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1.

INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat informatie over het plangebied, de aanleiding
voor dit bestemmingsplan, de vigerende plannen, de planvorm en de
leeswijzer.
1.1 Aanleiding
Met voorliggend bestemmingsplan komt de gemeente HendrikIdo-Ambacht haar verplichting na om het bestemmingsplan voor
de gronden gelegen in de zone Krommeweg, Langeweg, A16 te
actualiseren. Reden voor de actualisatie is onder meer dat het
voorheen vigerende bestemmingsplan (waarvan de werking is
overgenomen door een voorbereidingsbesluit) ouder was dan tien
jaar, in casu zelfs ruim 50 jaar oud. De Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen ouder dan tien jaar dienen te
worden herzien.
In het voorontwerpstadium behoorde de Zone Krommeweg,
Langeweg, A16 tot het bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o.,
waarin tevens de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein
Ambachtsezoom mogelijk werd gemaakt. Omdat bij de voorgenomen
ontwikkeling van dit bedrijventerrein een aantal nog nader te
onderzoeken factoren aan de orde zijn, is besloten voor onderhavig
plangebied door te gaan met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein zal een
separate bestemmingsplanprocedure worden doorlopen in vervolg op
het voorontwerp.
1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen aan de zuidwestzijde van Hendrik-Ido
-Ambacht, grenzend aan de gemeente Zwijndrecht. De begrenzingen
van het plangebied worden bepaald door het nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein Ambachtsezoom, aan de noordzijde deels de weg
Ambachtsezoom en deels de Zuidwende, de Krommeweg aan de
oostzijde, de Langeweg en gemeentegrens met Zwijndrecht aan de
zuidzijde en de Hendrik Ydenweg aan de westzijde. De Rijksweg A16
maakt deel uit van het plangebied in het westelijk deel (zie figuur
1.1).
1.3 Doel
Het doel van onderhavig bestemmingsplan is het voorzien in een
actueel juridisch kader voor de binnen het plangebied gelegen
gronden. Daarbij wordt het bestemmingsplan in overeenstemming
gebracht met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), geschikt gemaakt
om digitaal beschikbaar te stellen en worden de uitgangspunten van
het huidige landelijke, provinciale en gemeentelijke beleid verwerkt.
Daarbij wordt voorzien in een conserverende regeling, dat wil zeggen
een bestemmingslegging op basis van vigerende rechten en conform
de bestaande situatie.
1.4 Vigerend plan
Op het onderhavige plangebied was deels het bestemmingsplan
‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaak’ van kracht, zoals vastgesteld door

OD 205SL stedenbouw + landschap

5

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op 5 september 1961
en goedgekeurd door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 9
september 1962. Het plangebied heeft voor het overgrote deel de
bestemming ‘Beperkte agrarische doeleinden’. Op deze gronden is
onder bepaalde voorwaarden de oprichting toegestaan van agrarische
bedrijfsgebouwen, geen kassen zijnde. Op 27 september 1993 is
een partiële herziening vastgesteld met als doel het toevoegen van
gebruiksvoorschriften en het reguleren van detailhandelsactiviteiten.
In de afgelopen 50 jaar zijn diverse vrijstellingsprocedures gevolgd
ten behoeve van de realisatie van projecten binnen onderhavig
plangebied.
Per 1 juli 2013 is het ‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaak’ op grond van
bepalingen in de Wro vervallen en is de werking hiervan (tijdelijk)
overgenomen door het voorbereidingsbesluit ‘Ambachtsezoom e.o.’,
zoals dat op 15 juni 2013 in werking is getreden.
Voor het overige deel van het plangebied is het bestemmingsplan
‘De Volgerlanden - Betuweroute’ vigerend, zoals dat is vastgesteld
door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op 1 november
1999 en door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 6 juni
2000 (gedeeltelijk) is goedgekeurd. Het bestemmingsplan is op 2
februari 2001 in werking getreden als gevolg van de uitspraak van de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Het bestemmingsplan
is op 20 maart 2002 onherroepelijk geworden.
1.5 Leeswijzer
Dit bestemmingsplan bestaat uit meerdere onderdelen: een
verbeelding (plankaart) waarop de bestemmingen in het
plangebied zijn aangegeven en planregels waarin de regels voor
de op de plankaart vermelde bestemmingen zijn opgenomen.
Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting waarin
de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven. De
verbeelding vormt samen met de planregels het juridisch bindende
deel van het bestemmingsplan. In deze toelichting worden de keuzes,
die in het bestemmingsplan gemaakt zijn, nader gemotiveerd en
verantwoord.
Volgend op deze leeswijzer wordt in hoofdstuk 2 de bestaande
situatie van het gebied beschreven. In hoofdstuk 3 is de juridische
plantoelichting opgenomen. Het vigerende beleid wordt in hoofdstuk
4 samengevat. Hoofdstuk 5 bevat de uitkomsten van de onderzoeken
en de eventuele randvoorwaarden die daaruit voortvloeien voor het
bestemmingsplan. In hoofdstuk 6 is de waterparagraaf opgenomen.
Hoofdstuk 7 tenslotte gaat in op de economische en maatschappelijke
haalbaarheid van het plan.
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2.

PLANBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt de historische context en de bestaande situatie
van het plangebied belicht, zowel ruimtelijk als functioneel. Op
basis van deze bestaande situatie zal binnen dit bestemmingsplan
conserverend worden bestemd. Dit wil zeggen dat de bestaande
situatie wordt bestemd, met inachtneming van geldende rechten.
2.1 Historische context en ruimtelijke aspecten
Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan is gelegen in de
Zwijndrechtse Waard. Een vlak land in het rivierengebied dat als
een ‘eiland’ in het zuidoosten van het eiland IJsselmonde in de
provincie Zuid-Holland ligt. Vanaf ongeveer het jaar 200 na Christus
zijn sporen van bewoning gevonden in het gebied dat nu HendrikIdo-Ambacht heet. Het land lag toen nog hoog genoeg boven de
zeespiegel. De bodem zakte echter steeds verder en de zee steeg
geleidelijk. Zo brak de onontkoombare strijd van de bewoners tegen
het water aan. Dat begon met primitieve dijken en vluchtheuvels.
In de 11e eeuw werd de Zwijndrechtse Waard ontgonnen. In de 14e
eeuw vond een aantal dijkdoorbraken plaats, waarna het gebied
opnieuw werd bedijkt en verkaveld.
Landsheer Willem III, die het gebied in pacht had, kwam met een
opmerkelijk plan. Iedereen die een deel van de bedijkingskosten
voor zijn rekening wilde nemen, beloofde hij een stuk grond met het
overheidsgezag daarover, de ‘ambachtsheerlijke rechten’. Als basis
voor de herdijking werd de nog deels zichtbare ‘middenkade’, die de
Waard doormidden sneed, genomen. Deze kade was waarschijnlijk
tussen 1000 en 1100 aangelegd als basis voor de eerste bedijkingen.
De kade werd deels opnieuw aangelegd en fungeerde meteen als
hoofdverbindingsweg. De kade kreeg in de loop van de tijd de
naam Langeweg en grenst aan de zuidzijde aan het plangebied. De
oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Krommeweg. Deze weg
is mogelijk ouder dan de andere wegen in de Zwijndrechtse Waard.
De weg snijdt namelijk door diverse verkavelingspatronen heen, wat
kan betekenen dat deze weg nog zichtbaar en in gebruik was tijdens
de herdijking. Aan de noordzijde wordt het plangebied tegenwoordig
begrensd door de Ambachtsezoom. Deze weg is recent aangelegd en
heeft verder geen historische achtergrond.
Het noordelijke deel van het plangebied waar het nieuwe bedrijventerrein wordt voorzien, was onderdeel van het Hoofdland van
Schildmanskinderen Ambacht. Het andere deel bestond na de
herdijking uit het Volgerland van Kijfhoek, het Volgerland van
Sandelingen Ambacht en de gemeenelanden. De ‘gemeenelanden’
waren de allerslechtste gronden die in gebruik waren bij de ‘arme’
bewoners van de ambachten en waar zij voor zichzelf wat groenten
konden telen of wat vee konden laten grazen.
Op grond van historische kaarten is te zien dat het verkavelingspatroon uit de 14e eeuw tot voor kort nog grotendeels intact was.
Op de kaart van Blaeuw uit 1657 staat het plangebied aangegeven
als ‘Schobbelans Ambacht’. Het gebied wordt doorsneden door
enkele wegen, maar verder is niets aangegeven. Ook op de ‘Kaart

OD 205SL stedenbouw + landschap

7

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

figuur 2.1: kadastrale minuut 1811-1832

figuur 2.2: historische kaart uit 1858 (bron: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden)
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van Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. Colom staat binnen het
plangebied geen bebouwing afgebeeld (bron: http://dpc.uba.uva.
nl/kaartencollectie/). Beide kaarten zijn vrij globaal en geven weinig
detail weer. Dat verandert in de 19e eeuw. De kadastrale minuut
uit de periode 1811-1832 laat voor het gebied Ambachtsezoom
een situatie zien die bijna identiek is aan de huidige (bron:
http://watwaswaar.nl). Op deze historische kaarten staan in het
plangebied sloten afgebeeld en in het geheel geen bebouwing. Op de
Topographisch-Militaire Kaart van 1849 is deze situatie ongewijzigd.
Op de topografische kaart uit 1936 zijn aan de Langeweg, in de
Ambachtse Waard enkele panden te zien. In 1958 bleek de losse
bebouwing zich ook over de landbouwgronden (dus niet alleen
aan de weg) verspreid te hebben. Zo deden kassen hun intrede,
waarvan er in het plangebied nog enkele te vinden zijn. Deze situatie
bleef tot 1995 ongeveer gehandhaafd (bron: http://watwaswaar.
nl), met dien verstande dat begin jaren ’70 de Rijksweg A16
werd aangelegd, hetgeen de ontwikkeling in de westhoek van het
plangebied aanjoeg. Daar ontstond Sandelingen-Oost met een
tankstation en AC-restaurant en in later jaren aan de overzijde van
de Rijksweg McDonalds. Ook in de oosthoek van het plangebied is in
de afgelopen jaren de nodige bebouwing gerealiseerd in de nabijheid
van Vinex-locatie De Volgerlanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
Intratuin en bedrijfsbebouwing van aannemingsbedrijf Rijsdijk. In en
rond het plangebied is de oude kavelstructuur nog herkenbaar in het
aanwezige slotenpatroon.
2.2 Functionele aspecten
Binnen het plangebied is een groot deel van de gronden nog
agrarisch, met name ter plaatse van het gebied dat op termijn zal
worden ontwikkeld tot het bedrijventerrein Ambachtsezoom (2e
fase). Langs de randen, met name langs de Langeweg en de Baak,
is de nodige woonbebouwing te vinden, alsmede kleinschalige (deels
agrarische) bedrijvigheid. Zo zijn langs de Langeweg onder meer een
aannemingsbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw, twee hoveniersbedrijven en een bouwbedrijf gevestigd.
Langs de Rijksweg A16 zijn twee tankstations met lpg-verkoop en
twee horecagelegenheden gelegen: het AC-restaurant en McDonalds,
verbonden door een overdekte loopbrug over de A16. Ten zuidwesten
van de A16, tegen de gemeentegrens met Zwijndrecht, is in het begin
van de 21e eeuw het kleinschalig bedrijventerrein Park Langesteijn
ontwikkeld. Van de vier voorgestane bedrijfsgebouwen is er op
moment van schrijven één gerealiseerd. Naast Park Langesteijn is
een tankstation met lpg-verkoop gelegen.
In de uiterste zuidoosthoek van het plangebied is tuincentrum
Intratuin gelegen, met aan de noordzijde daarvan een volkstuinencomplex. Ten noorden daarvan, langs de Ambachtsezoom is
Rijsdijk BV, een aannemingsbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw
gevestigd.
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2.3 Verkeer en vervoer
Door het plangebied loopt aan de noordzijde een gedeelte van
één van de hoofdontsluitingen van Hendrik-Ido-Ambacht, de
Ambachtsezoom. De afrit van de A16 takt, via de Hendrik Ydenweg,
hierop aan. Ook is via deze Hendrik Ydenweg de Langeweg te
bereiken, een historisch lint dat als viaduct over de Rijksweg A16
de ene zijde van het plangebied met de andere verbindt en ook een
verbinding vormt naar Zwijndrecht. Vanaf de Langeweg ontsluit
De Baak, als doodlopende weg voor autoverkeer, enkele bestaande
woningen en bedrijven.
Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied begrensd door de
Krommeweg, welke de Langeweg met de Ambachtsezoom verbindt en
tevens een verbinding vormt met de kern van Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor langzaam verkeer vormt De Baak een belangrijke
verbindingsroute tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Zowel de Ambachtsezoom, de Krommeweg als de Langeweg worden
begeleid door vrijliggende fietspaden.
Dwars door het plangebied, in de zuidoosthoek, loopt tevens het
ondergrondse tracé van de Sophiaspoortunnel, een onderdeel van
de Betuwelijn, gelegen tussen Zwijndrecht en Papendrecht. Dit tracé
loopt onder de volkstuinen door richting het Sophiapark in de wijk De
Volgerlanden.
2.4 Natuur en ecologie
De groenzone langs de Ambachtsezoom, voor een klein gedeelte
gelegen binnen onderhavig plangebied, vormt een onderdeel van
de belangrijke verbindingszone tussen twee ecologisch waardevolle
polders. Aan de ene zijde de Sophiapolder (ten oosten van De
Volgerlanden), aan de andere zijde het recreatiegebied SandelingenAmbacht. De zone langs de Ambachtsezoom is voor een belangrijk
deel ingericht als de uitloper van Sandelingen-Ambacht en maakt als
verbindingszone (EVZ 70), via het Sophiapark in de Volgerlanden,
een belangrijk deel uit van de ecologische hoofdstructuur.
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3.

JURIDISCHE PLANTOELICHTING

3.1 Planopzet
Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied.
Het plan heeft deels de vorm van een gedetailleerd eindplan op basis
van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor dit
plangebied kunnen werken en werkzaamheden die passen binnen het
bestemmingsplan zonder verdere planologisch-juridische procedures
worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan een belangrijke
beheer- en gebruiksfunctie. Iedere functie binnen het plangebied
is voorzien van een daarop toegesneden bestemmingsregeling. Ten
behoeve van kleinschalige ontwikkelingen is een beperkte mate van
flexibiliteit in het plan ingebracht door middel van de opname van
algemene afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden.
Ingevolge de Wro, het Bro en de daarbij behorende ministeriële
Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen
bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd en
gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt
te worden. Er is een aantal standaarden door het Ministerie van
VROM (nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu) ontwikkeld,
waaronder de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
(SVBP2012), de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP2012)
en de Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten
(PRTRI2012). In dit bestemmingsplan is van deze standaarden, voor
zover van toepassing, gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de gemeentelijke c.q. landelijke
bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens
afgestemd op de terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
3.2 Regels
De regels in het bestemmingsplan staan in vier hoofdstukken, waarin
achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de
algemene regels en de overgang- en slotregels aan de orde komen.
Inleidende regels
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in
het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen
om interpretatieverschillen te voorkomen. Alleen die begripsbepalingen zijn opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen
wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse
begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de
analoge plankaart/verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn
moet worden aangehouden.
Bestemmingsregels
In hoofdstuk 2 van de regels worden alle bestemmingen en
dubbelbestemmingen die op de verbeelding zijn weergegeven
van een passende regeling voorzien. Onderstaand worden de
bestemmingsregels per bestemming kort toegelicht.
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Agrarisch
De agrarische gronden zijn bestemd tot ‘Agrarisch’. Twee glastuinbouwbedrijven aan de Langeweg aan weerszijden van de A16, zijn
specifiek aangeduid en voorzien van een bouwvlak, waarbinnen
bedrijfsgebouwen en kassen (ter plaatse van de aanduiding) zijn
toegestaan. Ook een paardenhouderij aan de Langeweg is van
een maataanduiding voorzien. De bedrijfswoningen zijn specifiek
aangeduid. Middels aanduidingen op de verbeelding en maatvoeringsbepalingen in de regels zijn de te bebouwen oppervlakten en
goot- en bouwhoogtes vastgelegd. Door middel van een afwijking bij
omgevingsvergunning kunnen ook buiten het bouwvlak kleinschalige
agrarische hulpgebouwen worden opgericht. De bestaande
paardenbakken bij De Baak 4 en bij de paardenhouderij aan de
Langeweg 23 zijn specifiek aangeduid.
Binnen de bestemming is tevens een omgevingsvergunningstelsel
voor de activiteit aanleggen opgenomen, ter voorkoming van
ontoelaatbare werken of werkzaamheden op of in de agrarische
gronden.
Bedrijf
Voor de bestaande bedrijven is de bestemming ‘Bedrijf’ opgenomen.
Met recht mogen hier bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2, zoals
genoemd in de bij de regels gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten,
worden gevestigd, tenzij middels een aanduiding anders is
aangegeven. Bedrijven die categorie 2 te boven gaan zijn voorzien
van een specifieke aanduiding welke de bestaande activiteiten
mogelijk maakt. Het gaat daarbij onder meer om hoveniersbedrijven,
aannemingsbedrijven en verkooppunten voor motorbrandstoffen.
Op Park Langesteijn zijn bedrijven tot ten hoogste categorie 3.1
toegestaan. Uitsluitend bestaande bedrijfswoningen zijn toegestaan,
zoals aangeduid op de verbeelding. Ook binnen deze bestemming
mag uitsluitend binnen de bouwvlakken gebouwd worden, met
inachtneming van de maatvoeringsbepalingen zoals opgenomen
op de verbeelding en in de regels. De bestaande paardenbak bij
aannemingsbedrijf Rijsdijk is specifiek aangeduid.
Detailhandel - Perifeer
De Intratuin langs de Krommeweg is bestemd tot ‘Detailhandel Perifeer’. Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het
bouwvlak worden gebouwd. De maatvoeringsbepalingen zijn middels
aanduidingen en bepalingen in de regels vastgelegd. Specifiek is voor
de Intratuin, naast haar tuincentrum-activiteiten ook de verkoop van
vuurwerk geregeld.
Groen
De belangrijkste openbaar groenvoorzieningen en -structuren zijn
bestemd tot ‘Groen’. Binnen deze bestemming zijn tevens voet- en
fietspaden en in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen
toegestaan. Als bebouwing zijn uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde toegestaan.
Horeca
Voor het AC restaurant en McDonalds is de bestemming ‘Horeca’
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opgenomen. Hier zijn horecabedrijven uit categorie 1 van de bij de
regels gevoegde Staat van Horeca-activiteiten (‘maaltijdverstrekkers’)
toegestaan. De op de verbeelding opgenomen bouwvlakken mogen
volledig worden bebouwd met inachtneming van de maatvoeringsbepalingen. De loopbrug over de A16 tussen beide horecavoorzieningen
en de terrasvoorziening bij McDonalds zijn specifiek aangeduid op de
verbeelding.
Natuur
De ecologische verbindingszone langs de Ambachtsezoom en de
Zuidwende is bestemd tot ‘Natuur’. Binnen deze bestemming staat
behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden
voorop. Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde
worden opgericht. Daarnaast is een omgevingsvergunningstelsel
voor de activiteit aanleggen opgenomen, ter voorkoming van
ontoelaatbare werken of werkzaamheden op of in de ecologische
verbindingszone.
Recreatie – Volkstuin
De volkstuinen hebben een specifieke bestemming ‘Recreatie –
Volkstuin’ gekregen, waarbinnen één gemeenschappelijk gebouw is
toegestaan alsmede kleinschalige plantenkassen en bergingen ten
behoeve van de volkstuinen, met inachtneming van de maatvoeringsbepalingen zoals opgenomen in de regels. Verblijfsrecreatie
(overnachten) is expliciet uitgesloten binnen deze bestemming.
Tuin
De voortuinen van de woningen binnen het plangebied zijn bestemd
tot ‘Tuin’. Binnen de bestemming ‘Tuin’ zijn, ten behoeve van het
behoud van het groene karakter langs de linten, behoudens erkers
en uitbouwen van beperkte omvang geen gebouwen toegestaan.
Binnen deze bestemming zijn in- en uitritten en parkeervoorzieningen
toegestaan.
Verkeer
De Rijksweg A16, met haar op- en afritten is bestemd tot ‘Verkeer’.
Binnen deze bestemming zijn naast wegen onder meer parkeervoorzieningen en bermen toegestaan. De loopbrug tussen het
AC restaurant en McDonalds is specifiek aangeduid. Binnen de
bestemming ‘Verkeer’ mogen geen gebouwen worden gebouwd.
Verkeer - Verblijfsgebied
De overige wegen binnen het plangebied hebben de bestemming
‘Verkeer - Verblijfsgebied’ gekregen. Binnen deze bestemming zijn
tevens onder meer groen, water en parkeervoorzieningen toegestaan.
Ook binnen de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ mogen geen
gebouwen worden gebouwd.
Water
De gronden binnen de bestemming ‘Water’ zijn bestemd voor de
waterhuishouding, waterlopen en waterberging, met bijbehorende
bermen, groenvoorzieningen, eilanden, kunstwerken en
kunstobjecten.
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Wonen
De bestaande woningen langs de Langeweg, De Baak en de
Zuidwende zijn bestemd tot ‘Wonen’, waarbij per woning of dubbele  
woning een bouwvlak op de verbeelding is weergegeven. Hierbinnen
mag het hoofdgebouw worden gebouwd, met inachtneming van de
op de verbeelding weergegeven goot- en bouwhoogtes. Gestapelde
woningen zijn niet toegestaan.
Buiten het bouwvlak mag erfbebouwing gebouwd worden, in
oppervlakte variërend van maximaal 80 m2 tot - middels een
afwijking bij omgevingsvergunning - maximaal 150 m2 bij percelen
groter dan 2.000 m2. Voor de afmeting en situering van aan- en
uitbouwen en bijgebouwen gelden daarnaast diverse specifieke
bepalingen, die in de regels zijn weergegeven.
Onder zekere voorwaarden is het uitoefenen van aan-huis-gebonden
beroepen en kleinschalige bedrijvigheid met recht toestaan binnen
de bestemming ‘Wonen’, tot een maximum van 50 m2 van de
gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing.
Leiding – Gas
De dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’ is opgenomen ten behoeve
van de bescherming en instandhouding van de ter plaatse aanwezige
aardgastransportleiding. Binnen deze zone mogen uitsluitend
bouwwerken ten behoeve van de gasleiding worden opgericht.
Daarnaast is aan deze dubbelbestemming een uitgebreid omgevingsvergunningenstelsel gekoppeld, voor onder meer grondroerende
werken en werkzaamheden.
Leiding – Water
De dubbelbestemming ‘Leiding - Water’ is opgenomen ten behoeve
van de bescherming en instandhouding van de ter plaatse aanwezige
drinkwatertransportleiding. Binnen deze zone mogen uitsluitend
bouwwerken ten behoeve van de waterleiding worden opgericht.
Daarnaast is aan deze dubbelbestemming een uitgebreid omgevingsvergunningenstelsel gekoppeld, voor onder meer grondroerende
werken en werkzaamheden.
Waarde - Archeologie
De dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie hoge verwachting’,  
‘Waarde – Archeologie middelhoge verwachting’ en ‘Waarde Archeologie lage verwachting’ zijn opgenomen ter bescherming van
de archeologische waarden voor delen van het plangebied, welke
volgen uit het verrichte archeologische onderzoek (zie paragraaf
5.7). De bebouwingsmogelijkheden zijn hier in beginsel beperkt,
tenzij kan worden aangetoond dat de archeologische waarden ter
plaatse niet aanwezig zijn danwel niet worden geschaad. Bovendien
is een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van bepaalde
werken en werkzaamheden. Archeologisch vervolgonderzoek is
voor deze gebieden meestentijds noodzakelijk alvorens (bouw)
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
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Algemene regels
Antidubbeltelregel
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens
een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet
meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan,
het opengebleven terrein nog eens meegeteld mag worden bij
het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een
soortgelijke eis wordt gesteld.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
In dit artikel is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen ten
behoeve van werken en werkzaamheden in de nabijheid van de
Sophiaspoortunnel. Hiertoe zijn op de verbeelding de aanduidingen
‘railverkeer’ en ‘vrijwaringszone - spoor’ opgenomen.
Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels zijn algemene bepalingen opgenomen
ten aanzien van (beperkte) overschrijdingen van bouwgrenzen en
toegelaten bouwwerken met afwijkende maten. Ook zijn bepalingen
opgenomen voor ondergronds bouwen en voor nutsvoorzieningen.
Algemene gebruiksregels
In dit artikel is een verbodsbepaling opgenomen voor strijdig gebruik.
Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van bouwen
boven of in de nabijheid van de Sophiaspoortunnel (de tunnelbuizen
zelfs zijn aangeduid als ‘railverkeer’, de veiligheidszone als
‘vrijwaringszone - spoor’). Aan deze aanduidingen zijn strikte
voorwaarden verbonden vanuit het oogpunt van veiligheid.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid
gegeven om bij omgevingsvergunning af te wijken van de regels
ten behoeve van maximum toegestane maten, percentages en
oppervlaktes. De criteria voor toepassing van deze afwijking zijn
hierin tevens opgenomen. Daarnaast is een afwijkingsmogelijkheid
opgenomen ten behoeve van het oprichten van een jongeren
ontmoetingsplaats (JOP).
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voor beperkte overschrijdingen of verschuivingen van bestemmingsgrenzen ten behoeve van (technisch) betere realisatie van projecten
of correctie van afwijkingen.
Overige regels
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de werking
van wettelijke regelingen en omtrent de uitsluiting van aanvullende
werking van de bouwverordening.
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Overgangs- en slotregels
Overgangsregels
In deze bepaling wordt inhoud gegeven aan het overgangsrecht
betreffende bouwwerken en het gebruik, met de inwerkingtreding van
het bestemmingsplan.
Slotregel
Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling bevat de titel
van het plan.
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4.

