, de provincie en de Koninklijke Bibliotheek. 

Deponering De vondsten en de opgravingsdocumentatie worden binnen twee 
jaar na afronding van het onderzoek conform de daarvoor 
geldende richtlijnen, overgedragen aan het provinciaal depot voor 
bodemvondsten van de provincie Gelderland, op voorwaarden van 
dit depot. Het materiaal dient zo verpakt te worden dat de 
conditie zoveel mogelijk stabiel blijft. 

Beperkingen n.v.t. 

 

7. Randvoorwaarden 

Personele randvoorwaarden Het onderzoek moet worden verricht door een door het CvAK 
goedgekeurd archeologisch bedrijf. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een veldteam minimaal bestaande uit een 
veldarcheoloog  (medior of senior archeoloog) met ruime ervaring 
met vergelijkbare onderzoeken in pleistoceen Nederland, een 
veldtechnicus en een veldmedewerker. Het onderzoek dient te 
worden gecontroleerd en geautoriseerd door een senior 
archeoloog. 
 
Voor het fysisch-geografisch onderzoek, de waardering en verdere 
analyse van paleo-ecologische monsters en professionele 
conservering van vondsten is de inzet van specialisten vereist.  
 
Uitwerking, determinatie en rapportage dient te geschieden door 
een medior of senior archeoloog en specialisten met middels CV 
en publicatielijst aantoonbare ervaring. 
 
De metaaldetectie dient uitgevoerd te worden door een 
medewerker met ruime ervaring op dit gebied. 

Uitvoeringsperiode en 
opleveringstermijn veldwerk 

De planning van het veldwerk dient in overleg met de 
opdrachtgever plaats te vinden. Uiterlijk tien dagen voorafgaand 
aan de start van het veldwerk dient de onderzoeksmelding 
conform art. 41 in ARCHIS plaats te vinden. Verder dient er een 
KLIC te worden gedaan. 

Uitvoeringscondities veldwerk Voorafgaand aan het veldwerk dienen met de opdrachtgever 
goede afspraken gemaakt te worden over het op het werk 
betrekking hebbende condities, bijvoorbeeld de toegang tot het 
onderzoeksgebied. Tijdens het veldwerk dient ten alle tijden het 
programma van eisen, een plan van aanpak en een veiligheidsplan 
aanwezig te zijn. 

Kwaliteitsbewaking, toezicht, 
overleg en evaluatie  

Het onderzoek dient conform de KNA en PvE te worden uitgevoerd 
door een door het CvAK goedgekeurd archeologisch bedrijf of 
instelling met opgravingsvergunning. Het onderzoek dient te 
worden geautoriseerd door een senior archeoloog. 
Tijdens het veldonderzoek dienen er evaluatiemomenten tussen 
uitvoerder en bevoegd gezag en/of diens deskundige 
vertegenwoordiger te zijn om op basis van tussentijdse resultaten 
eventueel tot een bijstelling van het onderzoek te kunnen komen.  

Selectieprocedure tijdens het 
veldwerk (i.h.b. bij 

Tijdens de archeologische begeleiding wordt de opdrachtgever 
telefonisch en schriftelijk op de hoogte gehouden van actuele 
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archeologische begeleiding) ontwikkelingen en van de resultaten van de begeleiding. Na 
afronding van de begeleiding zal een selectieadvies opgesteld 
worden in verband met eventueel vervolgonderzoek in de vorm 
van één of meerdere opgravingen of andere archeologische 
activiteiten. 

Uitvoeringsperiode uitwerking; 
opleveringstermijn  
(concept)eindrapport 

De conceptrapportage is binnen een jaar na afronding van de 
veldwerkzaamheden beschikbaar voor de opdrachtgever. 
 
Onderzoeksresultaten en conceptrapportage worden door het 
bevoegd gezag getoetst aan dit Programma van Eisen. Na 
eventuele noodzakelijke aanvullingen en/of aanpassingen wordt 
de conceptrapportage omgezet in een eindrapportage. 

Termijn overdracht van 
vondsten, monsters en 
documentatie 

Overdracht van documentatie en vondstmateriaal dient conform 
de KNA-specificaties (KNA versie 3.1) en de voorwaarden van het 
depot te geschieden. Indien vervolgonderzoek plaatsvindt, is het 
wenselijk dat de deponering uitgesteld wordt tot na de uitwerking 
van dat vervolgonderzoek. 

Procedure toetsing 
eindproduct door bevoegd 
gezag 

Onderzoeksresultaten en conceptrapport worden door de 
gemeente Montferland, of diens deskundig waarnemer, getoetst 
aan dit PvE. Na eventuele noodzakelijke aanvullingen en/of 
aanpassingen zal een eindrapport worden vervaardigd.  

 

8. Wijzigingen na evaluatie 
Wijzigingen tijdens het 
veldwerk 

Indien op grond van voortschrijdend inzicht wijzigingen in de 
strategie of werkwijze noodzakelijk of wenselijk worden, dient de 
uitvoerder in overleg te treden met de opdrachtgever c.q. bevoegd 
gezag en/of diens deskundige vertegenwoordiger. Hiermee dienen 
afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen en de 
daarmee samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede 
eventueel meer- of minderwerk. 

Procedure van wijziging na 
de evaluatiefase van het 
veldwerk 

Als er na de evaluatie en selectie nog ingrijpende wijzigingen 
optreden tijdens uitwerking t.a.v. de vraagstellingen, methodiek 
van uitwerking, conservering of rapportage, dient dit tijdig met de 
opdrachtgever c.q. bevoegd gezag en/of diens deskundige 
vertegenwoordiger te worden besproken. Hierbij gaat het om 
nieuwe inzichten die pas tijdens de uitwerking duidelijk worden. 

Procedure van wijziging 
tijdens uitwerking en 
conservering 

Zie hierboven. 
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Lijst van bijlagen  Figuur 1. Ligging plangebied Antoniusstraat 
Figuur 2. Puttenplan opgraving 

 
 