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk geeft het beleidskader weer op landelijk, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk niveau, waarbinnen onderhavig
bestemmingplan wordt opgesteld.
4.1

Nationaal beleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (maart 2012)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart
2012 in werking getreden. Deze structuurvisie vervangt de Nota
Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de
structuurvisie schetst het rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen
en opgaven tot 2028. De leidende gedachte in de SVIR is ruimte
maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste rijksnota die de
onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR
richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid
wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk
niveau.
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen
de ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet
meer. Vanaf 2020 neemt de beroepsbevolking niet meer toe. De
samenstelling van de bevolking, en daarmee de samenstelling van
huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het
aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag
en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor transformatie
en herstructurering. Ook wil het rijk ervoor zorgen dat in 2040 een
veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit
wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk
gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies
en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor
programmering van verstedelijking.
Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s
rondom de main-, brain- en greenports geldt een gebiedsgerichte,
programmatische urgentieaanpak. In krimpregio’s wordt het
interbestuurlijke programma bevolkingsdaling doorgezet. Verder
wordt genoemd het tot stand brengen en beschermen van de
(herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden. Langs de weg
de Ambachtsezoom is een ecologische verbindingszone gelegen,
welke onderdeel uitmaakt van deze EHS. Deze zone is voor een klein
gedeelte in onderhavig bestemmingsplan gelegen en voorzien van
een natuurbestemming.
Gezien het conserverende karakter van dit bestemmingsplan zijn er
verder geen aspecten met ruimtelijke consequenties op rijksniveau
aan de orde. Het plan past binnen de uitgangspunten van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
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figuur 18: Provinciala structuurvisie Zuid-Holland, uitsnede functiekaart

figuur 4.1: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland, uitsnede functiekaart
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4.2

Provinciaal beleid

Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’
Op 2 juli 2010 heeft de Provincie Zuid-Holland de Provinciale
Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland, vastgesteld. In de
structuurvisie presenteert de provincie de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van Zuid- Holland. De structuurvisie is een integrale
ruimtelijke visie op 2020, met een doorkijk naar 2040. De
structuurvisie is inmiddels driemaal herzien, waarbij de laatste
herziening op 30 januari 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.
In de visie staat hoe de provincie samen met haar partners wil
omgaan met de beschikbare ruimte. De kern van het provinciaal
ruimtelijk beleid is het realiseren van een samenhangend stedelijk
en landschappelijk netwerk om de economische concurrentiepositie
te versterken. Hierdoor is in Zuid-Holland goed wonen, werken en
recreëren voor iedereen binnen handbereik. Duurzame ontwikkeling
en klimaatbestendigheid zijn daarbij belangrijke pijlers.
In het algemeen geldt dat behoud en verbetering van de landschappelijke kwaliteit van belang zijn en daarmee ook terughoudendheid
van verdere verstedelijking. Prioriteit wordt daarom gegeven aan het
vernieuwen, verbeteren, structureren en verdichten van het stedelijk
gebied, met inachtneming van de eisen die aan een goed woon-,
werk- en leefmilieu worden gesteld. De provincie stuurt op hoofdlijnen
door kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij de
ruimtelijke inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van
besturen, ‘Lokaal wat kan, provinciaal wat moet.’
De functiekaart geeft de gewenste en mogelijke ruimtelijke functies
weer die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd
als ruimtelijk beleid tot 2020. Zo biedt de kaart ruimte aan diverse
belangen in Zuid-Holland. De functiekaart is vergelijkbaar met de
voormalige streekplankaarten. Terwijl de functiekaart stuurt op
het ‘wat en waar’, stuurt de kwaliteitskaart op het ‘waar en hoe’.
Op de kaart zijn zowel de bestaande als de gewenste kwaliteiten
benoemd op een globale, regionale schaal. De kwaliteitskaart toont
de diversiteit van Zuid-Holland en brengt de ruimtelijke kwaliteiten
van provinciaal beleid in beeld. De kaart geeft vanuit een kwalitatieve
invalshoek richting en randvoorwaarden aan de ordening en
ontwikkeling van de ruimte in Zuid-Holland.
In de Provinciale Structuurvisie is het grootste gedeelte van het
plangebied op de functiekaart aangemerkt als ‘Bedrijventerrein’,
met het oog op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein
Ambachtsezoom. De aanduiding ‘Bedrijventerrein’ heeft betrekking
op een aaneengesloten bebouwd gebied met als hoofdfunctie
bedrijvigheid, waaronder begrepen productie, transport en distributie,
veilingen, nutsvoorzieningen evenals hieraan verbonden kantoorfuncties. Op de kwaliteitskaart is het plangebied aangemerkt als
‘stedelijk netwerk’, een aaneengesloten stads- en dorpsgebied
bestaande uit samenhangende stedelijke agglomeraties en kernen die
gekoppeld zijn aan het Zuidvleugelnet.
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figuur 4.2: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland, uitsnede kwaliteitskaart
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Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en past binnen de
kaders van de Structuurvisie.
Verordening Ruimte
De Verordening Ruimte is vastgesteld door Provinciale Staten van
Zuid-Holland op 2 juli 2010 en op 26 juli 2010 in werking getreden.
Ook de Verordening Ruimte is inmiddels driemaal herzien, waarbij de
laatste herziening op 30 januari 2013 is vastgesteld door Provinciale
Staten. De Verordening Ruimte is onderdeel van de structuurvisie.
De regels in de verordening zijn bindend en werken door in
bestemmingsplannen. Voor onderhavig bestemmingsplan zijn de
volgende artikelen relevant:
Artikel 2 Bebouwingcontouren
Om het stedelijk netwerk te versterken kiest de provincie het
uitgangspunt om verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand
bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van het
bebouwde gebied behouden en versterkt. Om dit bereiken zijn het
stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland
voorzien van bebouwingscontouren. Deze geven de grens van de
bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken weer. De
bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand stedelijk
gebied en kernen, rekening houdend met en de reeds vastgelegde
streekplangrenzen en plannen waar de provincie reeds mee heeft
ingestemd. Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is in
principe niet toegestaan. Het plangebied ligt geheel binnen deze
contour.
Artikel 5 Ecologische hoofdstructuur
Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden
van een gebied. De bescherming van deze waarden vindt plaats door
toepassing van een specifiek afwegingskader: het zogenaamde ‘nee,
tenzij’-regime. Dat betekent dat nieuwe plannen en projecten niet
zijn toegestaan als deze een significant negatief effect hebben op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee
een groot openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven
voorhanden zijn. Binnen onderhavig plangebied zijn de groenstroken
langs de weg de Ambachtsezoom in het noorden van het plangebied,
aangemerkt als bestaande natuur. Deze stroken maken onderdeel uit
van Ecologische verbindinszone nr. 70 tussen het Zuidelijke Randpark
en Alblasserbos. In de directe nabijheid hiervan zijn geen nieuwe
ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Artikel 7 Kantoren
De provincie kiest voor een aanscherping van de kantorenstrategie,
gelet op de situatie op de kantorenmarkt. De kantorenmarkt wordt
gekenmerkt door een toename van het structurele aanbod en een
overmaat aan plancapaciteit. De provincie is van mening dat zeer
terughoudend moet worden omgegaan met het ontwikkelen van
nieuwe kantorenlocaties. Uitgangspunt is dat nieuwe kantoren alleen
worden toegelaten binnen de invloedsfeer van de belangrijkste  
knooppunten van openbaar vervoer in de centra van de stedelijke
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figuur 4.3: Provinciale bebouwingscontouren

figuur 4.4: Ecologische hoofdstructuur
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gebieden. Kantoren kunnen daar worden gevestigd op locaties
die binnen 10 minuten te voet of met hoogfrequente lightrail-,
tram- of busverbindingen bereikbaar zijn vanaf de stations die
zijn aangegeven op de kaart bij de verordening. Te voet kan in 10
minuten ongeveer 800 meter worden afgelegd. Hoogfrequent
wil zeggen ten minste zes keer per uur in dezelfde richting.
Buiten de hierboven bedoelde locaties is kantoorvestiging uitgesloten,
met uitzondering van kantoren die zijn gericht op de lokale
omgeving, zoals kleinschalige zelfstandige kantoren (tot 1.000 m2) en  
gemeentehuizen en bankfilialen.
Daarnaast is een regeling opgenomen voor bedrijfsgebonden
kantoren en functiegebonden kantoren. Bedrijfsgebonden kantoren
met een bruto vloeroppervlak dat minder bedraagt dan 50% van
het totale bruto vloeroppervlak en minder is dan 3.000 m2 zijn
toegestaan. Binnen onderhavig plangebied worden ter plaatse van
Park Langesteijn (bedrijfsgebonden) kantoren mogelijk gemaakt
conform de provinciale richtlijnen.
Artikel 9 Detailhandel
Het detailhandelsbeleid van de provincie heeft als doelstelling de
detailhandelsstructuur te versterken en de dynamiek in de sector te
bevorderen. Het beleid is neergelegd in de Notitie Detailhandel ZuidHolland. Uitgangspunt is dat nieuwe detailhandel gevestigd moet
worden in de bestaande winkelgebieden in de centra van steden,
dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden winkelcentra. De ladder
voor duurzame verstedelijking is leidend bij de accommodatie van de
ruimtevraag.
Uitzonderingen zijn mogelijk voor enkele branches (zogenaamde
‘perifere detailhandel’) die niet of niet goed inpasbaar zijn in de
winkelcentra en niet essentieel zijn voor de kwaliteit van deze
centra. Het gaat om de volgende branches: detailhandel in brand- en
explosiegevaarlijke goederen, detailhandel in volumineuze goederen,
tuincentra, bouwmarkten en grootschalige meubelbedrijven. Binnen
onderhavig bestemmingsplan wordt perifere detailhandel, behoudens
het bestaande tuincentrum, niet mogelijk gemaakt.
Op grond van veranderende economische omstandigheden,
demografische ontwikkelingen en de voortschrijdende digitalisering,
acht Gedeputeerde Staten een herijking en herziening van het
ruimtelijke en mobiliteitsbeleid gewenst. Dit heeft geleid tot de
Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) met daarbij de Verordening
ruimte 2014, het Programma Ruimte, en het Programma Mobiliteit.  
Deze worden naar verwachting rond de zomer van 2014 vastgesteld.
Onderhavig bestemmingsplan is in lijn met dit op handen zijnde
geactualiseerde beleid.
Beleidsvisie Duurzaamheid en milieu (2012-2016)
De Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2012-2016 is op 10 juli 2012
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hoofddoel
van de provincie is om van Zuid-Holland een duurzame Europese
economische topregio te maken. Om de economische kracht van
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Zuid-Holland te versterken is een goed vestigings- en leefklimaat
van doorslaggevend belang, waar een duurzame en gezonde
leefomgeving onderdeel van uitmaakt.
In de beleidsvisie duurzaamheid en milieu staat de bescherming en
verbetering van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de fysieke
leefomgeving centraal. Deze beleidsvisie heeft drie pijlers:

duurzaamheid;

milieubeleid en

uitvoering.
Het duurzaamheidsdeel beschrijft hoe de provincie op haar wettelijke
en/of kerntaken - ruimte, economie, mobiliteit, groen en water invulling geeft aan duurzaamheid. Bij alle hoofdopgaven van deze
provinciale taken wordt ingezet op duurzaamheid, waarbij er de  
nodige synergie is tussen sectoren en beleidsvelden elkaar dus
versterken. Zo werken ruimte, bereikbaarheid, economie en milieu
samen aan economische intensivering en ruimtelijke verdichting rond
multimodaal bereikbare centra en knopen. Toevoeging van groen en
water voegt hier extra leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid toe.
Daarnaast beschrijft de visie de milieubeleidskaders voor
bodemsanering en de kwaliteit van lucht, geluid en externe veiligheid.
Hierbij staat de menselijke gezondheid centraal en wordt gestreefd
naar een schone, stille en veilige leefomgeving. Ook beschrijft de
visie de kaders voor uitvoering van het milieubeleid. Een groot deel
van de uitvoering gebeurt door de regionale uitvoeringsdiensten.
Met de kaders geven de provincie en uitvoeringsdiensten sober
en doelmatig invulling aan de wettelijke milieutaken. Onderhavig
bestemmingsplan is conserverend van aard en past binnen de
uitgangspunten van de Beleidsvisie.
4.3 Regionaal beleid
Als gevolg van de effecten van de economische laagconjunctuur kiest
de regio Drechtsteden in de komende jaren voor drie prioriteiten:
economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat. Het
regionale beleid is vastgelegd in een aantal strategische visiedocumenten.
Nota Ruimte Geven (2006)
Voor de Drechtsteden is een streefbeeld geformuleerd: ‘Samen
stad aan het water’. Daartoe zijn in de nota ‘Ruimte Geven’, die
een herijking is van de Structuurvisie Drechtsteden 2030 (1997),
regionaal relevante beleidskeuzen vastgelegd die moeten leiden tot
een ruimtelijke hoofdstructuur passend in de lijn van het genoemde
streefbeeld.
Centrale opgave voor het ruimtelijk kader is om de hoogwaardige
ruimtelijke vertaling te maken van het streefbeeld ‘samen stad aan
het water’. Niet alleen in bestuurlijk zin (de Regio met een hoofdletter
als samenwerkende gemeenten), maar vooral ook functioneel (de
regio met een kleine letter als gebied waarbinnen het overgrote deel
van de activiteiten van de inwoners plaatsvindt). Dat betekent dat
de functionele regio een uitgebalanceerd pakket aan woonmilieus en
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voorzieningen biedt en dat de bestuurlijke Regio er zorg voor draagt
dat dit pakket zich met kwaliteit kan blijven ontwikkelen.
Alle regio’s hebben daarbinnen hun eigen evenwicht. Deze ‘balanced
region’ hoeft niet alle denkbare functies en gebruikers van ruimte
binnen haar grenzen te hebben. Maar wel een bij haar inwoners en
bedrijven passend totaalpakket aan kwaliteiten. Tegelijkertijd vormen
die mensen en organisaties deel van de kwaliteiten van de regio. Die
kwaliteiten zijn in vijf thema’s samen te vatten:

het woonklimaat;

de regionale business-to-business-economie;

de regionale consumenteneconomie;

recreatie en toerisme;

verkeer en vervoer.
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de inhoud en
uitgangspunten van de Nota Ruimte Geven vertaald naar het
gemeentelijk schaalniveau. Het gaat onder meer om het creëren van
ruimte langs de A16 voor bedrijvenlocaties, zoals het grenzend aan
dit bestemmingsplan in ontwikkeling zijnde Ambachtsezoom.
Economische visie Drechtsteden (2008)
De ruimtelijk economische visie Drechtsteden zet in op een
herontdekking van de Drechtsteedse identiteit en een nieuwe
oriëntatie op de scharnierfunctie van de regio. In 2020 dienen de
Drechtsteden zich te hebben ontwikkeld tot een complete, leefbare en
samenhangende stadsregio met het water en de oevers als bindende
en onderscheidende kwaliteit.
De economische focus op de rivieroevers en de gunstige ligging aan
meerdere, verschillende gebieden vormen de grootste kansen voor
economische onderscheiding. Om die kansen te benutten moet de
regio haar oevers herontdekken en zich profileren als een complete,
leefbare regio.
De uitwerking van het regionaal economisch beleid richt zich op vier
schaalniveaus:

Internationaal positioneert de regio zich als specialist in de
deltatechnologie: slimme waterbouw met aandacht voor ecologie.

Op nationaal niveau biedt de gunstige ligging kansen voor
verbreding van de regionale economie.

Regionaal streeft de regio naar een concurrerende positie als
complete stedelijke regio.

Lokaal wordt aan de waterfronten en rivieroevers gewerkt aan
leefbare en onderscheidende leefmilieus.
4.4

Gemeentelijk beleid

Toekomstvisie en Structuurvisie
Op 6 juli 2009 is de Structuurvisie ‘Hendrik-Ido-Ambacht - Waar de
Waal stroomt’ vastgesteld. De Structuurvisie bevat de hoofdlijnen van
het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gemeente HendrikIdo-Ambacht. De Structuurvisie biedt het kader voor bestemmingsplannen.
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figuur 5.5: structuurvisiekaart Hendrik-Ido-Ambacht (bron: BRO)

Gelijktijdig aan het traject van de Structuurvisie is de Toekomstvisie
opgestart, met het thema ‘Aandacht voor Ambacht’. Deze visie
beschrijft de ontwikkelingsrichting van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht vanuit enkele scenario’s. Met behulp van deze scenario’s zijn
de maatschappelijke ontwikkelingen en trends voor de lange termijn
verkend en vertaald voor de Ambachtse situatie. De Toekomstvisie
vormt daarmee het strategische uitgangspunt voor de toekomstige
richting waarin Hendrik-Ido-Ambacht zich zal kunnen (en moeten)
bewegen.
Een groot aantal keuzes en ambities die in de Toekomstvisie
benoemd worden, heeft ruimtelijke consequenties. Een ambitie om
bijvoorbeeld te voorzien in de eigen woningbehoefte, vraagt om
een ruimtelijke vertaling in de structuurvisie. Anderzijds bepalen
de ruimtelijke mogelijkheden het realiteitsgehalte van de ambities.
De Toekomstvisie en Structuurvisie zijn met elkaar verbonden en
beïnvloeden elkaar.
Park Langesteijn, gelegen in de zuidwesthoek van onderhavig
plangebied, wordt in de structuurvisie benoemd als nieuw
bedrijvenpark met een zeer hoogwaardige uitstraling. Dit park
betreft een particulier initiatief, meet ongeveer 3 ha en is nog in
ontwikkeling.
Groenstructuurplan
Het Groenstructuurplan vormt het beleidsmatig kader om te komen
tot een gestructureerd groenbeleid. Een groenbeleid dat zich richt
op het creëren van een balans tussen de kwaliteit en de beschikbare
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middelen. Het Groenstructuurplan biedt daartoe een kader voor
beleid, ontwerp, (her)inrichting en het onderhoud van het openbare
groen. Voor de verschillende buurten is een streefbeeld uitgewerkt. In
het groenstructuurplan zijn de belangrijkste structuren opgenomen,
verdeeld in een hoofdgroenstructuur, waaronder de in het
plangebied gelegen ecologische verbindingszone, en een secundaire
groenstructuur.
Waterplan van H tot Z
Voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is één
gezamenlijk waterplan opgesteld, omdat de stedelijke watersystemen
een zodanige samenhang vertonen dat ze niet los van elkaar gezien
kunnen worden. In het waterplan is aangegeven hoe de gemeenten in
samenwerking met het waterschap en zuiveringsschap tot een goed
en gezond watersysteem kunnen komen.
Beide gemeenten gebruiken water uit de Waal voor het op peil
houden en doorspoelen van hun watersysteem. Het water komt
daarbij via Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. Het waterplan
beperkt zich tot het stedelijke watersysteem binnen de bebouwde
kom van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Milieubeleidsplan Drechtsteden
Het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 is op 6 februari 2012
vastgesteld door de gemeenteraad. De Drechtsteden wil met het
milieubeleidsplan een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling
van de regio. Einddoel daarvan is een regio die duurzaam is en (in
balans) blijft. Evenwicht vinden tussen wonen, werken, recreëren en
de daarmee samenhangende gewenste milieukwaliteit en leefbaarheid
in de regio is een gezamenlijke opgave.
Een regio duurzaam in balans is echter meer. Het betekent ook
nadrukkelijk bewust zijn van de problemen die zich buiten de  
regiogrenzen voordoen, zelfs op mondiaal niveau. Denk daarbij aan
klimaatveranderingen, ontbossingen enzovoort. en uiteraard aan wat
dit voor de regio betekent en wat de regio er aan kan doen. Ook hier
zal de regio haar verantwoordelijkheid nemen. Een regio duurzaam in
balans krijgen en houden kan niet van de ene op de andere dag. Het
is een proces van lange adem, dat tot ver na 2020 zal voortduren.
Daarom zijn in het Milieubeleidsplan voor de komende beleidsperiode
realiseerbare doelen geformuleerd, zowel voor de korte termijn
(2015) als de middellange termijn (2020).
Welstandsnota Hendrik-Ido-Ambacht (2004)
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2004 de ‘Welstandsnota HendrikIdo-Ambacht’ vastgesteld. De nota geeft het welstandsbeleid van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht weer. Het welstandsbeleid in de
gemeente is opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en
zoveel mogelijk te versterken.
De samenhang in de eigenschappen van gebieden en objecten zijn
in de welstandsnota vertaald in objectieve beoordelingscriteria, die
de burger een houvast moeten bieden bij het opstellen en indienen
van een bouwplan. De omschreven regels zijn niet alleen bedoeld
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om het oordeel te motiveren, maar ook om burgers/bedrijven met
bouwplannen vooraf informatie over en inzicht te geven in de wijze
waarop de welstandscommissie over bouwplannen adviseert. Naast
het vastleggen van criteria in het kader van de Woningwet, is de
welstandsnota bedoeld om het enthousiasme voor de ruimtelijke
kwaliteit te vergroten.
Onderhavig bestemmingsplangebied is gelegen binnen het
‘buitengebied’. Voor het buitengebied geldt een regulier
welstandsregime. De beoordeling van de woongebouwen is gericht op
afwisseling en individualiteit, zorgvuldige detaillering en traditioneel
materiaal- en kleurgebruik. De bedrijfsgebouwen dienen sober en
zorgvuldig te zijn vormgegeven, met een terughoudend kleurgebruik.
In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van elk
welstandsgebied beschermd voor zover het bouwbepalingen,
zoals situering en massa, en gebruik betreft. Het welstandbeleid
is aanvullend op het bestemmingsplan en heeft betrekking op
de aspecten situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en
detaillering, kleur en materiaalgebruik.
De welstandsnota wordt momenteel herzien.
Nota Archeologie
Op 1 september 2007 trad de Wet op de Archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking. Hiermee gaf het toenmalige kabinet
uitvoering aan het verdrag van Malta (ook wel  verdrag van Valetta
genoemd). Met dit verdrag beogen de lidstaten van de Raad van
Europa  archeologische monumentenzorg een nadrukkelijke plaats in
de samenleving te geven.
De Wamz legt de regie op de archeologische monumentenzorg bij
gemeenten. Kern van de wetswijziging is dat de archeologie een
grotere rol binnen de ruimtelijke ordening heeft gekregen. Voor elke
bodemingreep en alle inrichtingsplannen moet de noodzaak voor
archeologisch (veld)onderzoek overwogen worden. Gevolg hiervan
is dat archeologie een grotere claim op grond zal en kan leggen dan
voorheen het geval is geweest. Uitgangspunt hierbij is het zoveel
mogelijk behouden van archeologische waarden in de oorspronkelijke context: behoud in situ (ter plekke). Gemeenten hebben in de
beleidsuitvoering binnen de nieuwe wetgeving een grote verantwoordelijkheid voor en een sturende rol in beheer en behoud van
archeologische en cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan
is daarbij het centrale sturingsinstrument. Dit betekent dat
gemeenten bij de afweging die zij maken tijdens de totstandkoming
van een bestemmingsplan, ook de archeologische monumentenzorg
moeten betrekken.
Om aan haar regierol te kunnen voldoen heeft de gemeente HendrikIdo-Ambacht de Beleidsnota Archeologie op 13 januari 2014
vastgesteld. Deze beleidsnota beantwoordt de vraag op welke wijze
archeologie in ruimtelijke procedures vorm moet krijgen. Om deze
nota een gedegen fundament te geven, heeft de gemeente in 2013
opdracht gegeven aan Archeologisch Adviesbureau RAAP om nader
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onderzoek te verrichten naar de archeologische verwachtingswaarde.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage met een
archeologische verwachtingskaart en een beleidsadvieskaart. Deze
kaart deelt het grondgebied van de gemeente op in gebieden met
een (zeer) hoge, gemiddelde en lage verwachting op archeologische
waarden in de ondergrond. Naarmate de verwachting lager is, kan
meer bodemverstoring worden geaccepteerd alvorens van een
initiatiefnemer een archeologisch onderzoek wordt gevergd.
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5.

ONDERZOEKEN

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien het laatste
decennium steeds meer naar elkaar toe. Ook op rijksniveau wordt
steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking tussen milieu
en ruimtelijke ordening. Milieuwetgeving kan soms beperkingen
opleggen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, maar is primair
bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving te realiseren.
In dit hoofdstuk worden de milieu-aspecten luchtkwaliteit, externe
veiligheid, geluid (weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai), en
bodem, alsmede ecologie, verkeer en archeologie en cultuurhistorie
belicht.
5.1 Milieuzonering
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Voor het behoud en
de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is
een juiste afstemming tussen de verschillende voorkomende functies
wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een
milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen
hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en
gevoelige functies. In de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009)
zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan
gemotiveerd worden afgeweken.
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van
Bedrijfsactiviteiten. Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke
milieu-invloed (in de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan
kan uitgaan en welke richtafstand hierbij (minimaal) dient te worden
beschouwd. De aanwezige bedrijven in het plangebied mogen ten
hoogste een categorie 2 activiteit uitoefenen, met dien verstande
dat ter plaatse van Park Langesteijn bedrijven uit milieucategorie
3.1 zijn toegestaan. Een aantal bedrijven, waarvoor door afstand tot
omliggende woningen een beperktere milieucategorie toelaatbaar is,
of waar feitelijk een hogere milieucategorie is vergund, zijn specifiek
bestemd. Hierdoor kunnen geen andere (meer milieubelemmerende)
bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Ook de agrarische bedrijven
zijn als zodanig bestemd.
Gezien het conserverende karakter van dit bestemmingsplan worden
bestaande bedrijven/inrichtingen en woningen positief bestemd.
Daarmee wordt geen afbreuk gedaan aan het woon- en leefklimaat
van bewoners en worden de (agrarische) bedrijven niet onevenredig
aangetast in hun bedrijfsvoering.
5.2 Bodem
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen
en tast de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is
het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee te
nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb) en het
Besluit bodemkwaliteit stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van
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verontreinigingen. Tevens is bij de realisatie van ruimtelijke plannen
vaak grondverzet noodzakelijk. Dit grondverzet is middels het Besluit
bodemkwaliteit aan regels gebonden. Uitgangspunt is dat grondverzet
niet mag leiden tot verslechtering van de bodemkwaliteit ter plaatse.
Uit de bodeminventarisatie die heeft plaatsgevonden blijkt grote delen
van het plangebied voornamelijk in gebruik zijn als agrarisch gebied.
Eind 20ste eeuw zijn in het gebied een aantal bedrijven aanwezig
geweest waaronder een metaalconstructiebedrijf, een machine- en
apparatenfabriek en een dakbedekkingsbedrijf. Momenteel zijn in
het gebied voornamelijk tuin- en akkerbouw bedrijven aanwezig
met akkerland en/of kassencomplexen. Ter plaatse van het westelijk
deel van de locatie bevinden zich 3 benzineservice stations. Op
basis van de bodemkwaliteitskaart van Zuid-Holland Zuid voldoet
zowel de boven- als ondergrond grotendeels aan de kwaliteit
‘achtergrondwaarde’. In het oostelijk deel van het gebied voldoet de
bovengrond aan de kwaliteit ‘wonen (heterogeen)’.
In het bodeminformatiesysteem van OZHZ zijn ter plaatse van
de onderzoekslocatie en op aangrenzende percelen een aantal
bodemlocaties (locaties waar bodemonderzoeken en/of saneringen
zijn uitgevoerd) opgenomen. Tevens zijn in opdracht van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een aantal bodemonderzoeken
uitgevoerd in en rond het plangebied die op korte termijn zullen
worden opgenomen in het bodeminformatiesysteem.
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt duidelijk dat op veel
onderzochte locaties slechts sprake is van een licht verontreinigde
bodem, overeenkomend met de bodemkwaliteitskaart van
Zuid-Holland Zuid. Er zijn echter ook een aantal locaties waar de
bodem matig tot sterk verontreinigd is. Voor deze locaties geldt
dat, indien sprake zou zijn van nieuwbouw en herinrichting, nader
onderzoek dient te worden uitgevoerd om de ernst en de omvang
van de verontreiniging te bepalen of er is reeds bekend dat er sprake
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er dient een
sanering uitgevoerd te worden.
Aangezien het bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg,
A16 een conserverend bestemmingsplan is, hoeft er op dit moment
geen aanvullend onderzoek gedaan te worden danwel gesaneerd
te worden. Mochten er in de toekomst toch ontwikkelingen plaats
gaan vinden dan moet er rekening gehouden worden met de boven
genoemde complicaties, waaromtrent nadere informatie beschikbaar
is bij de gemeente danwel de Omgevingsdienst.
5.3 Geluid
De grenswaarden met betrekking tot de ten hoogst toelaatbare
geluidsbelasting vanwege industrie- , spoorweg- en
wegverkeerslawaai zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (verder
Wgh genoemd) en het daarbij behorende Besluit geluidhinder.
De Wgh is alleen van toepassing binnen een conform deze wet en
de Wet milieubeheer geldende geluidszones. Voor de zones van de
rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen) geldt dat deze sinds 1
juli 2012 onder de werking van de Wet milieubeheer vallen.
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De grenswaarden (de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting en
de maximale hogere waarde) uit de Wgh zijn van toepassing op de
geluidsbelasting van de gevels van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (o.a. scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en
andere gezondheidszorggebouwen) en geluidsgevoelige terreinen
(woonwagenstandplaats en terrein behorende bij een ander
gezondheidszorggebouw).
Wegverkeerslawaai
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn
opgenomen in hoofdstuk VI ‘Zones langs wegen’ van de Wgh. De
regels en normen uit de Wgh gelden binnen de in de Wet geluidhinder
of Wet milieubeheer vastgestelde geluidszone van een weg. De
breedte van de geluidszone van een weg is geregeld in afdeling 1
‘Omvang geluidszones’ (artikel 74 en 75 Wgh) van het genoemd
hoofdstuk. De Wgh maakt onderscheid tussen ‘bestaande situaties’,
‘nieuwe situaties’ en ‘reconstructies’.
Voor ‘nieuwe situaties’ is afdeling 2 “Maatregelen met betrekking
tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 tot en met 85 Wgh) van
toepassing. ‘Nieuwe situaties’ ingevolge de Wgh zijn situaties waarin
door het vaststellen of het herzien van een bestemmingsplan de bouw
van een woning, een ander geluidsgevoelig gebouw of de aanleg van
een nieuwe weg mogelijk wordt gemaakt
Voor reconstructies (wijzigingen van wegen) is afdeling 4
‘Reconstructies’ (artikel 98 tot en met 100b Wgh) van toepassing.
Breedte geluidszones
Op grond van artikel 74 van de Wgh heeft elke weg een geluidszone,
met uitzondering van de volgende wegen:

wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;

wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/h geldt.
De breedte van een geluidszone is, op grond van artikel 74 van de
Wgh, afhankelijk van de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied
en van het aantal rijstroken. Onder stedelijk gebied wordt het gebied
binnen de bebouwde kom verstaan. Onder buitenstedelijk gebied
wordt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de
zone van een autoweg of autosnelweg verstaan.
In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de breedten van
de geluidszones van wegen, welke relevant zijn voor onderhavig
plangebied.
Omschrijving
Stedelijk gebied
Weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken
Buitenstedelijk gebied
3 of 4 rijstroken
5 of 6 rijstroken

Breedte geluidszone
200 meter
400 meter
600 meter

Tabel 5.1: Breedte geluidszones van wegen

De breedten van de geluidszones uit de bovengenoemde tabel worden
gemeten aan weerszijden van de weg vanaf de buitenste begrenzing
van de buitenste rijstrook.
OD 205SL stedenbouw + landschap

33

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bij vaststelling of herziening van het bestemmingsplan, dat geheel
of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot één van
voornoemde zones, waarbij de bouw van woningen, de realisering
van geluidsgevoelige bestemmingen of de aanleg of reconstructie
van een weg binnen de zone mogelijk worden gemaakt, dient het
college van burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek uit
te voeren. In het bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg,
A16 worden echter geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige
bestemmingen mogelijk gemaakt. Derhalve is toetsing aan de
grenswaarden van de Wet geluidhinder niet aan de orde en behoeft
geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Industrielawaai
De regels en normen uit de Wgh gelden alleen binnen de wettelijk
vastgestelde zone van een industrieterrein. Een zone is een
planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Bij
industrielawaai wordt de zone bepaald door de 50 dB(A)-contour
rondom het industrieterrein.
Op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder is er sprake van een
gezoneerd industrieterrein als de bestemming van de gronden de
vestiging van een inrichting als bedoeld een inrichting als bedoeld in
onderdeel D, bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
De grenswaarden en regels die gelden voor industrielawaai zijn
opgenomen in de artikelen van hoofdstuk V ‘Zones rond industrieterreinen’ van de Wgh. Voor zones van ‘nieuwe’ industrieterreinen
(opgericht na 1 januari 2007)  betreft dit afdeling 1 ‘Geluidszones’.
Voor zones van bestaande industrieterreinen (bestaand op 1 januari
2007) betreft dit afdeling 2 ‘Bestaande geluidszones’.
Het industrieterrein Kijfhoek is opgericht voor 1 januari 2007.
Afdeling 2 (artikelen 52 tot en met 64) van hoofdstuk V van de Wgh
is in deze situatie van toepassing.
Gezien het conserverende karakter van onderhavig bestemmingsplan,
waarbinnen geen nieuwe geluidgevoelige functies worden mogelijk
gemaakt, behoeft niet getoetst te woren aan de grenswaarden
aangaande industrielawaai.
Spoorweglawaai
De regels en normen die gelden voor spoorweglawaai zijn opgenomen
in hoofdstuk VII ‘Zones langs spoorwegen’ van de Wgh. De feitelijke
bescherming is vastgelegd in hoofdstuk 4 Spoorwegen van het Besluit
geluidhinder.
De omvang van de geluidszone (het planologisch aandachtsgebied)
langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is
aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart. Voor de
regio Zuid-Holland Zuid geldt dat alle spoorwegen zijn aangegeven
op de geluidplafondkaart. Voor spoorwegen die zijn aangegeven
op de geluidplafondkaart wordt in art. 1.4a Bgh de omvang van
de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk de
hoogte van het geluidproductieplafond. De ruimte boven en onder de
spoorweg behoort tot de zone.
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Gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf bedraagt de zonebreedte
hetgeen aangegeven in onderstaande tabel, afhankelijk van de
hoogte van het geluidproductieplafond.
Hoogte geluidproductieplafond
Kleiner dan 56 dB
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner
Gelijk aan of groter dan 74 dB

dan
dan
dan
dan

61
66
71
74

dB
dB
dB
dB

Breedte zone (in meters)
100
200
300
600
900
1200

Tabel 5.2: Hoogte geluidproductieplafond

Gezien het conserverende karakter van onderhavig bestemmingsplan,
waarbinnen geen nieuwe geluidgevoelige functies worden mogelijk
gemaakt, behoeft niet getoetst te woren aan de grenswaarden
aangaande spoorweglawaai.
5.4 Luchtkwaliteit
In de Wet luchtkwaliteit zijn normen opgenomen voor de stoffen
zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof, PM10,
PM2,5), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium,
nikkel en Benzo(a)pyreen (BaP). Het toetsingskader is beschreven in
bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm).
Indien het uitoefenen van bevoegdheden (zoals het vaststellen van
bestemmingsplannen en het nemen van projectbesluiten) gevolgen
kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen bestuursorganen die
bevoegdheden uitoefenen wanneer aannemelijk is gemaakt dat
sprake is van één van onderstaande gronden (artikel 5.16 Wm):

De activiteit leidt niet tot overschrijdingen van de genoemde
grenswaarden.

De luchtkwaliteit verbetert per saldo als gevolg van de activiteit,
of blijft ten minste gelijk.

De activiteit draagt niet in betekenende mate bij aan de
concentratie van een stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn
opgenomen.

De ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma,
zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL).
Op 1 augustus 2009 is NSL in werking getreden. NSL omvat een
groot aantal IBM projecten en maatregelen. Op grond van artikel
5.16 (eerste lid, onder d) uit de Wm kan een project worden
gerealiseerd worden indien de ontwikkelingen zijn opgenomen
in NSL. Ingevolge artikel 5.16, derde lid, van de Wm vindt in dat
geval geen afzonderlijke toetsing aan de in bijlage 2 bij de Wet
milieubeheer opgenomen grenswaarden voor de luchtkwaliteit plaats.
Op 7 april 2009 heeft Nederland van de Commissie van de Europese  
Gemeenschappen derogatie, (uitstel) verkregen voor het voldoen aan
de normen voor NO2 en PM10.
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figuur 5,1: risicobronnen externe veiligheid plangebied e.o.

De Commissie heeft Nederland voor PM10 derogatie verleend tot
11 juni 2011 en voor NO2 tot 1 januari 2015. Dit betekent dat
in Nederland vanaf die data aan de grenswaarden voor NO2 en
PM10 voldaan moet worden. Voor PM10 gelden geen tijdelijke
grenswaarden meer. Vanaf 11 juni 2011 geldt een jaargemiddeldegrenswaarde van 40 μg/m3 voor PM10. Voor de etmaalgemiddeldeconcentratie PM10 geldt een grenswaarde van 50 μg/m³ die 35 keer
per jaar overschreden mag worden. Voor de concentraties NO2 geldt
tot en met het aflopen van de derogatietermijn op 1 januari 2015 de
tijdelijke grenswaarde van 60 μg/m3 als jaargemiddeldeconcentratie.
Vanaf die datum moet worden voldaan aan de jaargemiddeldegrenswaarde van 40 μg/m3.
Op de beoordeling van de luchtkwaliteit is niet alleen de Wet
milieubeheer van toepassing, maar ook het ‘Besluit niet in
betekenende mate bijdragen’ en tevens drie regelingen (Regeling
niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit en de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007).
Bij toetsing van bouw- en bestemmingsplannen dient te worden
onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van invloed is op de
luchtkwaliteit. Een dergelijk project behoeft niet te worden getoetst
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aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.
Gezien het gegeven dat in het voorliggende plan geen nieuwe
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, wordt geconcludeerd dat
het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de
luchtkwaliteit. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. Derhalve behoeft ook geen luchtkwaliteitsonderzoek te
worden uitgevoerd.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het
opstellen van ruimtelijke plannen, uit oogpunt van de bescherming
van de gezondheid van de mens, rekening gehouden met de
luchtkwaliteit. Uit de NSL-monitoringsresultaten 2012 blijkt
dat er binnen het onderhavige plangebied geen sprake is van
overschrijdingen van grenswaarden voor NO2 en PM10 in
de toetsingsjaren. Concluderend kan worden gesteld dat het
bestemmingsplan voldoet aan de grenswaarden van de Wet
luchtkwaliteit.
5.5 Externe Veiligheid
Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de
omgeving. Door het stellen van eisen aan afstanden tussen de
activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten
(woningen, kantoren, scholen, enz.) worden de eventuele gevolgen
van deze risico’s zoveel mogelijk beperkt.
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vormt het wettelijk
kader voor het omgaan met risico’s ten gevolge van bedrijven
(inrichtingen) met gevaarlijke stoffen. Het wettelijk kader voor de
risico’s ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen wordt
gevormd door de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen (RNVGS) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb).
Plaatsgebonden risico (PR)
Als ‘harde’ afstandseis voor externe veiligheid geldt een contour
voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6), die wordt aangegeven als
een afstand ten opzichte van de activiteit met gevaarlijke stoffen
(risicobron). Binnen deze PR 10-6 contour mogen geen (beperkt)
kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd.
Groepsrisico (GR)
Afhankelijk van de aard van de risicobron is er sprake van een
bepaald invloedsgebied. Binnen dit invloedsgebied moet worden
onderzocht hoe groot de kans per jaar is dat een groep van ten
minste 10 (zich binnen dit invloedsgebied bevindende) personen
overlijdt ten gevolge van een ramp of zwaar ongeval met de
betreffende risicobron. De uitkomst van dit onderzoek geeft de
hoogte van het GR weer en wordt uitgedrukt in een curve, waarbij als
norm voor het GR een oriënterende waarde is vastgesteld.
Risicovolle inrichtingen
In of in de nabijheid van het plangebeid bevinden zich 3 risicovolle
richtingen. Dit zijn:
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LPG-tankstation ‘Sandelingen-West’ (Esso), Rijksweg A16 nr.2;
LPG-tankstation ‘Tamoil’ (De Haan Minerale Oliën B.V.), Korte
Langesteijn 2;

LPG-tankstation ‘Sandelingen-Oost’ (Shell), Rijksweg A16
ongenummerd, Rijksweg A16.
Andere risicovolle bedrijven in de omgeving bevinden zich op een
zodanige afstand dat zij het plan, onder normale condities, niet zullen
beïnvloeden.



Voor de 3 LPG-tankstations geldt:

PR: Binnen de normstellende contour van het plaatsgebonden
risico (10-6/jaar) bevinden zich in alle gevallen geen kwetsbare
objecten. Daarmee wordt voldaan aan het BEVI.

GR: Het groepsrisico ligt in alle gevallen, voor de bestaande en
toekomstige situatie, duidelijk beneden de oriënterende waarde.

Verantwoording GR: Enkel in het geval van het LPG-tankstation  
‘Tamoil’ is het groepsrisico als gevolg van de realisatie van plan
Langesteijn net boven de 0,1 maal de oriënterende waarde voor
het groepsrisico uit. Hierdoor is een verantwoording noodzakelijk.
De in of nabij het plangebied aanwezige inrichtingen vormen geen
belemmering voor de vaststelling van onderhavig plan.
Transport
Wegvervoer gevaarlijke stoffen A16

Plaatsgebonden risico
In de huidige situatie van het plangebied wordt voldaan aan de grensen richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en aan de restricties
voor de veiligheidszone Basisnet VGS.

Groepsrisico
Het groepsrisico binnen het plangebied blijft meer dan een factor 10
onder de oriënterende waarde. Een belangrijke oorzaak hiervan is
het beperkte vervoer van gevaarlijke stoffen over dit deel van de A16
door de beperkingen hierin vanwege de Drechttunnel.

Plasbrandaandachtsgebied
Het is niet wenselijk in het plangebied kwetsbare objecten binnen
30 meter van de rand van de A16 te projecteren in verband
met de effecten van een plasbrand op de A16. In onderhavig
bestemmingsplan geen bouwmogelijkheden voor kwetsbare objecten
opgenomen.
Railvervoer gevaarlijke stoffen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwelijn vindt ter
hoogte van het plangebied plaats door een gesloten tunnelbak. De
externe veiligheidsrisico’s van dit vervoer zijn binnen het plangebied
verwaarloosbaar en vormen geen belemmering voor de  planontwikkeling. Wel gelden er, vanuit het oogpunt van deze spoorinfra,
bouwbeperkingen boven de tunnelbak. Deze zijn in onderhavig
bestemmingsplan vertaald middels de aanduidingen ‘railverkeer’ en
‘vrijwaringszone – spoor’.
Aardgastransportleidingen

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico PR 10-6 ligt op de leidingen zelf. Mits
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binnen de belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijde van
de leidingen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden
geprojecteerd zal het bestemmingsplan voldoen aan de grens- en
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. Deze belemmeringenstrook is in het bestemmingsplan voorzien van de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’. Kwetsbare of besperk kwetsbare objecten
worden binnen deze zone niet mogelijk gemaakt.

Groepsrisico
Het groepsrisico ligt duidelijk beneden de oriënterende waarde.
Verantwoording groepsrisico
Risicovolle inrichtingen
Voor het LPG-tankstation ‘Sandelingen-West’ en het LPG-tankstation
‘Sandelingen-Oost’ is geen sprake van toename van populatie
in het invloedsgebied van deze stations als gevolg van het
bestemmingsplan. Voor het LPG-tankstation ‘Tamoil’ stijgt het
groepsrisico als gevolg van realisatie van plan Langesteijn boven
de 0,1 maal de oriënterende waarde voor het groepsrisico. Dit
groepsrisico en de toename hierin wordt in onderhavig plan
verantwoord.
Wegtransport gevaarlijke stoffen
Gelet op het voor dit transport vastgestelde groepsrisico van
minder dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde kan voor onderhavig
bestemmingsplan volstaan worden met een beperkte verantwoording
van het groepsrisico. Hierbij dient melding gemaakt te worden van:

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking
van de omvang van een ramp of zwaar ongeval met gevaarlijke
stoffen op de A16;

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het
invloedsgebied van de risicobron, om zich in veiligheid te brengen
indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet met gevaarlijke
stoffen op de A16.
De kortste afstand tussen bebouwing in het plangebied en het
midden van de A16 80 meter is. De Veiligheidsregio geeft aan dat dit
betekent dat ten gevolge van optredende incidenten met gevaarlijke
stoffen op de Rijksweg A16 mogelijk dodelijke slachtoffers vallen.
Deze kans op dodelijke slachtoffers in het plangebied is moeilijk
concreet in te schatten, maar kan middels maatregelen verminderd
worden (zie ‘zelfredzaamheid’). In het Basisnet spoor en weg zijn
daarnaast plasbrandaandachtsgebieden (PAG’s) vastgesteld. Voor de
weg is dit gebied vastgesteld op 30 meter vanuit de rand van de weg.
Op basis van de verbeelding bij het bestemmingsplan heeft het PAG
geen invloed op de bebouwing langs de Rijksweg A16. De bebouwing
ligt op een afstand van meer dan 30 meter uit de rand van het spoor
of de weg.
Aardgastransportleidingen
Bij de verantwoording van het groepsrisico en de toename hiervan
als gevolg van de planontwikkeling dienen de onderstaande zaken
vermeld te worden:

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking
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van de omvang van een ramp of zwaar ongeval met een
aardgastransportleiding;
de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het
invloedsgebied van de risicobron, om zich in veiligheid te
brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet met een
aardgastransportleiding.

Voor de omgevingssituatie ter hoogte van plangebied bedraagt
het berekende groepsrisico als gevolg van de aanwezige aardgastransportleidingen minder dan 0,1 maal de oriënterende waarde.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijke ruimtelijke
ontwikkeling binnen het plangebied Zuidwende Zuid. Door eventuele
ontwikkelingen in dit gebied zal het groepsrisico naar verwachting
toenemen.
Beheersbaarheid en bluswatervoorziening
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in staat zijn om haar taken
goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van
een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het
voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder
geschaard.
Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening
hanteert de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de richtlijnen zoals
beschreven in de publicatie “Handreiking bluswatervoorziening en
bereikbaarheid” (Brandweer Nederland, november 2012).
Bereikbaarheid
Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat de percelen
gelegen binnen onderhavig plangebied goed bereikbaar moet zijn
voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke
aanvalswegen, waardoor in geval van calamiteiten het plangebied
bereikbaar is. In de huidige situatie wordt daaraan voldaan.
Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het
plangebied in staat zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen.
Binnen het invloedsgebied van bovenstaande risicobronnen bevinden
zich als gevolg van de planontwikkeling mogelijk verschillende
(beperkt) kwetsbare objecten zoals kantoren en woon-werkunits. De
personen die binnen het plangebied komen zijn grotendeels personeel
en bezoekers. Zodoende kan worden aangenomen dat de personen in
het plangebied zelfredzaam zijn. Het plangebied is via de Langeweg
en Krommeweg goed te ontvluchten. Tevens kunnen aanwezigen via
deze routes van de bronnen af gericht vluchten.
Risicocommunicatie
Om de effectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen
te garanderen zijn de volgende organisatorische maatregelen
noodzakelijk: De omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen
dienen geïnformeerd te worden over een drietal zaken. Ten eerste
over de bestemmingen in hun directe omgeving en de mogelijke
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risico´s als gevolg. Vervolgens over de maatregelen die de overheid
treft om de risico´s te beperken. Tot slot over de handelingsperspectieven voor de burger zelf om zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op een eventueel incident. Het punt van risicocommunicatie zal door de gemeente worden uitgevoerd in het kader van
de gemeentelijke informatieplicht over de voorbereiding op en
alarmering bij rampen.
Resteffect
Het resteffect geeft een inschatting van het aantal doden, gewonden
en materiële schade bij de representatieve scenario’s, ondanks de
getroffen maatregelen.
Het resteffect van een incident is moeilijk concreet in te schatten. Bij
de maatregelen in het kader van de zelfredzaamheid is beschreven
dat de kans op dodelijke slachtoffers in het plangebied verminderd
kan worden. Over het aantal gewonden kan geen concrete
voorspelling gedaan worden. De genoemde maatregelen zullen
zorgen voor een daling van het aantal gewonden en schade in het
plangebied. De mate van daling is afhankelijk van meerdere factoren
(bijvoorbeeld de vorm van gebouwen, de vullingsgraad van de tank,
de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijke stoffen, weersinvloeden, e.d.)
Bij een incident op het spoor, de weg, bij de inrichting en met de
gasleiding zullen er in het effectgebied slachtoffers vallen. Dit aantal
is afhankelijk van de aard en hoeveelheid vrijgekomen stoffen, de
windrichting en de weersomstandigheden.
Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de
beperkte toename van het groepsrisico als gevolg van onderhavig
bestemmingsplan (realisatie van Park Langesteijn) acceptabel wordt
geacht.
Rangeerterrein Kijfhoek
Voor het rangeerterrein Kijfhoek, waarvan het invloedsgebied over
onderhavig bestemmingsplangebied is gelegen, is een beheerplan
opgesteld. Dit beheerplan ‘Groepsrisico Kijfhoek’, dat op 4 februari
2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht:

borgt samen met de verleende revisievergunning een
aanvaardbaar (groeps)risico voor Kijfhoek;

biedt voor betrokken gemeenten ruimte om de op dit moment
bestaande ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied van het
rangeerterrein te realiseren.
Alle betrokken gemeenten hebben hun ruimtelijke plannen binnen
het invloedsgebied van het rangeerterrein geïnventariseerd. Ook
de ontwikkeling van Ambachtsezoom, grenzend aan onderhavig
bestemmingsplangebied, is als project meegenomen in het
beheerplan. Daarna is het groepsrisico berekend. Uit deze berekening
blijkt dat het groepsrisico onder de landelijk geaccepteerde norm
blijft. Het beheerplan legt vast dat het groepsrisico ook in de
toekomst onder deze norm dient te blijven. De Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid monitort de ontwikkeling van het groepsrisico.
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5.6 Ecologie
In het kader van onderhavig bestemmingsplan is er getoetst aan
de Flora- en faunawet en de geldende gebiedsgerichte natuurbescherming.
Gebiedsgerichte natuurbescherming
Het plangebied ligt op korte afstand van een ecologische verbinding.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Zuid-Holland kent geen
externe werking, zoals de Natuurbeschermingswet 1998 die wel kent.
Nadere toetsing van onderhavig plan op de EHS wordt in deze situatie
dan ook niet nodig geacht. Gezien de ligging van het plangebied ten
opzichte van Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten
of belangrijke natuurwaarden buiten de EHS en gezien het
conserverende karakter van het plan zijn geen negatieve effecten te
verwachten op beschermde waarden in dergelijke natuurgebieden.
Flora- en faunawet
Omdat in het conserverende bestemmingsplan Zone Krommeweg,
Langeweg, A16 geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, kunnen
effecten in het kader van de Flora- en faunawet met zekerheid
worden uitgesloten. Nader onderzoek is derhalve niet vereist.
Er zijn geen beperkingen voor de vaststelling van het
bestemmingsplan vanwege ecologie of flora en fauna.
5.7

Archeologie en cultuurhistorie

Regelgeving en beleid
Wet op de archeologische monumentenzorg
Het archeologisch bodemarchief is de belangrijkste bron voor
onze oudste geschiedenis. Sinds 1 oktober 2007 regelt de Wet
op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de
Monumentenwet 1988 de bescherming en het behoud van
archeologische waarden in de bodem. De archeologische zorgplicht
ligt bij de gemeente. Het belangrijkste doel van de wet is de
bescherming van archeologische waarden op de oorspronkelijke plek,
dus in de bodem zelf (in situ). De bodem biedt doorgaans de beste
garantie voor een goede conservering.
De gemeente is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening
te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische
waarden. Wie de bodem in wil om te bouwen of aan te leggen,
kan verplicht worden om een archeologisch vooronderzoek te
(laten) uitvoeren. Vooronderzoek moet duidelijk maken welke
archeologische waarden verwacht worden en of deze behoudenswaardig zijn. De onderzoeksresultaten bepalen het verdere vervolg;
een aanpassing van de bouwplannen, zodat de waarden op hun plek
behouden blijven, of het definitief opgraven en documenteren van
de archeologische waarden zodat de gegevens in een archeologisch
depot behouden blijven. Er wordt in de wet uitgegaan van het
basisprincipe dat de verstoorder of veroorzaker van archeologieverstorende bodemingrepen betaalt voor het onderzoek van de
archeologische waarden.
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Besluit ruimtelijke ordening
Vanaf 1 januari 2012 dient in bestemmingsplannen rekening te
worden gehouden met cultuurhistorie. Dit is een wijziging van
het Besluit ruimtelijke ordening en maakt onderdeel uit van de
modernisering van de monumentenzorg.
Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland
De Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland geeft een overzicht
van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in Zuid-Holland.
Onderdelen uit de Provinciale Structuurvisie (2010) zijn hier in
opgenomen. De atlas bestaat uit kaarten voor de drie onderdelen
van de cultuurhistorie: archeologie, historische stedenbouw en
historisch landschap. Ieder onderdeel bestaat uit twee kaarten die
inzichtelijk maken wat in Zuid-Holland cultuurhistorisch van belang is
en waarom:

de kenmerkenkaart, waarop de kenmerkende
nederzettingspatronen, landschapspatronen en de archeologische
opbouw van het landschap zijn weergegeven;

de waardenkaart, waarop de waardevolle structuren van de
kenmerkenkaart zijn gewaardeerd.
Deze cultuurhistorische kenmerken en waarden vormen de input bij
processen van culturele planologie. In de CHA heeft het plangebied
een redelijk tot grote kans op archeologische sporen. Aan deze kans
is een onderzoeksplicht verbonden.
Onderzoek
Archeologie
Naar de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden in
een groot gedeelte van het plangebied is onderzoek verricht. De
resultaten van het bureauonderzoek en twee inventariserende
veldonderzoeken door middel van boringen zijn verwoord in de
rapporten:

Ambachtsezoom en De Volgerlanden-West, Gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. Archeologisch vooronderzoek: een
bureauonderzoek, RAAP-RAPPORT 2124 (2010).

Plangebied Ambachtsezoom, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase), RAAP-RAPPORT 2628 (2012).

Plangebied Ambachtsezoom, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase), RAAP-RAPPORT 2721 (2013)
Uit deze onderzoeken (zie bijlage 5) blijkt dat de bodem binnen het
plangebied zich globaal kenmerkt, van boven naar beneden, door
de volgende lagen: een laag geroerde en/of opgebrachte grond, een
overslagdek uit de 14e eeuw, kom- en crevasseafzettingen van de
Waal stroomgordel, veen en kom- en crevasseafzettingen van de
Zwijndrecht stroomgordel. Het pleistocene ijstijdlandschap ligt naar
verwachting op 14 tot 12 m -NAP en valt buiten het bereik van de
boordiepte van het veldonderzoek.
Landschappelijk gezien kan op basis van de resultaten van het
veldonderzoek samengevat worden gesteld dat er sprake is van een
aantal archeologisch kansrijke zones. Het advies met betrekking
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tot archeologisch vervolgonderzoek is afhankelijk van de diepteligging
van deze zones in relatie tot de geplande inrichting. Met andere
woorden: worden de aanwezige archeologisch kansrijke zones
bedreigd door de geplande ingrepen?
In een bureauonderzoek en een onderzoek verkennende fase werd
geconcludeerd dat zich in de ondergrond op meerdere niveaus
rivierafzettingen bevonden, waarop archeologische waarden aanwezig
kunnen zijn die bij toekomstige inrichting van het plangebied
mogelijk bedreigd worden. Daarbij ging het waarschijnlijk om
bewoningsresten/-sporen op dieper gelegen afzettingen van de
Zwijndrechtstroomgordel (periode Neolithicum-Bronstijd) en om
ondieper gelegen resten op Waalafzettingen (periode: Romeinse tijdLate Middeleeuwen).
Het doel van het vervolgens uitgevoerde karterend onderzoek
was tweeledig: enerzijds het nader begrenzen van de
Zwijndrechtstroomgordel (een landschappelijke kartering) waarbij eventueel aanwezige grotere nederzettingsterreinen met
vondstlaag wel gekarteerd konden worden, anderzijds het opsporen
van vindplaatsen op de de Waalafzettingen (een archeologische
kartering).
Zwijndrechtstroomgordel
De onderzoeksresultaten uit de karterende fase hebben een
gedetailleerde landschappelijk beeld van het plangebied opgeleverd.
Het afgedekte geulsysteem van de Zwijndrechtstroomgordel is nader
begrensd (figuur 7.3). De top van de (archeologisch relevante) oeveren geulafzettingen is intact aanwezig vanaf circa 1,5 m -Mv. Deze
zone heeft een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van
bewoningssporen en -resten uit de periode Laat Neolithicum - Vroege
Bronstijd.
Naar verwachting gaat het om vindplaatsen met een kleine omvang
(< 500 m2) en dunne vondstspreiding. Deze kunnen voorkomen
vanaf 3 m -NAP (ca. 1,5 m -Mv). Het karterend onderzoek heeft geen
aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van grotere nederzettingsterreinen met een vondstlaag uit deze periode.
Bij bodemingrepen dieper dan 1,5 m-Mv (m.u.v. funderingspalen)
wordt geadviseerd binnen deze zone een karterend booronderzoek
naar kleinschalige vindplaatsen te laten uitvoeren.
Veen
Ten aanzien van de top van het aanwezige veenpakket gold
voorafgaand aan het karterend onderzoek een middelhoge
verwachting voor aanwezigheid van archeologische vindplaatsen
uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd. Deze verwachting hangt
samen met zones waar de top van het veen veraard was als gevolg
van goede ontwatering. Het karterend booronderzoek heeft echter
geen aanwijzingen opgeleverd voor (in archeologische zin relevante)
veraarding van het veen. De oxidatieverschijnselen in het bovenste
traject van het veen zijn het gevolg van recentere fluctuaties in de
grondwaterstand. De archeologische verwachting ten aanzien van het
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veenpakket kan op basis van deze resultaten worden bijgesteld naar
een lage verwachting.
Ten aanzien van de zones die tijdens het verkennend onderzoek als
‘veraard’ zijn geïnterpreteerd is zeer waarschijnlijk sprake geweest
van oxidatie als gevolg van recente (d.w.z. 20e-eeuwse) grondwaterdaling.
Waalafzettingen
Het veen wordt afgedekt door fluviatiele afzettingen van de Waal.
Met name in het noordelijk deel van het plangebied bestaan deze
uit oever- op komafzettingen. Tevens is hierin de loop van een
(crevasse-)geultje gekarteerd. In één zone zijn in (de bovenzijde
van) de oeverafzettingen van de Waal archeologische indicatoren
aangetroffen Op basis hiervan is één vindplaats gedefinieerd die
globaal gedateerd kan worden in de periode Romeinse tijd - Late
Middeleeuwen. De bovenzijde van de ‘vindplaats’ (de archeologische
laag) ligt tussen 0,4 en 0,95 cm -Mv. Opgemerkt moet worden dat
op basis van de uitkomsten van het karterend booronderzoek (nog)
geen harde begrenzing van de vindplaats mogelijk is. De vindplaats
en het omringende landschap zijn aan het begin van de 14e eeuw
(ten gevolge van dijkdoorbraken) afgedekt door een pakket zandige
doorbraakafzettingen. Deze zijn in vrijwel het gehele plangebied
onder de recente bouwvoor aanwezig.
Bij bodemingrepen dieper dan 35 cm -Mv (bouwvoor) wordt
geadviseerd binnen deze zone een waarderend onderzoek in de vorm
van proefsleuven te laten uitvoeren.
Dubbelbestemmingen
De zones van de Zwijndrechtsestroomgordel en Waalafzettingen
(respectievelijk oranje en rood in figuur 5.3), met de bijbehorende
maximale dieptes voor graafwerkzaamheden, zijn in onderhavig
bestemmingsplan opgenomen middels dubbelbestemmingen (‘Waarde
– Archeologie’).
Eventuele bodemingrepen in de rest van het plangebied, buiten
de hierboven omschreven archeologisch kansrijke zones, kunnen
zonder verdere beperkingen ten aanzien van de archeologie worden
uitgevoerd; er wordt hier in het kader van eventuele werkzaamheden
geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van eventuele werkzaamheden archeologische
resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van
de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de
desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht
(vondstmelding via ARCHIS).
Voor het gedeelte van het plangebied waarvoor geen archeologisch
onderzoek is verricht, is op basis van de Archeologische beleidskaart
behorende bij de Nota Archeologie (zie paragraaf 4.4) bepaald welke
verwachtingswaarde ter plaatse aan de orde is. Voor het grootste
gedeelte van het plangebied betreft dit een lage verwachtingswaarde.
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Binnen dit gebied, bestemd met de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie lage verwachting’, dient een archeologisch onderzoek
verricht te worden bij bodemingrepen dieper dan 50 cm -Mv en met
een oppervlakte groter dan 2.500 m2.
Cultuurhistorie
In het plangebied bevindt zich geen cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing.
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6.

WATER

Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Enerzijds is water één van de sturende principes in
de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen
aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het
ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Het wateraspect vraagt om die reden bijzondere aandacht. Om die
reden is in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) bepaald dat in de toelichting bij een bestemmingsplan
verantwoord dient te worden hoe met het aspect water is omgegaan.
Deze verantwoording wordt ook wel de waterparagraaf genoemd.
Dit hoofdstuk kan als zodanig beschouwd worden. Het Waterschap
Hollandse Delta heeft tijdens een informeel vooroverleg reeds
ingestemd met deze waterparagraaf.
6.1

Beleid

Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december
2000 in werking getreden en is bedoeld om in alle Europese wateren
de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De
Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van het
binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum
voor het bereiken van gewenste waterkwaliteit is 2015, met
eventueel uitstel tot 2027. De doelstellingen worden uitgewerkt
in (deel)stroomgebiedsbeheerplannen. In deze plannen staan de
ambities en maatregelen beschreven; ook de ecologische ambities
worden op dit niveau geregeld.
Nationaal Waterplan
In december 2009 heeft het kabinet het Nationale Waterplan
vastgesteld. Het Nationale Waterplan is het formele rijksplan voor
het nationale waterbeleid. In de Waterwet is vastgelegd dat het rijk
dit plan eens in de zes jaar opstelt. Het is de opvolger van de vierde
Nota waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota’s
waterhuishouding. Op basis van art. 2.3 Wro heeft de Minister de
bevoegdheid om ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening
structuurvisies vast te stellen. Op basis van de Wet ruimtelijke
ordening is het Nationale Waterplan voor de ruimtelijke aspecten
tevens structuurvisie.
De Vierde Nota waterhuishouding ging uit van integraal waterbeheer
en een watersysteembenadering. Dit wordt met het nationaal
waterplan voortgezet. Met het waterplan wordt ingezoomd op
verschillende vlakken. Voor een duurzaam waterbeleid is het
belangrijk om water de ruimte te geven en waar mogelijk mee te
bewegen met en gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals
nu al gebeurt bij Ruimte voor de Rivier. Het rijk vindt het daarbij
van belang dat bij alle wateropgaven en -maatregelen maximaal
wordt mee gekoppeld met andere opgaven en maatregelen. Voor een
duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het ook van belang
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuis-
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houdkundige eisen op korte en lange termijn.
Provinciaal Waterplan Zuid-Holland
Het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot water
is vastgelegd in het provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010 –
2015. Dit waterplan is 11 november 2009 door Provinciale Staten
vastgesteld. In het Provinciaal Waterplan zijn de opgaven van de
Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water
en het Nationale Waterplan vertaald naar strategische doelstellingen  
voor Zuid-Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op
hoofdlijnen wat de provincie in de periode tot 2015 samen met haar
waterpartners wil bereiken. Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven:

Waarborgen waterveiligheid.

Zorgen voor mooi en schoon water.

Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening.

Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem.
In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én
voor drie gebieden, in samenhang met economische, milieu- en
maatschappelijke opgaven.
Waterbeheerplan Hollandse Delta
In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2008) staat hoe Hollandse
Delta het waterbeheer in het werkgebied in de komende jaren
wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer
met evenwichtige aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit,
waterkwantiteit, duurzaamheid en om het watersysteem als
onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. Het
Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het beheer,
de ontwikkelingen die de komende jaren verwacht worden en de
belangrijkste keuzen die het waterschap moet maken. Daarnaast
geeft het Waterbeheerplan een overzicht van maatregelen en kosten.
De maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn
onderdeel van het plan.
Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij
voorkeur worden afgekoppeld en direct worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel
en verlaagt de belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename
van aaneengesloten verhard oppervlak van 250 m² of meer moet
voor de versnelde afstroom van hemelwater een vergunning worden
aangevraagd in het kader van de Keur.
6.2 Situatie plangebied
Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit agrarische gronden
met een beperkte hoeveelheid bebouwing (zoals woningen,
bedrijfsgebouwen en kassen), verharding en diverse watergangen/
kavelsloten.
Bodem en grondwater
De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke en kalkhoudende
polder- en drechtvaaggronden ontwikkeld in lichte klei en zware
zavel. Dit zijn bodems die kenmerkend zijn voor de komgronden
die aan de oppervlakte van het plangebied liggen. Volgens de
Bodemkaart van Nederland varieert het gemiddeld hoogste grondwaterpeil in het plangebied tussen 40 en 80 cm -mv en het gemiddeld
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laagste grondwaterpeil tussen 80 en 120 cm -mv.
Waterkwantiteit
Het plangebied ligt in de Zwijndrechtse Waard en ligt deels in peilvak
39-1 en deels in peilvak 37A. In peilvak 39-1 wordt een zomerpeil
gehanteerd van NAP -2,55 m en een winterpeil van NAP -2,80 m.
In peilvak 37A wordt een peil gehanteerd van NAP -2,30m. In het
plangebied zijn enkele hoofdwatergangen gelegen. Daarnaast zijn in
het plangebied diverse overige watergangen gelegen.
Waterkwaliteit
In het plangebied bevinden zich geen Kaderrichtlijn Water
(KRW)-waterlichamen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van
een grondwaterbeschermingsgebied.
Veiligheid en waterkeringen
Binnen of in de nabijheid van het plangebied zijn geen primaire
waterkeringen gelegen.
Beheer en onderhoud
In de Legger van het Waterschap zijn tevens de onderhoudsver
plichtingen en de onderhoudsplichtigen opgenomen van de wateren
en kunstwerken in het plangebied. De legger bestaat uit een
algemene toelichting, tekeningen en een administratief register. De
legger is een aanvulling op de Keur. Beheer en onderhoud van de
riolering is in handen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Ontwikkelingen
Het bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16 is
conserverend van aard, waardoor in de toekomstige situatie ten
aanzien van de waterhuishouding binnen het plangebied in beginsel
niets verandert. Wanneer in de toekomst ontwikkelingen mogelijk
worden gemaakt (binnen het plangebied, of in het kader van de
ontwikkeling van bedrijventerrein Ambachtsezoom) dient - en zal opnieuw contact gezocht worden met het Waterschap Hollandse Delta
en dient de watertoets (digitaal) doorlopen te worden. Eventueel
is compensatie van water in het geval van nieuwe ontwikkelingen
noodzakelijk.
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7.

UITVOERBAARHEID

7.1 Economische uitvoerbaarheid
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient de financiële
haalbaarheid van het plan aangetoond te worden. Dit om te
voorkomen dat recht gaat gelden dat niet realistisch blijkt te zijn.
Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) moet voor een bestemmingsplan een exploitatieplan worden
vastgesteld indien er sprake is van een ‘bouwplan’. Artikel 6.2.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een ‘bouwplan’ is.
De raad kan bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan,
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, wanneer:
• het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan
begrepen gronden anderszins verzekerd is (art. 6.12 Wro);
• er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).
De ‘Grex-wet’ is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die
gemaakt worden naar aanleiding van een bouwplan. Indien er geen
kosten gemaakt worden, hoeven deze ook niet verhaald te worden.
Voorliggend bestemmingsplan is conserverend van karakter. Er
worden ten opzichte van het (voorheen) vigerende plan en de
bestaande situatie geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Er bestaat op basis van het bovenstaande geen aanleiding tot
kostenverhaal middels een exploitatieplan. Het vaststellen van een
exploitatieplan is dan ook niet nodig. Anders dan voor het opstellen
zijn met de uitvoering van dit nieuwe bestemmingsplan geen
gemeentelijke middelen gemoeid. Derhalve wordt gesteld dat het
voorliggende plan financieel-economisch haalbaar en uitvoerbaar is.
7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en vooroverleg
Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het
voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Ambachtsezoom e.o.’ met
ingang van 13 juni 2013 tot en met 24 juli 2013 voor een ieder ter
inzage gelegen. In dit bestemmingsplan was behoudens de percelen
waarop onderhavig bestemmingsplan betrekking heeft, tevens het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom van een
juridisch-planologische regeling voorzien. Omdat bij de voorgenomen
ontwikkeling van dit bedrijventerrein een aantal nog nader te
onderzoeken factoren aan de orde zijn, is besloten voor onderhavig
plangebied – dat conserverend bestemd wordt – door te gaan met
het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan, ‘Zone Krommeweg,
Langeweg, A16. Voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein
zal een separate bestemmingsplanprocedure worden doorlopen in
vervolg op het voorontwerp.
Gedurende de periode van inspraak konden zowel mondelinge als
schriftelijke inspraakreacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ambachtsezoom e.o.’ naar voren worden gebracht. Er
zijn tien schriftelijke inspraakreacties ontvangen.
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Tevens heeft er op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te
Hendrik-Ido-Ambacht een inspraakavond plaatsgevonden, waarbij
een ieder de gelegenheid heeft gehad vragen te stellen over het
voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens de inspraakavond zijn tevens
mondelinge inspraakreacties ontvangen.
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende deze
periode op grond van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan een aantal
overlegpartners die vanuit Rijk, Provincie, Waterschappen en
omliggende gemeenten betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen welke in
het plan in het geding zijn. Van 5 instanties is een reactie ontvangen.
De inspraak- en overlegreacties die betrekking hebben op het
plangebied van dit bestemmingsplan ‘Zone Krommeweg, Langeweg,
A16’ zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de
‘Nota van Inspraak en Vooroverleg’ (bijlage 1). Daarbij zijn de
reacties die betrekking hebben op het te realiseren bedrijventerrein
vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze reacties zullen worden
aangehouden tot het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein in procedure komt en dan worden meegenomen in de
planvorming. Benadrukt wordt dat elke inspraak- of overlegreactie
volledig is beoordeeld en dat niet slechts de samenvatting bij de
afweging is betrokken.
7.3 Ontwerp terinzagelegging
Conform vereiste op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Zone
Krommeweg, Langeweg, A16’ met ingang van 6 maart 2014 tot en
met 16 april 2014 ter inzage gelegen.
Gedurende de periode van terinzagelegging konden door een ieder
zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar
voren worden gebracht. Er zijn acht zienswijzen binnengekomen, alle
binnen de termijn van terinzagelegging. Alle zienswijzen zijn derhalve
ontvankelijk verklaard.
De zienswijzen zijn samengevat en van een gemeentelijke reactie
voorzien in de ‘Nota van Zienswijzen’ bij dit plan.
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NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG

BESTEMMINGSPLAN ZONE KROMMEWEG, LANGEWEG, A16

status: definitief
datum: 31 januari 2014
IDN:
NL.IMRO. 0531.bp13ZoneKLA16-2002
werknr.: 009-AZ-04

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

2

SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD

bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16

Inleiding
Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerp van het
bestemmingsplan 'Ambachtsezoom e.o.' met ingang van 13 juni 2013 tot en met 24
juli 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. In dit bestemmingsplan was behoudens
de percelen waarop onderhavig bestemmingsplan betrekking heeft, tevens het nieuw
te ontwikkelen bedrijventerrein Ambachtsezoom van een juridisch-planologische
regeling voorzien. Omdat bij de voorgenomen ontwikkeling van dit bedrijventerrein
een aantal nog nader te onderzoeken factoren aan de orde zijn, is besloten voor
onderhavig plangebied – dat conserverend bestemd wordt – door te gaan met het
opstellen van een ontwerpbestemmingsplan, ‘Zone Krommeweg, Langeweg, A16.
Voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein zal een separate
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen in vervolg op het voorontwerp.
Gedurende de periode van inspraak konden zowel mondelinge als schriftelijke
inspraakreacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan
‘Ambachtsezoom e.o.’ naar voren worden gebracht. Er zijn tien schriftelijke
inspraakreacties ontvangen.
Tevens heeft er op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Hendrik-IdoAmbacht een inspraakavond plaatsgevonden, waarbij een ieder de gelegenheid
heeft gehad vragen te stellen over het voorontwerpbestemmingsplan. Het verslag
van deze inloopavond is toegevoegd als bijlage 2. Tijdens de inspraakavond zijn
tevens mondelinge inspraakreacties ontvangen.
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode op grond
van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan een aantal overlegpartners die vanuit Rijk,
Provincie, Waterschappen en omliggende gemeenten betrokken zijn bij de zorg voor
de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen welke in het
plan in het geding zijn. Van 5 instanties is een reactie ontvangen.
In het onderstaande zijn de inspraak- en overlegreacties samengevat die betrekking
hebben op het plangebied van dit bestemmingsplan ‘Zone Krommeweg, Langeweg,
A16’. Daarbij zijn de reacties die betrekking hebben op het te realiseren
bedrijventerrein vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze reacties zullen worden
aangehouden tot het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein in procedure
komt en dan worden meegenomen in de planvorming. Benadrukt wordt dat elke
inspraak- of overlegreactie volledig is beoordeeld en dat niet slechts de samenvatting
bij de afweging is betrokken.
Per inspraak- of overlegreactie is aangegeven of deze aanleiding geeft tot wijziging
ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ambachtsezoom e.o’.

SL
OD205
stedenbouw + landschap
OD

3

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Overzicht van de inspraak- en overlegreacties
De volgende inspraak- en overlegreacties over het voorontwerpbestemmingsplan
‘Ambachtsezoom e.o.’ zijn gedurende de termijn van terinzagelegging naar voren
gebracht:
Inspraakreacties
1.

LaGro advocaten namens [inspreker 1], ontvangen op 27 juli 2013

2.

LaGro advocaten namens [inspreker 2], ontvangen op 26 juli 2013

3.

R3 advies namens [inspreker 3], ontvangen op 25 juli 2013

4.

LaGro advocaten namens [inspreker 4], ontvangen op 24 juli 2013

5.

Advocatenkantoor Schuurmans namens [inspreker 5], ontvangen op 23 juli 2013

6.

R3 advies namens [inspreker 6], ontvangen op 17 juli 2013

7.

R3 advies namens [inspreker 7], ontvangen op 16 juli 2013

8.

Cumela advies namens [inspreker 8], ontvangen op 18 juli 2013

9.

Stemar bouwmarkten, ontvangen op 17 juli 2013

10. Visser Groen, ontvangen op 23 juli 2013
Overlegreacties
1.

Gasunie, ontvangen op 31 juli 2013

2.

Oasen, ontvangen op 12 augustus 2013

3.

Rijkswaterstaat, ontvangen op 5 juli 2013

4.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, ontvangen op 22 juli 2013

5.

Waterschap Hollandse Delta, ontvangen op 26 augustus 2013

Van de volgende overlegpartners is geen inhoudelijke reactie ontvangen:
-

Provincie Zuid-Holland (plan voldoet aan provinciaal beleid en er zijn geen
provinciale belangen in het geding);

-

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

-

Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

-

Ministerie van Defensie;

-

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

-

Gemeente Zwijndrecht;

-

Vereniging Ambachtse Ondernemers VAO;

-

Kamer van Koophandel;

-

Tennet;

-

Arriva;

-

Prorail;

-

Voorlichting & Advies Commissie voor de woningbouw VAC;

-

Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie WLTO.
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Samenvatting en beantwoording
1.

Inspraakreacties

1.1
1.1

[inspreker 1]

Ingekomen op 27 juli 2013
Reactie
1.

De bestaande woningen die in het gebied gelegen zijn worden getransformeerd
van bedrijfswoning naar burgerwoning. Niet duidelijk wordt gemaakt in hoeverre
bij die woningen aan de geluidsnormen wordt voldaan, alsmede wat de impact
is van het verwijderen van een groenstrook tussen de De Baak en de A16 op het
geluidsniveau.

2.

Niet duidelijk is of na 2015, als het NSL is uitgewerkt, voldaan kan worden aan
de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram/m3 voor NO2. Daarnaast
zijn de gevolgen met betrekking tot luchtkwaliteitsnormen voor de woningen
langs de Baak (tegen het licht van omzetting bedrijfswoning – burgerwoning en
het wegnemen van de groenvoorziening langs de Baak) niet onderzocht.

3.

Indieners verzoeken de gebruiksmogelijkheden van hun perceel voor het
houden, opfokken en africhten van paarden positief te bestemmen,
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. Ook andere agrarische
activiteiten moeten conform het vigerende bestemmingsplan mogelijk blijven.
Tevens dienst op het agrarische perceel een bouwvlak opgenomen te worden
om de voor dit agrarisch gebruik benodigde bebouwing op te kunnen richten.

4.

Indieners zijn van mening dat de opgenomen bedrijfsbestemming voor het
perceel Langeweg 55, met nadere aanduiding ‘agrarisch loonbedrijf’ in strijd zijn
met het vigerend plan en geen recht doen aan de ter plaatse uitgeoefende
bedrijfsactiviteiten (aannemingsbedrijf). Daarnaast maken indieners bezwaar
tegen de extra bouwmogelijkheden die op dit perceel zijn opgenomen en de
omvorming van de bij het bedrijf behorende bedrijfswoning tot burgerwoning.

5.

Indieners vermoeden dat de bedrijfsbestemming voor het perceel De Baak 12
een vergissing betreft, aangezien ter plaatse geen bedrijf is gevestigd en het
perceel ook nooit een bedrijfsbestemming heeft gehad. Niet onderzocht is wat
de milieueffecten zijn voor omwonenden.

6.

Behoudens bovenstaande punten is aan de inspraakreactie van indieners een
bijlage toegevoegd, waarin een groot aantal opmerkingen gemaakt wordt op/bij
de planregels en toelichting. Deze bijlage is integraal als bijlage toegevoegd aan
deze nota van beantwoording, per punt voorzien van een gemeentelijke reactie.

Beantwoording
1. Op grond van artikel 76, lid 3 Wet geluidhinder hoeft, voorafgaand aan de
vaststelling van een bestemmingsplan, de geluidsbelasting van een aanwezige
weg (waar geen wijzigingen plaatsvinden) op bestaande woningen niet te
worden getoetst aan de grenswaarden. De omzettingen van bedrijfswoningen
naar burgerwoningen hebben, zonder uitzondering, betrekking op bestaande
(bedrijfs)woningen, langs een bestaande weg. Dit betekent dat, voor het aspect
geluid, de omzetting geen gevolgen heeft. Het effect van bomen wordt niet
meegenomen in geluidsonderzoeken, aangezien dit effect te verwaarlozen blijkt.
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2.

Het uitgangspunt is dat voldaan wordt aan de Europese regelgeving ten aanzien
van luchtkwaliteit. De gemeente volgt daarbij het landelijk beleid, waarbij ook na
2015 monitoring zal blijven plaatsvinden.

3.

De gebruiksmogelijkheden zullen positief worden bestemd, overeenkomstig het
vigerend plan. Ook voor de bouwmogelijkheden geldt dat geen onnodige
beperking zal worden opgenomen ten opzichte van het vigerend plan, maar dat
wel zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij de actuele standaarden voor
bestemmingsplannen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

4.

Het ter plaatse gevestigd bedrijf is aan te merken als aannemer voor weg- en
waterbouwactiviteiten en is hier reeds gevestigd sinds 1947. De agrarische
activiteiten zijn inderdaad beëindigd, wat de reden is geweest voor toekenning
van een bedrijfsbestemming, op grond van de feitelijk vigerende situatie. Daarbij
zal een beperking worden opgenomen tot bedrijfscategorie 2, met een
maataanduiding voor de huidige, vergunde activiteiten. De bouwmogelijkheden
zijn daadwerkelijk te ruim opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan en
zullen worden beperkt. Ook zal de woning, conform de feitelijke situatie, worden
bestemd tot bedrijfswoning.

5.

De bebouwing aan De Baak 12 heeft, op grond van de feitelijke
gebruiksmogelijkheden, een bedrijfsbestemming gekregen, waarbinnen ten
hoogste bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 zijn toegestaan. De
milieueffecten op de woningen in de omgeving zijn op basis daarvan bijzonder
gering; een minimale afstand van 10 meter tot omliggende woningen (op grond
van bedrijven en milieuzonering) wordt (veelal ruimschoots) gehaald.

6.

Zie bijlage 1.

De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft de
punten 3, 4 en 6 (gedeeltelijk). De overige punten leiden niet tot aanpassing.
1.2
1.2

[inspreker 2]

Ingekomen op 26 juli 2013
Reactie
1. Indiener geeft aan dat de bestemming ‘Wonen’ voor het gedeelte van perceel
E9203 waarop de woning en bijbehorende schuur staan correct is, maar dat het
achterste gedeelte van het perceel, waar een loods en paardenbak aanwezig
zijn, de bestemming ‘Agrarisch’ dient te krijgen, conform feitelijk gebruik en de
vigerende bestemming.
2.

6

Indiener verzoekt een bouwvlak met een oppervlakte van 150 m2 op te nemen
op perceel E11745, ten behoeve van de realisatie van een loods.
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Beantwoording
1. De bestemming van het achterste gedeelte van perceel E9203 zal worden
aangepast naar ‘Agrarisch’, met de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch –
paardenbak’ ter plaatse van de paardenbak.
2.

Het uitgangspunt van onderhavig bestemmingsplan (met uitzondering van het
uit te werken gedeelte) is dat het een conserverend plan is op basis van de
planologische en feitelijke situatie. Aan nieuwe initiatieven wordt uitsluitend
meegewerkt indien de gemeente het een gewenste en haalbare ontwikkeling
vindt en er een volledig uitgekristalliseerd plan is, ook in financiële zin. Dat is in
dit geval (nog) niet aan de orde. Aan het verzoek kan dan ook niet worden
tegemoet gekomen.

Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft
punt 1. Punt 2 leidt niet tot aanpassing.
1.3

[inspreker 3]

Ingekomen op 25 juli 2013
Reactie
1. Indiener wijst op de inspanningsverplichting die de gemeente heeft, op basis
van een overeenkomst uit 2003 als gevolg van de aankoop van het
glastuinbouwbedrijf van indiener, om twee nieuwe woningen op perceel van
indiener mogelijk te maken. Tot op heden is deze inspanningsverplichting niet
ingevuld, wel vindt er overleg plaats met de gemeente. Indiener verzoekt in het
ontwerpbestemmingsplan wel de mogelijkheid voor in ieder geval twee nieuwe
woningen op te nemen of, conform een verzoek dat reeds bij de gemeente ligt,
vijf à zes woningen in plaats van genoemde twee.
2.

Indiener geeft te kennen dat de oppervlakte aan erfbebouwing op zijn perceel
niet geheel lijkt te voldoen aan de maximaal toegestane oppervlakte op basis
van de regels. Indiener geeft aan dat de erfbebouwing op zijn erf aanzienlijk
verminderd zal worden indien de bovengenoemde twee woningen gerealiseerd
zullen worden en er dan ook geen punt van te willen maken.

3.

Indiener geeft te kennen dat, indien om welke reden dan ook de extra woningen
niet gerealiseerd worden, hij overweegt zijn erf voor andere doeleinden te
benutten. De maximale bouwhoogte van 3 meter voor bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, acht indiener dan te beperkend. Indiener verzoekt in overleg
te komen tot een andere bouwhoogte.

Beantwoording
1. Het uitgangspunt van onderhavig bestemmingsplan is dat het een conserverend
plan is op basis van de planologische en feitelijke situatie. Aan nieuwe
initiatieven wordt uitsluitend meegewerkt indien de gemeente het een gewenste
en haalbare ontwikkeling vindt en er een volledig uitgekristalliseerd plan is, ook
in financiële zin. Dat is in dit geval nog niet aan de orde, de plannen zijn nog in
ontwikkeling. Mogelijk komt er op deze locatie een ontwikkeling voor 2 of 3
woningen. Aangezien de plannen nog niet voldoende zijn afgerond om in
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onderhavig bestemmingsplan op te nemen, zal een aparte planologische
procedure gevolgd moeten worden. Derhalve kan vooralsnog niet aan dit
verzoek worden tegemoet gekomen.
2.

Deze mededeling wordt ter kennisgeving aangenomen.

3.

Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 1.

Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
1.4

[inspreker 4]

Ingekomen op 24 juli 2013
Reactie
1. Aan de inspraakreactie van indiener is een bijlage toegevoegd, waarin een groot
aantal opmerkingen gemaakt wordt op/bij de planregels en toelichting. Deze
bijlage is gelijkluidend als de bijlage bij de reactie van [inspreker 1], behoudens
de opmerkingen op de planregels blz. 5, blz. 11, blz. 17 eerste, derde, vierde en
vijfde punt, blz. 18 tweede punt en blz. 20. Verwezen wordt naar bijlage 1 bij
deze nota van beantwoording, waarin de opmerkingen integraal zijn
overgenomen en per punt voorzien zijn van een gemeentelijke reactie.
De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Beantwoording
1. Zie bijlage 1.
Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft
punt 1 (gedeeltelijk).
1.5

[inspreker 5]

Ingekomen op 23 juli 2013
Reactie
Deze inspraakreactie heeft betrekking op het nieuwe bedrijventerrein
Ambachtsezoom en zal betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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1.6

[inspreker 6]

Ingekomen op 17 juli 2013
Reactie
1. Indiener heeft de wens een uniforme maximale goot- en bouwhoogte aan te
houden voor het gehele bouwvlak, van 5 respectievelijk 8 meter, om bij
vernieuwing van bedrijfsbebouwing te kunnen komen tot een
(steden)bouwkundig aanvaardbaar ontwerp en bedrijfsmatig goed bruikbare
bedrijfsbebouwing.
2.

Indiener geeft aan dat zijn bedrijf geen agrarisch loonbedrijf, maar een
aannemingsbedrijf voor weg- en waterbouwwerkzaamheden is, vergelijkbaar
met het bedrijf op Krommeweg 20. Indiener verzoekt dan ook de aanduiding op
zijn perceel hierop aan te passen.

3.

Indiener verzoekt om de bestemming van perceel sectie E nr. 12007 te wijzigen
van ‘Groen’ in ‘Bedrijf’ (zonder bouwvlak), aangezien dit wordt gebruikt voor
parkeerdoeleinden in relatie tot het bedrijf van indiener.

Beantwoording
1. Het uitgangspunt van onderhavig bestemmingsplan (met uitzondering van het
uit te werken gedeelte) is dat het een conserverend plan is op basis van de
planologische en feitelijke situatie. De feitelijke bouwhoogte van de ter plaatse
aanwezige bedrijfsbebouwing is ten hoogste 5 meter. Het opnemen van een
bouwhoogte tot 8 meter is vanuit dat oogpunt niet acceptabel, mede met het
oog op omliggende percelen. Indien indiener concrete plannen heeft tot
vernieuwing van bedrijfsbebouwing, kan een principeverzoek worden ingediend
bij de gemeente, zodat een integrale afweging kan worden gemaakt.
2.

Het bedrijf zal worden bestemd tot bedrijf, tot ten hoogste bedrijfscategorie 2.
Daarnaast wordt een maataanduiding opgenomen voor een aannemingsbedrijf
voor weg- en waterbouwwerkzaamheden, conform de feitelijke situatie.

3.

In de huidige situatie wordt hier geparkeerd ten behoeve van de bedrijfsvoering,
op eigen erf. De groenbestemming is hier dan ook onterecht opgenomen. Dit
perceel zal dan ook worden bestemd tot ‘Bedrijf’, zonder bouwmogelijkheden.

Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft de
punten 2 en 3. Punt 1 leidt niet tot aanpassing.
1.7

[inspreker 7]

Ingekomen op 16 juli 2013
Reactie
1. Indiener geeft aan van plan te zijn de agrarische bedrijfsvoering op zijn perceel
te willen beëindigen. De gemeente is hiervan al op de hoogte en heeft in 2003
binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Langeweg en omgeving’ reeds een
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wijzigingsbevoegdheid opgenomen, op grond waarvan de agrarische
bestemming kon worden omgezet naar een bedrijfsbestemming. De Raad van
State heeft echter goedkeuring onthouden aan deze wijzigingsbevoegdheid op
basis van het aspect luchtkwaliteit en een bouwstop als gevolg van
rangeerterrein Kijfhoek. Aangezien door actuele wetgeving het aspect
’luchtkwaliteit’ geen belemmering meer vormt, de bouwstop als gevolg van
Kijfhoek is opgeheven (aldus brief gemeente uit 2011) en de gemeente feitelijk
reeds in 2003 inhoudelijk heeft ingestemd met een bedrijfsmatige ontwikkeling
als onderdeel van Park Langesteijn, verzoekt indiener de bestemming van zijn
perceel te wijzigen in ‘Bedrijf’. Als die stap op dit moment te groot is, wenst
indiener een wijzigingsbevoegdheid, conform de destijds in 2003 opgenomen
wijzigingsbevoegdheid.
Beantwoording
1. In de afgelopen jaren hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen
indiener en de gemeente. In de brief uit 2011 die indiener aanhaalt staat ook het
volgende: ‘Een concreet plan voor de herontwikkeling van (uw deel van) fase 2
zien we graag tegemoet. Pas dan kunnen we uitspraken doen over een tijdspad,
over een te volgen procedure en over eventuele randvoorwaarden’. Een
concreet plan heeft de gemeente tot op heden niet mogen ontvangen. Om deze
reden kan vooralsnog niet aan dit planvoornemen worden meegewerkt. Indien
indiener concrete plannen heeft voor ontwikkeling, kan een principeverzoek
worden ingediend bij de gemeente, zodat opnieuw een integrale afweging kan
worden gemaakt.
Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
1.8

[inspreker 8]

Ingekomen op 18 juli 2013
Reactie
1. Indiener acht het legitiem c.q. redelijk en billijk om voor een deel van zijn
bedrijfsperceel (waar op-/overslag en werkingsactiviteiten plaatsvinden) uit te
gaan van milieucategorie 4.1, in plaats van de opgenomen categorie 3.1.
2.

Gezien de ontwikkelingen in de bedrijfssector is meer en meer gebruiksruimte
benodigd. Indiener bepleit om het bestemmingsvlak en de
bebouwingsmogelijkheden ruimer op te nemen, zodat voor de bestaande en
toekomstig benodigde ruimte, gedurende planperiode sprake kan zijn van een
doelmatige voortzetting en continuering van de bedrijfsactiviteiten.

3.

Indiener verzoekt te bevestigen dat op-/overslag van bouw-, grond- en
hulpstoffen op zijn perceel niet belemmerd worden door het bepaalde in artikel
22.1 van de planregels, met betrekking tot strijdig gebruik. Daarnaast verzoekt
indiener om de hoogte voor buitenopslag op zijn perceel te verhogen tot 6
meter.
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De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Beantwoording
1. Onduidelijk is waarom indiener een hogere milieucategorie wenst op een
gedeelte van zijn perceel. Het bedrijf staat te boek als aannemingsbedrijf voor
grond-, weg- en waterbouw, SBI-code 42, milieucategorie 3.2. Aan de wens om
deels milieucategorie 4.1 toe te kennen wordt niet tegemoet gekomen, gezien
de invloed op de omgeving. Het perceel maakt als zodanig geen onderdeel uit
van het nieuwe bedrijventerrein.
2.

De gebruiks- en bouwmogelijkheden bieden al enige ruimte ten opzichte van het
huidig aanwezige gebruik en bebouwing. Het uitgangspunt van onderhavig
bestemmingsplan (met uitzondering van het uit te werken gedeelte) is dat het
een conserverend plan is op basis van de planologische en feitelijke situatie.
Het opnemen van verruimde (bouw)mogelijkheden is vanuit dat oogpunt niet
acceptabel, mede met het oog op omliggende percelen. Indien indiener
concrete plannen heeft tot vernieuwing of uitbreiding van bedrijfsbebouwing,
kan een principeverzoek worden ingediend bij de gemeente, zodat een integrale
afweging kan worden gemaakt.

3.

Op grond van artikel 22.1 is gebruik van onbebouwde gronden ten dienste van
de aan de gronden gegeven bestemming toegestaan. Er is dus in genoemd
geval geen sprake van strijdig gebruik. Verhoging van de hoogte van opslag tot
6 meter achten wij vanuit het oogpunt van veiligheid en gezien het feit dat er op
het perceel voldoende ruimte aanwezig is niet acceptabel.

Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
1.9

[inspreker 9]

Ingekomen op 17 juli 2013
Reactie
Deze inspraakreactie heeft betrekking op het nieuwe bedrijventerrein
Ambachtsezoom en zal betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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1.10

[inspreker 10]
10]

Ingekomen op 23 juli 2013
Reactie
1. Indiener geeft aan dat de bestaande rechten op grond van het vigerend
bestemmingsplan ‘De Volgerlanden Betuweroute’ niet volledig zijn overgenomen
voor zijn perceel. Indiener verzoekt deze omissie te herstellen en het bouwvlak
voor zijn perceel aan te passen.
Beantwoording
1. De bouwmogelijkheden in het voorontwerpbestemmingsplan zijn inderdaad
beperkt ten opzichte van het vigerend plan. Het bouwvlak zal worden aangepast
op basis van geldende rechten.
Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

12
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2.

Vooroverlegreacties

2.1

Gasunie

Ingekomen op 31 juli 2013
Reactie
1. De Gasunie geeft te kennen dat de ligging van de aardgastransportleiding op
de verbeelding niet geheel overeenkomstig haar gegevens is weergegeven en
verzoekt de verbeelding hierop aan te passen.
De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Beantwoording
1. De verbeelding zal hierop worden aangepast.
Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft
punt 1.

2.2

Oasen

Ingekomen op 12 augustus 2013
Reactie
1. Binnen het plangebied is een drinkwatertransportleiding met een doorsnede van
400 mm aanwezig, die niet is opgenomen in het bestemmingsplan. Oasen
verzoekt, vanuit het oogpunt van zorgplicht, deze leiding alsnog op de
verbeelding en in de regels en toelichting op te nemen.
Beantwoording
1. De leiding met bijbehorende belemmeringenstrook zal op de verbeelding en in
de regels (en toelichting) worden opgenomen.
Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.3

Rijkswaterstaat

Ingekomen op 5 juli 2013
Reactie
1. Rijkswaterstaat verzoekt de bouwhoogte voor verlichting binnen de bestemming
‘Verkeer’ aan te passen tot 20 meter.
2.

Rijkswaterstaat stelt de vraag of de ‘veiligheidszone – lpg’ langs de Rijksweg
niet dichter (of ook) gesitueerd zou moeten worden bij het verkooppunt
motorbrandstoffen aan de Langeweg.
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De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Beantwoording
1. Deze bouwhoogte zal conform verzoek worden aangepast.
2.

Deze ‘veiligheidzone’ is opgenomen rond de vulpunten, welke in geval van het
verkooppunt motorbrandstoffen aan de Langeweg niet nabij het verkooppunt,
maar op het parkeerterrein langs de Rijksweg is gelegen.

Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft
punt 1. De overige punten leiden niet tot aanpassing.

2.4

Veiligheidsregio ZuidZuid-Holland Zuid

Ingekomen op 22 juli 2013
Reactie
Deze reactie heeft betrekking op het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom en zal
betrokken worden bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Conclusie
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.5

Waterschap Hollandse Delta

Ingekomen op 26 augustus 2013
Reactie
1. Het Waterschap Hollandse Delta geeft aan dat de Provincie inmiddels het stokje
heeft overgenomen om in het kader van de Regionale Wegenstudie
Drechtsteden de Sandelingenknoop verder aan te pakken. De maatregelen aan
de zuidzijde van het plangebied zijn reeds uitgevoerd. In paragraaf 7.7 Verkeer
wordt hier niet op ingegaan.
2.

Het Waterschap geeft aan dat het plan verder met betrekking tot haar taken
geen reden geeft tot het maken van opmerkingen.

De overige onderdelen van deze inspraakreactie hebben betrekking op het nieuwe
bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
Beantwoording
1. De toelichting zal op genoemde punten worden aangevuld danwel aangepast.

14
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2.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Conclusie
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan voor zover het betreft
punt 1. Punt 2 leidt niet tot aanpassing.
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Bijlage 1
Integraal overgenomen bijlage bij inspraakreactie 1 en inspraakreactie 4
(grotendeels), inclusief gemeentelijk reactie per punt.
Reacties op planregels Bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o.
-

-

-

16

Blz. 5:
o
Het begrip aannemingsbedrijf is niet opgenomen en omschreven, terwijl
een dergelijk bedrijf wel is bestemd in het plangebied.
o
Reactie gemeente:
gemeente: Specifieke bedrijven die in het plangebied zijn
bestemd zijn terug te vinden in de Staat van Bedrijfsactiviteiten en worden
niet nader gedefinieerd in de begripsbepalingen.
Blz. 11
o
Bij punt 1.64: Paardenfokkerij vervangen door paarden(op)fokbedrijf en
vervangen door: "Een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het
(op)fokken van paarden, de verkoop van (op)gefokte paarden en het
houden van paarden ten behoeve van de (op)fokkerij en africhting.”
o
Reactie gemeente: De begripsbepaling zal worden aangepast, alsmede
de mogelijkheid tot uitoefening van een paarden(op)fokbedrijf binnen de
bestemming ‘Agrarisch’.
Blz. 17
o
Bij punt 3.1 a: Glastuinbouwbedrijven zijn in het vigerende
bestemmingsplan beperkt mogelijk. In het nieuwe bestemmingsplan kan
dit veel grootschaliger worden gerealiseerd. Met deze uitbreiding zijn wij
het niet eens.
o
Reactie gemeente: De bouwmogelijkheden voor glastuinbouw zijn
beperkt tot de mogelijkheden zoals opgenomen in artikel 3.2. Wij zijn het
dan ook niet eens met de stelling dat de mogelijkheden veel
grootschaliger zijn geworden. In het ontwerpbestemmingsplan zal
glastuinbouw niet overal binnen de bestemming ‘Agarisch’, maar
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding worden mogelijk gemaakt.
o
Bij punt 3.1 d: We weten niet wat er met kleinschalige
landschapselementen bedoeld wordt.
o
Reactie gemeente: Het begrip ‘kleinschalige landschapselementen’ zal
worden toegevoegd aan de begripsbepalingen.
o
Bij punt 3.1 g: In het vigerende bestemmingplan zijn nutsvoorzieningen
niet mogelijk op agrarische gronden. Deze bestemming vinden we een
ongewenste uitbreiding in het voorontwerpbestemmingsplan.
o
Reactie gemeente: Bij de bestemming horende nutsvoorzieningen achten
wij passend binnen de agrarische bestemming, evenals binnen de
andere bestemmingen in het plan.
o
Ook het vestigen van een boomkwekerij,sier-,fruit-en bollenteelt dient te
worden bestemd.
o
Reactie gemeente: Hiertoe bestaat gezien het huidige en wenselijk
geachte gebruik van de gronden geen noodzaak of aanleiding.
o
In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe wet Dierenwelzijn, dient
het realiseren van schuilgelegenheden op agrarische gronden mogelijk te
zijn.
o
Reactie gemeente: Op basis van artikel 3.3 onder a kunnen agrarische
hulpgebouwen, waaronder schuilgelegenheden, middels een afwijking
onder voorwaarden worden gerealiseerd.
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-

-

-

-

-

Blz. 18
o
Bij punt 3.2.3 a: De bouwhoogte van 10 meter vinden we erg hoog, graag
willen we dit veranderd zien in 6 meter.
o
Reactie gemeente: Deze bouwhoogte wordt ook in andere
bestemmingsplannen binnen de gemeente mogelijk gemaakt binnen de
agrarische bestemming en achten wij alleszins acceptabel, ten behoeve
van bijvoorbeeld silo’s.
o
Bij punt 3.2.3 b: De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen
gebouwen en overkappingen zijnde buiten het bouwvlak toestaan tot 2.00
m i.p.v. 1.50 m
o
Reactie gemeente: Deze bouwhoogte wordt ook in andere
bestemmingsplannen binnen de gemeente (zoals Landelijk Gebied
Sandelingen-Ambacht) mogelijk gemaakt binnen de agrarische
bestemming en achten wij voldoende.
Blz. 19
o
Bij punt 3.5.1 b en c: Wij willen de mogelijkheid behouden om zonder
vergunning een afschermende watergang op ons grondgebied te kunnen
graven en/of afschermende bomen/houtopstanden aan te kunnen
planten.
o
Reactie gemeente: gezien de grote waterstaatkundige en/of
landschappelijke impact die dergelijke ingrepen kunnen hebben, is hier
een vergunningstelsel aan gekoppeld. Hiervan zal gezien bovenstaand
belang niet worden afgezien.
o
Bij punt 3.5.1 e: Veranderen in "het afgraven, verlagen, vergraven,
ophogen of egaliseren van gronden met meer dan 30 cm".
o
Reactie gemeente: Voor dit omgevingsvergunningstelsel is aansluiting
gezocht bij de geldende regeling voor aangrenzende gebieden binnen de
gemeente (bestemmingsplan Landelijk Gebied Sandelingen-Ambacht).
Hiervan zal vanuit het kader van eenduidigheid niet worden afgeweken.
Blz. 20
o
Bij punt 4.1 d: Er is hier geen agrarisch loonbedrijf actief, maar een
aannemings- en grondverzetbedrijf.
o
Reactie gemeente: Verwezen wordt naar de inspraakbeantwoording van
[inspreker 1], onder punt 18.
Blz. 21
o
Bij punt 4.2.2: Bij een bedrijfswoning mag ten hoogste 80 m2
bijgebouwen e.d. worden gebouwd, terwijl bij een agrarische
bedrijfswoning dit slechts 75 m2 bedraagt. Dit dient gelijk te worden
getrokken.
o
Reactie gemeente: Deze afmetingen zullen worden gelijk getrokken, tot
75 m2, conform het aangrenzende bestemmingsplan Landelijk Gebied
Sandelingen-Ambacht.
Blz. 22
o
Bij punt 4.5 d: Ook de opslag van minder dan 10.000 kg
consumentenvuurwerk vinden wij hier onwenselijk en gevaarlijk. Hierdoor
is het mogelijk dat er een vuurwerkopslagplaats komt in de nabijheid van
een brandgevaarlijk agrarisch bedrijf (bijv. paarden(op)fokbedrijf) en/of
woningen.
o
Reactie gemeente: Opslag van minder dan 10.000 kg
consumentenvuurwerk is meldingsplichtig op basis van artikel 2.2.4 van
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het Vuurwerkbesluit en derhalve uitsluitend onder voorwaarden
toegestaan. Middels de bepaling in artikel 4.5 d van het
bestemmingsplan Ambachtsezoom wordt opslag van meer dan 10.000
kg helemaal verboden.
Blz. 24
o
Bij punt 6.1 b: Wij hebben grond met een groenbestemming voor ons
perceel. Wij willen hier echter geen (ondergronds) afvalverzamelsysteem
gerealiseerd zien o.a. in verband met de overlast en waardevermindering
van onze woning. Als dergelijke ruime mogelijkheden binnen de
bestemming Groen mogelijk zijn, dan schiet een groenbestemming zijn
doel voorbij.
o
Reactie gemeente: De gemeente wil de mogelijkheid behouden om
(ondergrondse) afvalverzamelsystemen binnen openbaar gebied
(waarvan de bestemming Groen veelal deel uitmaakt) te kunnen
realiseren. Overigens is de realisatie van dergelijke
afvalverzamelsystemen op grond van het Besluit omgevingsrecht veelal
vergunningvrij.
Blz. 29
o
Bij punt 10.2 a: De bouwhoogte van erfafscheidingen is met 1 m te laag,
dit dient 2 m te zijn.
o
Reactie gemeente: De bestemming Tuin is opgenomen voor voortuinen
bij woningen. Hier worden erfafscheidingen van 2 m hoogte onwenselijk
geacht. De maximale bouwhoogte van 1 m blijft dan ook gehandhaafd.
Blz. 31
o
Bij punt 12.1: De Baak heeft de bestemming verkeer-verblijfsgebied
gekregen. In tegenstelling tot het vigerende bestemmingsplan wordt er in
dit gebied nu ook andere voorzieningen mogelijk zoals reclame-uitingen,
(ondergrondse)afvalverzamelsystemen, parkeervoorzieningen,
kunstobjecten. Wij vinden dergelijke voorzieningen hier niet wenselijk.
o
Reactie gemeente: De genoemde voorzieningen worden in algemene zin
passend geacht binnen het openbaar gebied en daarmee ook binnen de
bestemming Verkeer - Verblijfsgebied.
Blz. 32
o
Bij punt 13.1 e is niet duidelijk wat er onder kunstobjecten verstaan wordt.
o
Reactie gemeente: Het begrip ‘kunstobject’ zal worden toegevoegd aan
de begripsbepalingen.
Blz. 33
o
Bij punt 14.2.2.: Extra punt toevoegen: bij bouwpercelen van 1000 m2 of
meer is een grotere bouwhoogte (5m) en een groter oppervlak (50 m2)
van een bijgebouw toegestaan.
o
Reactie gemeente: Aan deze wens wordt vanuit het oogpunt van
uniformiteit van bestemmingsplannen binnen de gemeente niet tegemoet
gekomen.
Blz. 56
o
Bij punt 24.2: Een JOP in het gebied is absoluut ongewenst.
o
Reactie gemeente: Wij achten een JOP in dit gebied niet op voorhand
ongewenst en behouden ons graag de mogelijkheid hierover, indien zich
een initiatief voordoet, een nadere afweging te kunnen maken.
Blz. 66
o
De bestaande bedrijven zijn nog niet ingedeeld met SBI-codes.
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o

Reactie gemeente: De SBI-codes zullen ook bij de bestaande bedrijven in
de bestemming Bedrijf worden toegevoegd in de regels.

Reacties op toelichting Bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o.
Blz. 5
o
Bij punt 1.1: Het gebied ligt niet binnen de bebouwde kom.
o
Reactie gemeente: De tekst met betrekking tot de komgrens wordt
gewijzigd.
Blz. 9
o
Bij punt 2.2: Bij Park Langesteijn zijn vier kantoorgebouwen gepland. In
2005 is één kantoorgebouw gerealiseerd. Dit gebouw is nog nooit
helemaal verhuurd/verkocht geweest. De overige drie gebouwen zijn door
gebrek aan vraag tot op heden nog steeds niet gerealiseerd.
o
Reactie gemeente: Geconstateerde is juist en wordt ter kennisgeving
aangenomen. Park Langesteijn betreft een particuliere ontwikkeling van
een viertal hoogwaardige bedrijfpaviljoens.
Blz. 26
o
De afwijkingsmogelijkheid voor het oprichten van een JOP in het
plangebied, vinden we onwenselijk.
o
Reactie gemeente: Verwezen wordt naar de inspraakbeantwoording van
[inspreker 1], onder punt 14.
Blz. 27
o
Het is bekend dat de beroepsbevolking na 2020 niet meer toeneemt. Dit
wordt ten onrechte hier niet genoemd.
o
Reactie gemeente: Deze opmerking is terecht en zal worden verwerkt in
de toelichting.
Blz. 39
o
Kantorenpark Langesteijn is al sinds 2005 in ontwikkeling, maar door
gebrek aan vraag grotendeels nog steeds niet gerealiseerd.
o
Reactie gemeente: Verwezen wordt naar de beantwoording op de
opmerkingen op de toelichting, in deze bijlage, betreffende het eerste
punt onder blz. 9.
Blz. 71
o
Door de reconstructie van het kruispunt Langeweg/Hendrik Ydenweg
(Sandelingenknoop) neemt de verkeersbelasting op de Langeweg bij de
Baak toe. Dit heeft een negatief effect op de geluidsbelasting en de
verkeersveiligheid. Is dit in het plan al meegenomen?
o
Reactie gemeente: In de plannen voor de reconstructie van Sandelingen
Knoop zijn de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk gemaakt. Dit valt
buiten de werkingssfeer van onderhavig bestemmingsplan.
De overige onderdelen van deze bijlage bij inspraakreactie 1 en 4 hebben betrekking
op het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom en zullen betrokken worden bij het
opstellen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ambachtsezoom’.
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Bijlage 2
Verslag inspraakavond

20

SL
stedenbouw + landschap
OD205
OD

IN
NSSP
PR
RA
AA
AK
KA
AV
VO
ON
ND
D VO
OO
OR
RO
ON
NT
TW
WE
ER
RP
P
BEESSTTEEM
MM
MIIN
NG
GSSP
PL
LA
AN
N AM
MB
BA
AC
CH
HT
TSSE
EZ
ZO
OO
OM
ME
E.O
O.
Datum: Donderdag 4 juli 2013, van 19.30 - 22.00 uur
Aanwezig:
Zie presentielijst
portefeuillehouder Ruimte, gemeente HIA
(voorzitter) hoofd afd. B&O, gemeente HIA
(projectleider) afd. B&O, gemeente HIA
(bestemmingsplan) beleidsmedewerker afd. B&O, gemeente HIA
(bestemmingsplan/stedenbouwkundig plan) bureau OD205sl
(stedenbouwkundig plan) bureau OD205sl
(verslag) team communicatie, gemeente HIA
ONDERWERP OPMERKINGEN/ BESLUIT/ VERVOLG
Welkom
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en licht toe wie er aanwezig zijn.
Inleiding

Op 11 juni jl. heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de eigenaarbewoners van het
ontwikkelgebied. De vragen en reacties van die avond neemt de gemeente mee in het
vervolgtraject.
Vanavond vindt er een openbare informatie- en inspraakavond plaats over het voorontwerpbestemmingsplan Ambachtsezoom. Om financiële risico’s te beperken heeft de gemeente
gekozen voor een fasering in de ontwikkeling van het gebied (fase 1 nu, fase 2 over ongeveer
10 jaar). Vanavond kunnen de aanwezigen hun reactie geven op die fasering, het
stedenbouwkundig plan, het voorontwerpbestemmingsplan en de planning. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen en aandacht te vragen voor andere zaken.
Deze avond maakt onderdeel uit van het inspraaktraject, dat op 13 juni gestart is en in totaal 6
weken duurt.
Stedenbouwkun OD205sl verzorgt een presentatie over het stedenbouwkundig plan en het
dig plan en
voorontwerpbestemmingsplan. In het Stedenbouwkundig plan vormt een brede middentocht
voorontwerp
de ruggengraat van het gebied. Er is sprake van een groot middengebied, met aangrenzend
bestemmings
aan de kant van de weg Ambachtsezoom meerdere groene werkkamers en aan de zijde van de
plan
Langeweg diverse woon-werktuinen.
Het ontwikkelgebied is opgeknipt in fase 1 en 2. Fase 2 wordt in het herziene
bestemmingsplan niet meegenomen, aangezien het hier om een geplande ontwikkeling op de
lange termijn gaat (over circa 10 jaar). Het voorontwerp bestemmingsplan is momenteel voor
inspraak beschikbaar en heeft nog geen formele status. Het plan is met opzet niet tot in detail
uitgewerkt, om nog enige flexibiliteit mogelijk te maken bij het uitwerken ervan. Dat betekent
dat o.a. de ontsluitingslussen en bepaalde maatregelen op perceelniveau nog kunnen worden
aangepast OD205sl wijst de aanwezigen op een aantal onderdelen in het voorontwerp
bestemmingsplan, te weten: de randen, het bedrijvenlandschap, een aangewezen gebied met
wijzigingsbevoegdheid met een ruimtereservering voor een eventuele
vrachtwagenparkeervoorziening.
Procedure

De beleidsmedewerker licht de procedure en de planning toe. De inspraakmogelijkheid die de
gemeente momenteel biedt, is een voorloper van de wettelijk verplichte procedure. Niet alleen
burgers kunnen nu hun reactie geven ook andere overheden en instanties is om een reactie
gevraagd. Naar aanleiding daarvan kan het plan nog worden aangepast. Ook lopen er nog een
aantal vervolgonderzoeken (bijvoorbeeld geluid en archeologie), waarvan de conclusies nog
verwerkt moeten worden in het ontwerpbestemmingsplan.
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw voor een periode van 6 weken ter
inzage gelegd en kan een ieder een zogeheten zienswijze indienen
1

Vervolgens gaat het bestemmingsplan, met een conceptreactie op de zienswijzen, naar de
gemeenteraad ter vaststelling. Wanneer het bestemmingsplan uiteindelijk is vastgesteld, is
daarop beroep mogelijk.
Vraag en
antwoord

Inspreker: Welke kaart geeft een juiste weergave van de extra waterbedding tussen de Baak en de Langeweg?
De smallere waterberging is de juiste. Langs het water worden nieuwe bomen aangepand.
Inspreker: Worden er bomen gekapt om nieuwe aan te planten?
Ja, er komt een ander soort boom, direct aan de oever.
Hoe breed worden watergang en oever?
De watergang wordt circa 15-17 meter breed. De afmeting van de oever moet worden
nagezocht. (NB. Het talud varieert in breedte en loopt taps toe van 20m bij de afslag aan de
Langeweg tot minimaal 3 meter aan de onderkant van het talud. Er zal zoveel mogelijk
worden gekeken of bestaande bomen kunnen worden ingepast.)
Rekening houdend met de afstand tot de weg, blijft er weinig ruimte over voor bomen. Is er ook rekening
gehouden met geluidshinder in de nieuwe situatie?
Ja, er is een geluidsonderzoek gedaan op basis van de nieuwe situatie, aldus de
beleidsmedeweker. Maar bomen worden daarin hoogstwaarschijnlijk niet als factor
meegerekend, omdat het effect van bomen op geluidshinder te verwaarlozen zou zijn. De
beleidsmedewerker gaat nog na of de bomen in het onderzoek zijn meegenomen. (NB Het
effect van bomen wordt inderdaad niet meegenomen in dit soort onderzoeken, aangezien het
effect te verwaarlozen blijkt).
Inspreker trekt de geringe rol van bomen bij het voorkomen van geluidshinder in twijfel.
Inspreker: Verandert de watergang tussen de Baak en de diverse particuliere percelen?
Nee, die blijft gehandhaafd.
Inspreker: Is er rekening mee gehouden dat het oppervlakteniveau van het land stijgt daar waar de watergang
gepland is? Mijns inziens is het vooral jammer dat er bebouwing wordt toegevoegd en er bomen verdwijnen. Is
het water ingepland vanuit esthetisch oogpunt?
Met niveauverschillen in het landschap is rekening gehouden. Het ingeplande water is niet
alleen van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, maar vormt vooral ook een
compensatie voor de geplande bebouwing. Het waterschap eist 10% oppervlaktewater in het
plangebied.
Inspreker: In welke fase wordt het geplande water gerealiseerd?
In fase 1 wordt de 10% oppervlaktewater van fase 1 gerealiseerd. Wanneer je ergens in het
gebied een sloot dempt, dan moet de nieuwe watergang al aanwezig zijn ter compensatie.
Inspreker: Graag het nieuwe water zo laat mogelijk in fase 1.
Die wens neemt de gemeente zo veel mogelijk mee. De beleidsmedewerker wijst er wel op dat
dit in samenspraak met het Waterschap gaat.
Inspreker: Welke stukken grond zijn van de gemeente en welke van het Waterschap?
Dat is lastig aan te wijzen op de geprojecteerde kaart. Een groot deel van het water dat bij De
Baak wordt gerealiseerd ligt op het terrein van het Waterschap
Inspreker: Komt de watergang tussen de rotondes Reeweg en Hil te vervallen? Waarom? Die watergang is daar
toch gegraven op verzoek van de Gasunie?
De watergang wordt verplaatst en verdwijnt op die plek inderdaad. De Gasunie is daarmee
akkoord.
Inspreker: Wordt dit plan wel echt gerealiseerd? Er zitten wel wat risico’s aan.
De gemeente acht dit een haalbaar plan en verwacht fase 1 binnen de termijn te kunnen
realiseren. Dit mede op grond van het jaarlijks marktonderzoek dat de basis is voor de
grondexploitatie.
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Inspreker wijst erop dat de cijfers waarop de gemeente zich baseert dateren uit 2004. Zij denkt dat de gemeente
een verkeerde keuze maakt met het nastreven van dit plan.
Volgens de tekst in het voorontwerpbestemmingsplan zijn de cijfers inderdaad gebaseerd op
onderzoeken van oudere datum, maar deze gegevens zijn vervolgens door de Stec-groep
geïnterpreteerd naar de situatie in 2012.
(NB. Inmiddels zijn de cijfers in de vastgestelde grondexploitatie 2013 gebaseerd op een
second opinion uit 2012 en een rapport van de Stec-groep uit 2013. De tekst in het
ontwerpbestemmingsplan wordt hierop aangepast.)
De wenselijkheid van het te realiseren plan staat wat de gemeente betreft vanavond niet
zozeer ter discussie. Het gaat nu vooral om de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan
en de reacties daarop.
Inspreker informeert naar het uitgiftepatroon van de grond.
Insteek van de gemeente is om binnen 10 jaar 14,5 Ha te realiseren. De in de stukken
aangegeven 1 Ha per jaar is slechts een indicatie. (NB. Daar bovenop wordt rekening
gehouden met een eenmalige uitgifte van 3 hectare).
Inspreker: Het fietspad maakt ons land onbruikbaar (ivm de paarden), ik verwacht een toename van het
fietsverkeer en het bestemmingsplan maakt ook nog eens een discotheek mogelijk. Wordt er in dit plan
rekening gehouden met planschade?
U hebt 11 juni ook de ligging van het fietspad ter discussie gesteld. Wij gaan op basis daarvan
momenteel na of er een alternatief mogelijk is en komen hier nog op terug.
Planschadeverzoeken mogen altijd worden ingediend, ongeacht de budgetreservering die de
gemeente daarvoor doet. (NB In de risicoparagraaf van de GREX is planschade opgenomen).
Inspreker: Bij de woon-werktuinen zou sprake zijn van verplichte tuinschermen van 3 meter hoog. Waarom?
Dat heeft te maken met de geluidsluwe buitenruimte die wettelijk veroplicht is. Het gaat
hierbij om een soort patio’s (minimaal 6m2), bij nieuw te bouwen woningen.
Inspreker: Hoe worden de woon-werktuinen ontsloten?
Dat gebeurt naar verwachting vanuit het middengebied en bij 2 woon-werktuinen via De
Baak.
Inspreker: Waarop worden de te graven diepten gebaseerd in het archeologisch rapport? Die diepten lijken niet
te corresponderen met de archeologische verwachtingen
Binnenkort wordt de archeologische vervolgstudie opgeleverd. Dan wordt duidelijk waar de
archeologisch interessante gebieden liggen en tot welke diepten ingrepen worden toegestaan.
De gemeente doet dit vervolgonderzoek nu, in de hoop zo te voorkomen dat ondernemers
die zich in het gebied willen vestigen zelf het onderzoek moeten laten uitvoeren.
Inspreker: Houdt de gemeente ook rekening met asbestsanering op de plek van de volkstuinen?
Ja, daarmee is (financieel) rekening gehouden.
Inspreker: Hoe duurzaam wordt het bedrijventerrein eigenlijk? Er komt niet direct een warmte-koudeopslag en
de geplande groene daken kun je als gemeente niet afdwingen.
Op de groene daken zet de gemeente serieus in. Bij de grondverkoop wordt dit contractueel
vastgelegd. Voor de warmte-koudeopslag is nu ruimte gereserveerd. De gemeente wil eerst de
garantie dat er voldoende bedrijven voor deze voorziening willen gaan. Duurzaam wordt ook
de manier waarop we via parkmanagement met het terrein willen omgaan.
Inspreker: Waarom worden alleen de nieuwe woningen voorzien van geluidwerende schermen?
Omdat het voor deze wettelijk verplicht is.
Inspreker: Betreurt het dat de bomen weg moeten.
Inspreker: Jammer, dat we nu pas bij dit plan betrokken worden.
Hoewel de wens tot het ontwikkelen van het gebied al langer bestaat, staan we procedureel
gezien nog aan het begin van het traject. Wij nemen uw inbreng in deze en elke volgende fase
3

serieus.
Inspreker: Het bestemmingsplan is zó uitgebreid, dat het bijna lijkt of alles mag.
Het bestemmingsplan is zeker geen vergaarbak van functies, maar is wel flexibel van opzet.
De ligging van ontsluitingslussen en van bepaalde voorzieningen worden bewust flexibel
gehouden, om de slagingskans van het plan zo groot mogelijk te maken. De milieucategorie
ligt wel vast. De komst van een horecavoorziening in het gebied ligt niet vast, maar we willen
die ook niet bij voorbaat uitsluiten.
Inspreker: De gehouden afstand tot bestaande perceelsgrenzen is ongelijk, wanneer je de Baak 6, 8 en 12 met
elkaar vergelijkt. Kan daar 1 rechte lijn van worden gemaakt, waardoor er voor iedereen een groter perceel
resteert?
Er is uitgegaan van bestaande kavelgrenzen en een zo optimaal mogelijke indeling van het
bedrijventerrein. .De gemeente kijkt hier nog een keer naar.
Inspreker informeert hoe recent één van de geprojecteerde tekeningen is.
Het gaat om een kaart voor fase 2, waarvan de legenda wordt toegelicht. Voor het trekken van
lijnen op die kaart hebben de bestaande grenzen zoveel mogelijk als uitgangspunt gediend.
Ook het creëren van een geleidelijke overgang van bestaande kavels naar het bedrijventerrein
speelt hierbij een rol.
Inspreker: Is er in het plan ook rekening gehouden met de veiligheidscontouren i.v.m. Kijfhoek en de gasleiding?
Kijfhoek is voorzien van een nieuwe milieuvergunning, met nieuwe contouren. Die dienen als
basis voor het model waarmee gerekend is in de huidige en de nieuwe situatie. Neemt het
groepsrisico toe in het gebied (door een nieuw gewenste ontwikkeling,), dan moet er opnieuw
gerekend worden.
Ook bij de gasleiding is de groepsrisicometing gedaan en dat levert voor dit bestemmingsplan
geen bezwaar op.
Inspreker: Mag er in het gebied maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals op
Bakestein?
Er is in het plan rekening gehouden met te verwachten aantallen personen, zoals opgenomen
in het beheerplan Kijfhoek, net als bij Bakestein.
(NB Het beheerplan groepsrisico Kijfhoek is in te zien op de gemeentelijke website onder de
kop veiligheid).
Inspreker: Wanneer er zich een gas- of gifwolk voordoet, dan kunnen wij niet wegkomen via de Langeweg
Het bedrijventerrein wordt door twee rotondes ontsloten die voorzien in
vluchtmogelijkheden.
Mogen bedrijven zich lukraak in het gebied vestigen? Dan eens hier en de volgende daar?
De gemeente gaat uit van een start van de werkzaamheden vanuit de hoek, links bovenin de
kaart. Op die manier zal vermoedelijk ook de uitgifte van de grond verlopen.
Inspreker informeert naar de procedure bij een uitwerkingsplan
Uitwerkingsplannen kunnen voor delen van het gebied worden opgesteld, voor een of
meerdere bedrijven. In het bestemmingsplan staat opgenomen waarmee je rekening moet
houden bij het opstellen van het uitwerkingsplan. Het ontwerp-uitwerkingsplan wordt ter
inzage gelegd en men kan daar een reactie op geven. Het plan wordt uiteindelijk door het
college vastgesteld.
Inspreker: Ik heb begrepen dat de wegenstructuur wordt voorbelast. Hoe zit het met de terreinen die worden
uitgegeven aan bedrijven?
Op die terreinen is het aan de ondernemer zelf om wel of niet voor te belasten.
Dat is niet zo duurzaam.
Bij het bouwen van vooral grote panden is het niet nodig om voor te belasten; het gehele
terrein voorbelasten is dan slecht besteed geld
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Inspreker informeert naar de manier waarop de paarse vlakken op de geprojecteerde kaart tot stand zijn
gekomen).
De paarse vlakken zijn directe bedrijfsbestemmingen. Hierbij is gekeken naar het feitelijk
gebruik en de planologische situatie. Ook in het verleden verleende vrijstellingen zijn bij deze
inventarisatie betrokken. Zijn er omissies op de kaart, dan wil de gemeente dat graag weten.
Inspreker geeft aan een figuur te missen. Op pagina 44 wordt verwezen naar ‘onderstaande figuur’, maar die
ontbreekt.
De figuur wordt opgenomen.
Inspreker geeft aan graag te willen laten zien waarom het fietspad voor hen onwenselijk is.
Er wordt een afspraak gemaakt met de projectleider en stedenbouwkundige, voor een bezoek
aan huis.
Inspreker geeft aan dat één van de bijlagen (het geluidsrapport) tot voor kort ontbrak. Wordt de
inspraakperiode om die reden verlengd?
Nee, dat is niet het geval. Dat onderzoek is niet definitief, er wordt momenteel nog een
aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd. De definitieve rapportages worden in het vervolg
van de procedure met het ontwerpbestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. In
die periode kan men weer een reactie, een zogeheten zienswijze, indienen.
Inspreker informeert naar het ontluchtings- en affakkelingsventiel voor de gasleiding.
Dat ventiel moet verplaatst worden. De Gasunie is de mogelijkheden daarvoor, wellicht
buiten het plangebied, aan het onderzoeken.
Inspreker: Er zou een gezamenlijk onderzoek van Zwijndrecht en Ambacht plaatsvinden naar de
mogelijkheden voor vrachtwagenparkeren, maar de wethouder van Zwijndrecht lijkt daarvan niet op de hoogte.
Het gaat hier wel degelijk om een onderzoek waartoe beide colleges hebben besloten.
Inspreker: Blijft het gasstation (is een transformatorstation) langs de Reeweg gehandhaafd?
Momenteel vindt hierover overleg plaats met Stedin en het Waterschap. Uitgangspunt is het
handhaven van het trafostation op die plek.
Inspreker: Is het een optie om het huidige fietspad te handhaven?
De mogelijkheid daarvoor kunnen we bespreken tijdens het huisbezoek.
Afronding

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst.
Een verslag van deze avond wordt aan de aanwezigen toegestuurd. Reacties daarop zijn
welkom.
Tot slot wordt de toezegging gedaan de aanwezigen op de hoogte te houden van verdere
ontwikkelingen.
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bestemmingsplan Zone Krommeweg, Langeweg, A16.
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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
april 2010 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Ambachtsezoom en de actualisering van het bestemmingsplan voor De Volgerlanden-West in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In de Ambachtsezoom zullen in de toekomst
kantoren en bedrijven worden gebouwd. In De Volgerlanden-West is de aanleg van een woonwijk
gepland.
Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot
aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden
teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Oorspronkelijk was ook een beperkt verkennend booronderzoek voorzien. Dit onderzoek had als doel nader inzicht te krijgen in de zones
waar mogelijk wel en geen archeologische waarden waren te verwachten. In verband met de benodigde intensiteit van de boringen zoals die uit de voorlopige resultaten van het bureauonderzoek
bleek, het feit dat een groot deel van de Volgerlanden-West al was bebouwd en dat enkele percelen in de Ambachtsezoom niet toegankelijk waren, is echter afgezien van de uitvoering van dit
beperkte onderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de
plannen mogelijk archeologische waarden zullen worden verstoord. In de plangebieden zijn op
twee verschillende niveaus in de ondergrond crevasseafzettingen aanwezig die in het verleden
aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Het gaat om een niveau dat aan de oppervlakte heeft
gelegen in de periode tussen het Midden Neolithicum en de Late Bronstijd en om een niveau met
een riviersysteem dat actief is geweest van de IJzertijd tot in de Late Middeleeuwen (resp. 3,0 en
2,4 m -NAP). Daarnaast is het gebied in de 11e en de 14e eeuw ontgonnen. Resten van bewoning
uit deze twee perioden kunnen in de ondiepere ondergrond aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om aanvullend archeologisch
onderzoek te laten verrichten in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO) karterende
fase, bestaande uit booronderzoek. Doel van dit onderzoek is tweeledig: het opsporen van bodemlagen die in het verleden gunstige plekken vormden voor bewoning (verkennen) en het opsporen
van archeologische resten (karteren). Normaal gesproken wordt voor het eerste doel een verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarna voor het tweede doel het boornet wordt verdicht tot dat
van een karterend onderzoek dat tot doel heeft archeologische resten op te sporen. Omdat in deze
plangebieden crevasseafzettingen worden verwacht, en deze afzettingen soms een vrij beperkte
ruimtelijke verspreiding hebben, zal de benodigde dichtheid van een verkennend booronderzoek
ook voldoende zijn voor een karterend onderzoek.
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1 Inleiding
1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
april 2010 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Ambachtsezoom en de actualisering van het bestemmingsplan voor De Volgerlanden-West in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In de Ambachtsezoom zullen in de toekomst
kantoren en bedrijven worden gebouwd. In De Volgerlanden-West is de aanleg van een woonwijk
gepland.
Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot
aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden
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Figuur 1. Ligging van de plangebieden (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) op de
CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
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teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Op basis van de onderzoeksresultaten en
de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 3 een advies
geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
De plangebieden liggen tussen de bebouwde kommen van Hendrik-Ido-Ambacht in het noorden en
Zwijndrecht in het zuiden. De Ambachtsezoom ligt in het westen en grenst aan de A16. De Volgerlanden-West ligt in het oosten; de meest zuidoostelijke hoek van dit plangebied raakt de Veersedijk
(figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 38C van de topografische kaart van Nederland
(schaal 1:25.000).
Gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht
Plaats: Hendrik-Ido-Ambachtpolder
Plangebied: Ambachtsezoom
Centrumcoördinaten: 102.750 / 427.350
Oppervlakte: 25 hectare
ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: niet van toepassing
Gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht
Plaats: Hendrik-Ido-Ambachtpolder
Plangebied: De Volgerlanden-West
Centrumcoördinaten: 103.750 / 427.500
Oppervlakte: 140 hectare
ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: niet van toepassing

1.3 Toekomstige situatie
In de Ambachtsezoom zullen kantoren en bedrijven worden aangelegd. Gedetailleerde plannen
zijn op dit moment nog niet voorhanden. Het te ontwikkelen gebied is ongeveer 25 ha groot.
In De Volgerlanden West wordt een woonwijk aangelegd, die deels al is gerealiseerd. Ongeveer 15
ha van het gehele gebied zal nog worden uitgegeven.

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen
van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richt-
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snoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter in
dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.
Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat
- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel. 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

8

RAAP-RAPPORT 2124
Ambachtsezoom en De Volgerlanden-West, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het
grondgebruik in de plangebieden in het heden en verleden geïnventariseerd.
Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:
- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
- literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);
- de recente topografische kaart 1:25.000;
- recente luchtfoto’s uit Google Earth (http:/www.earth.google.com);
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH);
- de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie;
- de molendatabase;
- rapportages van reeds uitgevoerd onderzoek ter plekke.

2.2 Resultaten
Huidige situatie
Op recente topografische kaarten 1:25.000 zijn de plangebieden afgebeeld als grasland met sloten
en spaarzame bebouwing (figuur 1). Recente luchtfoto’s uit Google Earth laten een beeld uit iets
recenter tijd zien (september 2007): de noord- en zuidrand van De Volgerlanden-West zijn reeds
volgebouwd en in het resterende weidegebied is het toekomstige stratenpatroon al te zien. Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (http://www.
ahn.nl/) varieert de huidige maaiveldhoogte in de plangebieden ongeveer tussen 1 en 2 m -NAP.
Volgens de Bodemkaart van Nederland 1:50:000 varieert het gemiddeld hoogste grondwaterpeil in
de plangebieden tussen 40 en 80 cm -Mv en het gemiddeld laagste grondwaterpeil tussen 80 en
120 cm -Mv.

Aardkundige situatie
Geo(morfo)logie
Gedurende de laatste ijstijd bestond Nederland uit een toendralandschap. Waar nu de HendrikIdo-Ambachtspolder ligt, stroomden destijds rivieren. Deze rivieren konden grote hoeveelheden
sediment verplaatsen, dat namelijk niet werd vastgehouden door begroeiing. De permanent bevroren ondergrond voorkwam dat deze rivieren zich insneden en gingen meanderen. Hierdoor ont-
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stond een ‘vlechtend’ rivierpatroon van zeer brede rivierbeddingen waarin meerdere geulen tegelijk actief waren.
In een koudere periode aan het einde van de laatste ijstijd kon op diverse plaatsen in het rivierengebied verstuiving van de rivierbedding optreden, er was immers geen begroeiing en de wind had
dus vrij spel. Hierdoor zijn in en naast de rivierdalen duinen gevormd, die worden aangeduid met
de term ‘donken’. In het Holoceen vormden deze donken hoge en droge plaatsen in de natte delta.
Het waren dus geliefde plekken om een kamp op te slaan of te gaan wonen. Op de geologische
kaart staat ten zuidwesten van de plangebieden een dergelijke donk aangegeven, deze is geheel
bedekt geraakt door holocene sedimenten.
Na de laatste ijstijd, vanaf het begin van het Holoceen, steeg de temperatuur en de zeespiegel. De vernatting van het westen van Nederland leidde tot veengroei op de pleistocene ondergrond (Basisveen laag). De verdere zeespiegelstijging had tot gevolg dat op het Basisveen een
gebied werd gevormd met meanderende rivieren. In de beddingen van de rivieren en op de oevers
werd het grovere, lichtere materiaal afgezet (dat zandiger was). Bij overstromingen werd buiten
de geulen ─ in de kom ─ het fijnste en zwaardere materiaal afgezet (klei). Hierdoor ontstonden
zogenaamde stroomgordels van zandiger en lichter materiaal in een landschap van kleiige, natte
kommen. Het zandigere materiaal klinkt minder in dan de omliggende zwaardere komklei. Hierdoor
kwamen deze stroomgordels uiteindelijk iets hoger ─ en dus droger ─ te liggen dan de rest van het
landschap. Die hogere en drogere ligging, en het feit dat het zandigere materiaal makkelijker te
bewerken was, maakte van de stroomgordels aantrekkelijke plekken om te wonen. Al deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld.
Waar geen klei werd afgezet, bijvoorbeeld omdat rivieren te ver weg lagen of omdat er in een
bepaalde periode weinig overstromingen plaatsvonden, kon in de natte komgebieden veen
groeien. Dit veen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop. De geologische opbouw tussen
het oude pleistocene oppervlak en het huidige maaiveld van de Hendrik-Ido-Ambachtspolder wordt
gekenmerkt door een afwisseling van de Formatie van Echteld en de Formatie van Nieuwkoop.
Daarbij is volgens de geologische kaart sprake van komafzettingen dicht aan de oppervlakte en
kom- en oeverafzettingen op een dieper niveau (vanaf ongeveer 2,5 m -NAP). Goed bewoonbare
beddingafzettingen komen in de plangebieden niet voor.
Op korte afstand ten noorden van de beide plangebieden heeft in het verleden de Oude Waal gelopen. De stroomgordel is rond het begin van de jaartelling ontstaan en in 1331 afgedamd (Late
IJzertijd t/m Late Middeleeuwen). De top van de stroomgordelafzettingen ligt boven 2,4 m -NAP.
Op korte afstand ten zuiden van de plangebieden ligt de stroomgordel van Zwijndrecht in de ondergrond. Deze ligt dieper (boven 3,0 m -NAP) en is ook ouder: het riviersysteem is actief geweest in
het 3e en 2e millennium voor Chr (Midden Neolithicum t/m Late Bronstijd).
Het is mogelijk dat vanuit deze twee riviersystemen overstromingsafzettingen in de kom zijn afgezet, zogenoemde crevasseafzettingen. Deze crevasseafzettingen bestaan uit zandig oevermateriaal dat door de overstroming meegenomen is de kom in. Crevasses (doorbraakgeulen) zijn ─ zo
blijkt uit onderzoek in het Nederlands rivierengebied ─ in het verleden goed bewoonbaar geweest
om dezelfde redenen als stroomgordels dat waren: iets hoger gelegen en zandiger dan de natte,
kleiige komgebieden. Bij het opstellen van de geologische kaart van dit gebied zijn geen crevasses
gekarteerd, maar bij archeologisch onderzoek in de jaren 90 van de 20e eeuw en het begin van de
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21e eeuw zijn wel aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van ‘geultjes’ in de ondergrond
(zie hierna).
In het oostelijke deel van De Volgerlanden-West is als gevolg van middeleeuwse dijkdoorbraken een zandig overslagdek afgezet over het pakket klei en veen. Na deze dijkdoorbraken is het
gebied opnieuw bedijkt en houdt de natuurlijke sedimentatie in het gebied op (Kok, 1997).
Bodem
De bodem in de plangebieden bestaat uit kalkrijke en kalkhoudende polder- en drechtvaaggronden
ontwikkeld in lichte klei en zware zavel. Dit zijn bodems die kenmerkend zijn voor de komgronden
die aan de oppervlakte van de plangebieden liggen.
IKAW en CHS
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) liggen de plangebieden in een
zone met een gemiddelde kans op het aantreffen van archeologische waarden. Deze waardering is
gebaseerd op de bodemgesteldheid in de omgeving van de plangebieden (Deeben, 2008; zie ook
www.cultureelerfgoed.nl).
Volgens de archeologische kenmerkenkaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van
de provincie Zuid-Holland liggen de plangebieden geheel in een komgebied waarvoor wordt aangegeven dat bewoning vanaf de IJzertijd mogelijk is (zie tabel 1). De waardenkaart van de CHS
geeft voor de gebieden net als de IKAW een middelhoge verwachting aan. In landschappelijke zin
wordt het gebied aangeduid als ‘Zeekleiontginning’. De oostelijke grens van het gebied (de Vrouwgelenweg) wordt aangeduid als een dicht tot half open polderbebouwingslint uit de periode 18501959. De cultuurhistorische waarde ervan is niet aangegeven.
AHN en luchtfoto’s
Zowel op de weergave van het AHN als op recente luchtfoto’s uit Google Earth (http:/www.earth.
google.com) is de onderliggende landschappelijke opbouw slecht zichtbaar. In het zuidoosten van
de plangebieden ligt het maaiveld iets hoger, daar waar de bodemkaart lichter en zandiger sediment aangeeft. Op deze plek liggen de zandige overslagafzettingen die in de Middeleeuwen ontstaan zijn.
Historische situatie en mogelijke verstoringen
De Zwijndrechtse Waard is in de 11e eeuw ontgonnen. In de 14e eeuw vindt een aantal dijkdoorbraken plaats, waarna het gebied opnieuw wordt bedijkt en verkaveld. Het verkavelingspatroon uit
de 14e eeuw was tot voor kort nog grotendeels intact (Kok, 1997).
Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in de plangebieden in de Nieuwe tijd biedt de analyse
van historische kaarten een goede invalshoek.
Op de kaart van Blaeuw uit 1657 staan de plangebieden aangegeven als ‘Schobbelans Ambacht’.
Ze worden doorsneden door enkele wegen, maar verder is niets aangegeven. Ook op de ‘Kaart
van Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. Colom staat in de plangebieden geen bebouwing afgebeeld (http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/). Beide kaarten lijken vrij globaal en geven weinig
detail weer. Dat verandert in de 19e eeuw. De kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 laat
voor het gebied Ambachtsezoom een situatie zien die bijna identiek is aan de huidige (http://
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watwaswaar.nl). Op deze historische kaarten staan in het plangebied sloten afgebeeld en in het
geheel geen bebouwing. Alleen in het uiterste zuidoosten, tegen de huidige Vrouwgelenweg en de
Veersedijk aan, zijn enkele panden aangegeven. Op de Topographisch-Militaire Kaart van 1849 is
deze situatie ongewijzigd.
Op de topografische kaart uit 1936 blijkt de verspreide bebouwing zich noordwaarts langs de
Vrouwgelenweg te hebben uitgebreid en aan de Langeweg, in de Ambachtse Waard zijn enkele
panden te zien. In 1958 blijkt de losse bebouwing zich ook over de landbouwgronden (dus niet
alleen aan de weg) verspreid te hebben. Ook kassen doen hun intrede. Deze situatie blijft tot 1995
ongeveer gehandhaafd (http://watwaswaar.nl). Daarna vangt de ontwikkeling van het gebied aan,
zoals blijkt uit luchtfoto’s. In 2007 (september) blijkt de noordelijke en de zuidelijke zone van De
Volgerlanden West al vrijwel geheel bebouwd te zijn. De middenzone is nog steeds onbebouwd,
maar vertoont al wel het nieuwe stratenpatroon. De Ambachtsezoom is in dat jaar nog grotendeels
onbebouwd (http:/www.earth.google.com).

Bekende archeologische waarden
ARCHIS en AMK
In ARCHIS staan geen archeologische terreinen in de omgeving van de plangebieden (1000 m)
geregistreerd. Uit de plangebieden en uit de directe nabijheid (1000 m) zijn 3 vindplaatsen bekend.
Het gaat om losse vondsten ten noordwesten van de Ambachtsezoom van vroeg- en laat-middeleeuws aardewerk (ARCHIS-waarnemingsnummers. 16618 en 16620) en om de losse vondst
van 12e eeuws aardewerk ten zuiden van De Volgerlanden-West (ARCHIS-waarnemingsnummer
24972).
Binnen de Ambachtsezoom staat een waarneming geregistreerd die betrekking heeft op sporen uit
de Romeinse tijd. Het terrein heeft ooit een archeologische status gehad, maar is van die lijst afgevoerd omdat er afgezien van één waarneming geen verdere waarnemingen bekend zijn (ARCHISwaarnemingsnummer 408391).
Historische kaarten
De geraadpleegde historische kaarten bevatten geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid
van archeologische waarden in de plangebieden.
Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 staat in het zuidoostelijke deel van de plangebieden bebouwing langs de Veerseweg en de Vrouwgelenweg afgebeeld. Mogelijk zijn van deze
bebouwing resten bewaard gebleven in de bodem. Deze zone is momenteel nog steeds bebouwd.
KICH en molendatabase
Het raadplegen van het cultuurhistorische informatiesysteem KICH (http://www.kich.nl) en de
molendatabase (http://www.molendatabase.nl) heeft geen relevante archeologische informatie
opgeleverd.
AHN en luchtfoto’s
Het raadplegen van het AHN (http://www.ahn.nl) en recente luchtfoto’s uit Google Earth heeft
geen concrete aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische waarden in de
plangebieden.
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Eerder uitgevoerd onderzoek
In 1997 zijn 4 boorraaien gezet over het plangebied De Volgerlanden-West door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR); in totaal 93 boringen tot 4,5 m -Mv. Op een aantal plekken in deze raaien zijn geulafzettingen aangetroffen op verschillende hoogten in het profiel, variërend van 5,00 tot 3,10 m -NAP. De geulafzettingen zijn allen ingebed in het Hollandveen, dat hier
vooral uit bosveen blijkt te bestaan. De geulafzettingen zijn alle gevormd door zoet stromend water
in de loop van het 3e en 2e millennium voor Chr., ongeveer de periode waarin de stroomgordel van
Zwijndrecht, ten zuiden van de plangebieden, ook actief was. Het Hollandveen wordt afgedekt door
een ongeveer 1 m dik kleipakket, een komafzetting van de rivieren Waal en Devel die tussen 500
en 200 voor Chr. is gevormd. Zandlaagjes in het kleipakket en plaatselijk diepere insnijdingen in
het onderliggende veen wijzen op lokaal hogere stroomsnelheden. In de rapportage van dat onderzoek (Kok, 1997) wordt nergens gerept over crevasses, maar het lijkt er sterk op dat zowel in het
3e en 2e millennium voor Chr. als in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling er crevasses in het komgebied hebben gelopen vanuit riviersystemen in de buurt van de plangebieden.
In het zuidoosten van De Volgerlanden-West ten slotte is een zandig overslagdek aangetroffen, dat
is ontstaan als gevolg van twee dijkdoorbraken.
In 1998 zijn 9 kortere raaien over het terrein van De Volgerlanden-West gezet (65 boringen) die
het beeld uit 1997 bevestigen. Het valt op dat de geulafzettingen zeer plaatselijk kunnen voorkomen: soms wordt iedere boring met geulafzettingen afgewisseld door een boring zonder. Sommige
geulen zijn dus bijzonder smal (Peters, 1998).
De beide onderzoeken in 1997 en 1998 leveren geen eenduidig beeld op van archeologische
resten. Indicatoren werden aangetroffen op 4 plaatsen in De Volgerlanden-West. Het gaat om
fragmenten houtskool en middeleeuws aardewerk, aangetroffen in het overslagdek of het bovenste komkleipakket. Onduidelijk is of het om indicatoren van archeologische vindplaatsen gaat, om
stadsafval dat bij bemesting is meegekomen of om verspoeld materiaal.
In 1999 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het zuidoosten van De Volgerlanden-West
op 1 van de 4 plekken waar vermoed werd dat er zich een archeologische vindplaats bevond. Het
onderzoek leverde geen vindplaats op, slechts verspoeld vondstmateriaal (Moree, 1999).
In 2004 werden twee uitgebreide booronderzoek uitgevoerd in het gebied dat direct ten oosten van
de Volgerlanden-West ligt. Ook hier blijkt sprake te zijn van in de ondergrond aanwezige crevasses, al wordt die term zelf niet gebruikt. Voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen
werden geen overtuigende aanwijzingen gevonden (Lelivelt, 2004; Schiltmans, 2004).

Gespecificeerde archeologische verwachting
In de beide plangebieden kunnen 6 landschappen worden onderscheiden met elk een verschillende archeologische verwachting.
1. Het pleistocene IJstijdlandschap
Gedurende de IJstijd en kort daarna hebben in de toendra en later het bos jagers en verzamelaars rondgetrokken en hun kampementen opgeslagen. Resten van dergelijke kampementen
zijn lastig op te sporen omdat ze ruimtelijk slechts een beperkt areaal beslaan en zeer verspreid liggen. Het landschap ligt nu op 16 tot 12 m -NAP en ligt dus te diep om te worden verstoord. Uitzondering vormen de donken die nog lang na de IJstijd boven het zich verder ontwikkelende landschap uitstaken en aantrekkelijke bewoningsplaatsen vormden. Nog onontdekte
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donken kunnen zich in de plangebieden theoretisch tot vlak onder het maaiveld bevinden. De
kans daarop lijkt echter klein. Op de geologische kaart staan geen donken gekarteerd en ook
tijdens booronderzoek met een dichter boorgrid door BOOR zijn geen aanwijzingen gevonden
voor donken in de ondergrond.
2. Het holocene rivierlandschap
Gedurende het Holoceen was sprake van een landschap van meanderende rivieren. De plangebieden zelf lagen in een komgebied, dat in principe vrij nat, laaggelegen en lastig bewerkbaar
was. Booronderzoek in de jaren 90 van de 20e eeuw door BOOR heeft echter aangetoond dat
in het komgebied crevasseafzettingen zijn gevormd die in theorie gunstige bewoningsplaatsen
vormden. Aanwijzingen voor bewoning op dit niveau zijn tot dusverre niet gevonden. Er moet
voor de crevasseafzettingen rekening gehouden worden met een kans op het aantreffen van
resten van bewoning vanaf het Midden Neolithicum.
3. Het holocene veenlandschap
Het vroeg-holocene komgebied is overdekt geraakt met veen als gevolg van vernatting. Tijdens de veenvorming was het gebied waarschijnlijk slecht bewoonbaar, maar op de top van het
veen kan vanaf de IJzertijd zijn gewoond, met name daar waar het veen ─ bijvoorbeeld door de
nabijheid van een veenafwateringsstroom ─ goed werd ontwaterd.
4. Het laat-holocene rivierlandschap
Het veen is uiteindelijk weer overdekt geraakt door komafzettingen vanuit de Devel en de Waal,
in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling. Ook voor dit landschap geldt dat er in
het komgebied crevasseafzettingen gevormd zijn waarop vanaf de IJzertijd kan zijn gewoond.
Het is mogelijk dat enkele bij eerder onderzoek aangetroffen indicatoren hier ook op wijzen.
Voor alle nederzettingen uit de holocene rivier- en veenlandschappen geldt dat deze bij opsporend onderzoek vooral herkenbaar zullen zijn aan fragmenten houtskool, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrande leem en soms fosfaat.
5. Het ontginningslandschap uit de 11e eeuw
In de 11e eeuw is de Zwijndrechtse Waard voor de eerste keer ontgonnen. Er bestaat een
mogelijkheid dat verkavelingspatronen uit die tijd nog intact zijn, met name daar waar tijdens
latere dijkdoorbraken een overslagdek is afgezet. Resten van bewoning kunnen ook aanwezig zijn. Verkavelingspatronen zijn niet op te sporen met de gebruikelijke opsporingsmethoden,
bewoningsresten wel. Deze zullen bij opsporend onderzoek vooral herkenbaar zullen zijn aan
fragmenten houtskool, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrande leem, mortel, baksteen, glas en
soms fosfaat.
6. Het ontginningslandschap uit de 14e eeuw
Na de dijkdoorbraken in de 14e eeuw is het gebied opnieuw bedijkt en ontgonnen. Het verkavelingspatroon uit deze periode is tot recente tijd grotendeels intact gebleven. Resten van
bewoning uit deze periode (en daarna) zijn vooral aan de randen van het gebied te verwachten,
zoals blijkt uit historisch kaartmateriaal. De vraag is of deze resten nog onverstoord zullen zijn,
gezien de blijvende, en zich uitbreidende bebouwing in deze randzones. Deze zullen bij opsporend onderzoek vooral herkenbaar zijn aan fragmenten houtskool, aardewerk, (on)verbrand
bot, verbrande leem, mortel, baksteen, glas en soms fosfaat.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de
plannen mogelijk archeologische waarden zullen worden verstoord.
Meer specifiek zijn de volgende bevindingen van belang:
- In de plangebieden zijn op twee verschillende niveaus in de ondergrond crevasseafzettingen
aanwezig, die in het verleden aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Het gaat om een niveau
dat aan de oppervlakte heeft gelegen in de periode tussen het Midden Neolithicum en de Late
Bronstijd en om een niveau met een riviersysteem dat actief is geweest vanaf de IJzertijd tot in
de Late Middeleeuwen (resp. 3,0 en 2,4 m -NAP).
- In de 11e en de 14e eeuw is het gebied ontgonnen. Resten van bewoning uit deze twee perioden
kunnen in de ondiepere ondergrond aanwezig zijn.

3.2 Aanbevelingen
Vervolgonderzoek
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om aanvullend archeologisch
onderzoek te laten verrichten in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO) karterende
fase, bestaande uit booronderzoek. Doel van dit onderzoek is tweeledig: het opsporen van bodemlagen die in het verleden gunstige plekken vormden voor bewoning (verkennen) en het opsporen
van archeologische resten (karteren). Normaal gesproken wordt voor het eerste doel een verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarna voor het tweede doel het boornet wordt verdicht tot een
karterend onderzoek dat tot doel heeft archeologische resten op te sporen. Aanbevolen wordt
om eerst door middel van raaien de crevasses op te sporen. Daarbij wordt een afstand tussen de
boringen van 10 m geadviseerd, gezien het feit dat crevasses vrij klein kunnen zijn. In een tweede
fase kan dan daar waar crevasses zijn aangetroffen het booronderzoek worden uitgebreid met het
doel archeologische resten op te sporen. Bij de opzet van het booronderzoek kan rekening gehouden worden met de onderzoeken die in het verleden al zijn uitgevoerd. De boorstaten van deze
onderzoeken zijn beschikbaar.

Aanpak
Oorspronkelijk was binnen dit onderzoek ook een verkennend booronderzoek voorzien. Dit onderzoek had als doel te bepalen welke gedeelten van het landschap geschikt waren voor bewoning in
het verleden en welke niet. Een dergelijk beperkt booronderzoek heeft dus geen karterend doel,
d.w.z. het is niet gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen. De uitkomsten van
het bureauonderzoek resulteerden in het bovenstaande advies van een vrij korte boorafstand van
10 m. Daarmee werden de mogelijkheden om binnen het geoffreerde verkennende booronder-
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zoek de eerder door BOOR uitgevoerde boorraaien af te maken, zodanig beperkt dat hieruit geen
zinnig antwoord kon worden verwacht: of de boorafstand moest worden vergroot, wat een te grote
kans op het missen van archeologisch relevante zones zou betekenen, of slechts een deel van het
gebied kon afdoende worden onderzocht. Daarnaast bleek een groot deel van de VolgerlandenWest al te zijn bebouwd, wat de mogelijkheden om de door BOOR uitgevoerde boorraaien uit te
breiden of af te maken, beperkte. Ten slotte bleek dat in de Ambachtsezoom, waar het probleem
van bebouwing zich niet voordeed, te veel percelen niet toegankelijk waren. Het voorziene verkennende onderzoek is dan ook niet uitgevoerd.
Het nu gegeven advies behelst voor wat betreft de eerste fase in wezen eenzelfde onderzoek,
maar nu toegespitst op de plaatselijke situatie en in een voldoende omvang om het gehele gebied
landschappelijk te kunnen verkennen. Daarnaast wordt een tweede fase van karterende aard
geadviseerd. Hierin was niet voorzien in het kader van dit onderzoek.
De organisatie van het booronderzoek is afhankelijk van wie in het gebied bodemingrepen gaat uitvoeren. Wanneer de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zelf de ontwikkeling van het gebied ter hand
neemt, is zij de veroorzaker en de partij die het archeologisch vooronderzoek ter hand neemt.
Worden de plangebieden uitgegeven aan bedrijven en/of particulieren, dan is het raadzaam in het
bestemmingsplan een onderzoeksverplichting op te nemen in de vorm van een aanlegvergunningstelsel. Op deze manier wordt het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek een vergunningverplichting bij bijvoorbeeld de bouwvergunning. Er zit wel een aantal nadelen aan deze laatste opzet.
De praktijk leert dat een dergelijke onderzoeksverplichting vaak op weerstand stuit en invloed
heeft op de prijs van de uit te geven kavels. Daarnaast raakt het onderzoek in het gehele gebied
sterk versnipperd.

Bestemmingsplan
Ten aanzien van het op te stellen bestemmingsplan wordt geadviseerd de in de Advieskaart aangegeven gebieden (figuur 2) op te nemen als een gebied met een dubbelbestemming ‘archeologisch waardevol gebied’. In dit gebied gelden archeologische voorwaarden voor aanleg-, sloop- en
bouwvergunningen.
In de bijlage zijn bestemmingsplanteksten opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het bestemmingsplan.
In de toelichting op de paragraaf ‘archeologie’ in het bestemmingsplan kan de tekst uit § 2.2 onder
de kop ‘Gespecificeerde archeologische verwachting’ worden opgenomen samen met de overwegingen en adviezen zoals hierboven onder de kop ‘Vervolgonderzoek’ staan.
Dit bureauonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient dan ook contact opgenomen te worden met de provincie Zuid-Holland.
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Figuur 2. Advieskaart. Gebieden met een dubbelbestemming Archeologisch Waardevol gebied zijn roze
aangegeven.
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHS

Cultuurhistorische HoofdStructuur

CMA

Centraal Monumenten Archief

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

IVO(-P)

Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KICH

KennisInfrastructuur CultuurHistorie

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Overzicht van figuren en tabellen
Figuur 1. Ligging van de plangebieden (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) op de
CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 2. Advieskaart. Gebieden met een dubbelbestemming ‘Archeologisch Waardevol gebied’
zijn roze aangegeven.
Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Bestemmingsplantekst.
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Bijlage 1. Bestemmingsplantekst
Hieronder is een aantal voorbeeldvoorschriften opgenomen in verband met de bescherming van
archeologische waarden. Deze voorschriften kunnen niet zonder meer in elk bestemmingsplan
worden opgenomen. Voor het - in het belang van de archeologische monumentenzorg - opleggen van beperkingen aan gebruikers en eigenaren van gronden, is een goede onderbouwing
noodzakelijk.
De voorschriften kunnen uitsluitend worden gebruikt als bouwsteen in een op te stellen bestemmingsplan en zullen nog nader moeten worden ingevuld (waar aangegeven met ‘xxx’) en aangevuld met bijvoorbeeld procedureregels. Dit hoofdstuk bevat 4 paragrafen. De paragrafen 1
(Buitengebied) en 2 (Stedelijk gebied) bevatten specifieke voorschriften voor respectievelijk het
buitengebied en het stedelijk gebied. In de paragrafen 3 (Uitwerkingsplicht) en 4 (Wijzigingsbevoegdheid) zijn voorschriften opgenomen die niet zijn gebonden aan de aard en het karakter van
het gebied.

1 Buitengebied
Dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied
Doeleindenomschrijving
1. De gronden die op de plankaart zijn aangewezen als ’Archeologisch waardevol gebied‘ zijn
tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen. Voor zover op de plankaart nog andere dubbelbestemmingen voor deze gronden zijn aangegeven, is de voorrangsregeling zoals opgenomen in artikel xxx van toepassing.
Bouwvoorschriften
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming worden gebouwd. De
bouwhoogte van deze bouwwerken mag niet meer dan xxx m bedragen.
Vrijstelling
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 ten behoeve
van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring
van de archeologische resten.
4. V oor zover het oprichten van het bouwwerk, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, kan leiden
tot een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling
verlenen van het bepaalde in lid 2, indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
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c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5. De vrijstelling wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin
de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar
het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Aanlegvergunning
7. Het is verboden op of in de als ’Archeologisch waardevol gebied‘ bestemde gronden zonder of
in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van de bodem;
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte
van de aan te brengen verharding xxx m2 of meer bedraagt;
c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet
als bosgrond kunnen worden aangemerkt;
g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;
h. het aanleggen van bos of boomgaard;
i.

het scheuren van grasland over een grotere oppervlakte dan xxx m2;

j.

het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe
ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage
en ontginnen.

Het onder 7 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale
onderhoud betreffen, of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
het bestemmingsplan.
8. De aanlegvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 7 genoemde werken en
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden
niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.
9. Voor zover de in lid 7 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte
gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende
voorschriften worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
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c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan
door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
10. De aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld.
Voorrangsregeling
Voor zover de op de plankaart aangegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
a. in de eerste plaats de bepalingen van artikel xxx (Waterkering);
b. in de tweede plaats de bepalingen van artikel xxx (Archeologisch waardevol gebied);
c. in de derde plaats de bepalingen van artikel xxx (Grondwaterbeschermingsgebied);
d. in de vierde plaats de bepalingen van artikel xxx (Leidingen).
Wijzigingsbevoegdheid agrarisch bouwperceel
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:
De vorm van de op de plankaart aangegeven bouwvlakken wordt gewijzigd, indien dit noodzakelijk
is in verband met de bescherming en het behoud van archeologische waarden, mits:
a. de landschappelijke en natuurwaarden door de wijziging niet in onevenredige mate
worden aangetast;
b. de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van de bedrijfswoning(en) niet hoger zal
zijn dan de voorkeursgrenswaarde of de verkregen hogere grenswaarde;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden daardoor niet in onevenredige
mate worden aangetast;
d. door de wijziging geen situatie ontstaat die uit een oogpunt van milieu minder aanvaardbaar is.
of
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:
De vorm van de op de plankaart aangegeven bouwvlakken wordt gewijzigd, indien dit op grond
van de resultaten van verricht archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst is in verband met
het gewenste beschermingsniveau van de aangetroffen archeologische waarden en indien zonder
wijziging van de vorm van het bouwvlak de voor het desbetreffende agrarische bedrijf mogelijke
bebouwing niet of niet op doelmatige wijze kan worden gerealiseerd.
De oppervlakte van het bouwvlak mag door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid met niet
meer dan xxx% worden vergroot. De wijziging mag bovendien geen onevenredige belemmering
opleveren voor de bestemmingen in de omgeving.
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Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering, de inrichting
en het gebruik van de gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermingswaardige archeologische resten aanwezig zijn.
Toepassing van de bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest
doelmatige gebruik.

2 Stedelijk gebied
Dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied
Doeleindenomschrijving
1. De gronden die op de plankaart zijn aangewezen als ’Archeologisch waardevol gebied‘ zijn
tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen. Voor zover op de plankaart nog andere dubbelbestemmingen voor deze gronden zijn aangegeven, is de voorrangsregeling zoals opgenomen in artikel xxx van toepassing.
Bouwvoorschriften
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering
van: ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande
a. oppervlakte van het gebouw, gelegen op minder dan 1 meter boven peil, in generlei
opzicht wordt vergroot of veranderd;
b. de bouw van een bijgebouw of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met ten
hoogste xxx m².
Vrijstelling
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 ten behoeve
van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is gebleken dat het oprichten van het gebouw, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van
de archeologische resten.
4. Voor zover het oprichten van het gebouw, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, kan leiden tot
een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling
verlenen van het bepaalde in lid 2, indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden
verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden; de verplichting tot het doen
b. van opgravingen, of
c. de verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een deskundige
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5. De vrijstelling wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin
de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar
het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
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Voorrangsregeling
Voor zover de op de plankaart aangegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, gelden:
a. in de eerste plaats de bepalingen van artikel xxx (Waterkering);
b. in de tweede plaats de bepalingen van artikel xxx (Archeologisch waardevol gebied);
c. in de derde plaats de bepalingen van artikel xxx (Grondwaterbeschermingsgebied);
d. in de vierde plaats de bepalingen van artikel xxx (Leidingen).

3 Uitwerkingsplicht
Burgemeester en wethouders werken deze bestemming uit met inachtneming van de volgende
regels:
alvorens tot uitwerking over te gaan stellen burgemeester en wethouders een onderzoek in naar
de aanwezigheid van archeologische resten. Indien uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische resten aanwezig zijn, houden burgemeester en wethouders rekening met de archeologische waarde van de gronden.
of
Burgemeester en wethouders werken deze bestemming uit met inachtneming van de volgende
regels:
bij de uitwerking nemen burgemeester en wethouders de aanwezigheid van de archeologische
vindplaatsen in acht. Indien het ontwerp van de uitwerking leidt tot bebouwing van een of meerdere van deze gronden stellen zij, voordat een beslissing wordt genomen over het ontwerp-uitwerkingsplan, een nader onderzoek in naar de archeologische waarde van de gronden. Indien uit dit
onderzoek blijkt dat het bodemarchief bescherming verdient, houden burgemeester en wethouders
rekening met deze archeologische waarden.

4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de plankaart wordt
gewijzigd door een of meerdere bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming ’Archeologisch
waardevol gebied‘ van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig
zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de plankaart wordt
gewijzigd door aan een of meerdere bestemmingsvlakken de dubbelbestemming ’Archeologisch
waardevol gebied‘ toe te kennen, indien uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn.
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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
augustus en september 2012 een aanvullend bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het opstellen van het bestemmingsplan
Ambachtsezoom en met de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. De hiermee
gepaard gaande (graaf)werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden in
het plangebied verstoren.
Globaal kenmerkt de bodem in het plangebied zich, van boven naar beneden, door de volgende
lagen: een laag geroerde en/of opgebrachte grond, een overslagdek uit de 14e eeuw, kom- en crevasseafzettingen van de Waal stroomgordel, veen en kom- en crevasseafzettingen van de Zwijndrecht stroomgordel. Het pleistocene ijstijdlandschap ligt naar verwachting op 14 tot 12 m -NAP en
valt buiten het bereik van de boordiepte van dit onderzoek.
Landschappelijk gezien kan op basis van de resultaten van het veldonderzoek samengevat worden
gesteld dat er sprake is van een aantal archeologisch kansrijke zones. Het advies met betrekking
tot archeologisch vervolgonderzoek is afhankelijk van de diepteligging van deze zones in relatie tot
de geplande inrichting. Met andere woorden: worden de aanwezige archeologisch kansrijke zones
bedreigd door de geplande ingrepen?
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt verwacht dat de voorgenomen werkzaamheden (§ 1.2) de archeologisch kansrijke niveaus in het plangebied kunnen verstoren. Er wordt
daarom aanbevolen beschermende maatregelen te treffen ten aanzien van de archeologie. Vanuit
het beleid van streven naar behoud van archeologische waarden in situ, kunnen deze maatregelen bestaan uit het voorkomen van bodemingrepen tot in de aangetroffen archeologische relevante niveaus. Dit betekent dat de onderstaande maximale verstoringsdiepte gehanteerd dienen te
worden per archeologisch kansrijke zone.
Archeologisch kansrijke zone 5/6, ontginningslandschap uit de 11e en na de 14e eeuw: in
een zone (rondom boring 208, figuur 5) zijn tijdens het veldonderzoek aan het maaiveld enkele
fragmenten aardewerk aangetroffen uit de (Vroege) Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd en
mogelijk Romeinse tijd. De middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische
vindplaatsen uit de (Vroege) Middeleeuwen en mogelijk de Romeinse tijd blijft gehandhaafd. De
archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen vanaf de 14e
eeuw tot en met de Nieuwe tijd blijft laag.
De maximale diepte van graafwerkzaamheden dient tot de reeds verstoorde bovengrond (bouwvoor) beperkt te blijven. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal circa 0,3 m -Mv.
Archeologisch kansrijke zone 4, crevasseafzettingen Waal stroomgordel: het intacte paleolandschap van de Waal stroomgordel, in de nabijheid van de crevasseafzettingen (figuur 6) bood
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in principe de mogelijkheid voor bewoning vanaf de IJzertijd t/m de Vroege Middeleeuwen. De top
van deze crevasseafzettingen komt voor tussen 1,5 - 3,7 m -NAP.
De maximale diepte van graafwerkzaamheden dient tot de reeds verstoorde bovengrond (bouwvoor) beperkt te blijven. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal circa 0,3 m -Mv.
Archeologisch kansrijke zone 3, het holocene veenlandschap: in het plangebied is in de boringen 43, 201, 209, 249 en 250 veraarding van de top van het veen waargenomen (figuur 5). Dergelijke locaties op het veen in de directe nabijheid van een crevassegeul zijn zeer aantrekkelijke
bewoningslocaties geweest in de periode van de IJzertijd t/m de Vroege Middeleeuwen.
De maximale diepte van graafwerkzaamheden dient tot de reeds verstoorde bovengrond (bouwvoor) beperkt te blijven. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal circa 0,3 m -Mv.
Archeologisch kansrijke zone 2, crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomgordel: het intacte
paleolandschap van de Zwijndrecht stroomgordel (figuur 6), in de nabijheid van de crevasseafzettingen, bood in principe de mogelijkheid voor bewoning vanaf het Midden Neolithicum tot en met
de Bronstijd. De top van de aangetroffen crevasseafzettingen komt voor vanaf circa 2,8 m -NAP.
De maximale diepte van graafwerkzaamheden dient beperkt te blijven tot circa 1 m -Mv.
Indien de maatregelen niet mogelijk zijn en er ingrepen plaatsvinden die dieper reiken dan de hierboven maximale verstoringsdiepte, dan wordt aanbevolen voorafgaand aan de werkzaamheden,
nader aanvullend, intensiever, archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Het doel is dan de
aangetroffen kansrijke zones in het plangebied nader te onderzoek en te begrenzen en eventueel
aanwezige archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt
door het vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek,
karterende fase, door middel van een intensief, handmatig uitgevoerd booronderzoek.
De beoogde bodemingrepen in de rest van het plangebied, buiten de hierboven omschreven
archeologisch kansrijke zones, kunnen zonder verdere beperkingen ten aanzien van de archeologie worden uitgevoerd; er wordt hier in het kader van de voorgenomen werkzaamheden geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan is
conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een
besluit.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in
augustus en september 2012 een aanvullend bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het opstellen van het bestemmingsplan
Ambachtsezoom en met de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijventerrein. De hiermee
gepaarde (graaf)werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden in het
plangebied verstoren.

1.2 Omschrijving van het onderzoeks- en plangebied
Het te onderzoeken gebied ligt ten zuidwesten van de kern van Hendrik-Ido-Ambacht.
Het onderzoeksgebied voor het (aanvullend) bureauonderzoek wordt gevormd door het bestemmingsplan Ambachtsezoom, dat ligt ingeklemd tussen de Ambachtsezoom, de Krommeweg, de
Langeweg en de Hendrik Ydenweg in het westen.
Het plangebied (ca. 32 ha) voor het inventariserend veldonderzoek wordt gevormd door het toekomstige bedrijventerrein. Dit ligt binnen de hierboven omschreven grenzen van het bestemmingsplan Ambachtsezoom, behalve dat de westgrens wordt gevormd door het Baakpad (figuur 1).
Het grondgebruik van het plangebied ten tijde van het onderzoek is in hoofdzaak agrarisch, akkeren grasland, en kent enkele verspreide (bedrijfs)gebouwen. Het plangebied staat afgebeeld
op kaartblad 38C van de topografische kaart van Nederland, met RD-centrumcoördinaat (XY)
102.645/427.345. Het betreft de volgende kadastrale percelen: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
sectie G, perceelsnummers 5020, 5205, 7170, 8394, 8398, 8399, 8409, 8628, 9522, 9977 t/m
9979, 9995, 10576, 11085, 11086, 11721, 11722, 11727 en 11728.
De exacte diepte en locatie van de bodemingrepen was op het moment van schrijven niet bekend.
Er wordt uitgegaan van voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de geplande aanleg van
het bedrijventerreinen en (ondergrondse) infrastructuur inclusief het slaan van heipalen.

1.3 Voorafgaand archeologisch onderzoek
Voorafgaand aan dit onderzoek is door RAAP in 2010 voor een groot deel van het onderzoeks- en
plangebied een archeologisch bureauonderzoek opgesteld in het kader van onderhavige planvorming (Kroes, 2010). Het had tot doel informatie over bekende en verwachte archeologische
waarden te verwerven, teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Het gebied dat
ligt tussen het Baakpad, de Langeweg en de Hendrik Ydenweg, is niet beschreven in het bureauonderzoek van Kroes (2010) en zal worden toegevoegd aan en beschreven in het aanvullend
bureauonderzoek.
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) en het plangebied van het inventariserend veldonderzoek (blauwe lijn) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen (blauw) op de CHS van Zuid-Holland;
inzet: ligging in Nederland (ster).

1.4 Onderzoeksopzet en doel- en vraagstelling
In de offerte van dit onderzoek is een omschrijving van het archeologisch onderzoek opgenomen
dat beschouwd kan worden als een Plan van Aanpak (PvA). Samen met het protocol inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.2 vormt deze aanpak het uitgangspunt voor dit onderzoek.
De doelstelling van het aanvullende bureauonderzoek was het verwerven van informatie over
bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te
stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen en eventueel aanvullen van die gespecificeerde archeologische verwachting. Zo kan worden bepaald in welke zones in het plangebied een
reële kans bestaat op de aanwezigheid van archeologische resten en in welke zones niet en waar
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dus verder onderzoek kan worden uitgesloten. Het plangebied is middels een verkennend booronderzoek onderzocht om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de relatieve gaafheid daarvan,
oftewel de mate van bodemverstoring. Het verkennend booronderzoek is met name geschikt om
het paleolandschap te reconstrueren en de mate van intactheid ervan vast te stellen.
Om bovenstaande doelstelling te kunnen verwezenlijken is dit onderzoek er specifiek op gericht
om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
2. Zijn in het plangebied archeologisch kansrijke niveaus (zoals bijvoorbeeld crevasseafzettingen
of zones met intact veen) aanwezig?
3. Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch kansrijke niveaus?
4. In welke zones worden de kansrijke niveaus (mogelijk) bedreigd door de geplande inrichting?
5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek
zinvol is?
6. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk, in welke zones is dat dan en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek. Na afronding van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
op basis van de onderzoeksresultaten en het advies van RAAP een besluit over het vervolgtraject. Het besluit kan inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond of dat één van de vervolgstappen uit het proces van de AMZ moet worden doorlopen.

1.5 Kwaliteit
Uitgangspunt voor dit onderzoek is het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ),
zoals beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2). Dit proces kan
uit meerdere fasen bestaan. De eerste fase is het archeologisch vooronderzoek. Daarbij gaat het
erom vast te stellen of archeologische waarden in een gebied aanwezig kunnen zijn en, zo ja, wat
de kwaliteit daarvan is.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat

- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Mesolithicum

- 8700

(Midden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500
Laat

- 12.000

- 12.500
Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A

- 35.000

Hengelo

- 60.000
Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(Oude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup

- 114.000
Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000
Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien

463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Aanvullend bureauonderzoek

2.1 Methoden
Het aanvullend bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het bestemmingsplan Ambachtsezoom (onderzoeksgebied). Hiertoe
is gebruik gemaakt van het archeologische bureauonderzoek dat in 2010 is uitgevoerd voor de
Ambachtsezoom en de Volgerlanden-West (Kroes, 2010). Het is aangevuld voor het gebied ten
westen van het Baakpad. Tevens is het waar nodig aangepast of aangevuld met recente, sinds
2010, archeologische en aardkundige onderzoeksgegevens.
Geraadpleegd zijn onder meer de volgende bronnen:
• het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);
• de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
• de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (www.ikaw.nl);
• literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);
• de recente topografische kaart 1:25.000;
• recente luchtfoto’s uit Google Maps (maps.google.nl);
• het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl);
• het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH);
• de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie;
• de molendatabase (www.molendatabase.nl);
• rapportages van archeologische onderzoeken na 2010 (zie literatuurlijst).

2.2 Resultaten
Huidige situatie
Op recente topografische kaarten 1:25.000 is het oostelijk deel van het onderzoeksgebied afgebeeld als grasland met sloten en spaarzame bebouwing (figuur 1). Het westelijk deel, ten westen
van het Baakpad, is intensief in gebruik met ondermeer een tankstation, restaurant en de aansluiting (op- en afritten) van de Hendrik Ydenweg met de rijksweg A16. Recente luchtfoto’s uit Google
Maps bevestigen dit landgebruik. Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland varieert de huidige maaiveldhoogte in het oostelijk deel ongeveer
tussen 1 en 2 m -NAP. Ter hoogte van de taluds van de op- en afritten is het maaiveld opgehoogd.

Aardkundige situatie
Geo(morfo)logie
Gedurende de laatste ijstijd bestond Nederland uit een toendralandschap met rivieren. Waar nu
het plangebied ligt, stroomden destijds rivieren. Deze rivieren konden grote hoeveelheden sediment verplaatsen, door de afwezigheid van begroeiing werd dit namelijk niet vastgehouden. Er ont-
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stond een ‘vlechtend’ rivierpatroon van zeer brede rivierbeddingen waarin meerdere geulen tegelijk actief waren.
In een koudere periode aan het einde van de laatste ijstijd kon op diverse plaatsen in het rivierengebied verstuiving van de rivierbedding optreden, er was immers geen begroeiing en de wind had
vrij spel. Hierdoor zijn in en naast de rivierdalen duinen gevormd, die worden aangeduid met de
term ‘donken’. In het Holoceen vormden deze donken hoge en droge plaatsen in de natte delta.
Het waren dus geliefde plekken om een kamp op te slaan of te gaan wonen. Op de geologische
kaart staat ten zuidwesten van het onderzoeksgebied een dergelijke donk aangegeven, deze is
geheel bedekt geraakt door holocene sedimenten.
Na de laatste ijstijd, vanaf het begin van het Holoceen, steeg de temperatuur en de zeespiegel.
De vernatting van het westen van Nederland leidde tot veengroei op de pleistocene ondergrond
(Basisveenlaag). De verdere zeespiegelstijging had tot gevolg dat een gebied werd gevormd met
meanderende rivieren. De afzettingen van deze rivieren hebben het Basisveen deels afgedekt
en deel geërodeerd. Meanderende rivieren kenmerken zich door relatief brede stroomgordels die
zijn ontstaan als gevolg van het stroomafwaarts verplaatsen van de meanderbochten. Door dit
proces vindt binnen de meandergordel continu erosie en sedimentatie plaats. Daarnaast ontstaat,
als gevolg van selectie van materiaal tijdens de sedimentatie, een differentiatie in afzettingen. Op
basis van genese en lithologie kan onderscheid worden gemaakt in drie type afzettingen: stroomgordel-, crevasse- en komafzettingen (figuur 2). Een stroomgordel is lithogenetisch onderverdeeld
in beddingafzettingen, (rest-)geulafzettingen en oeverafzettingen; alle behorend tot de Formatie
van Echteld. Binnen een meandergordel zijn doorgaans verschillende kronkelwaard- en restgeulen aanwezig. Oeverwallen ontstaan aan weerszijde van de meandergordel als gevolg van laterale
selectie naar korrelgrootte. Hierbij bezinkt het zwaardere sediment, silt en zand, het dichtst bij de
geul; de fijne fractie, klei, komt tot bezinking in het komgebied. Bij een hoge rivierwaterstand kon
een rivier door haar oeverwallen breken en liep het rivierwater de kom in. Zandig oever- en beddingmateriaal werd daarbij meegesleept en afgezet op de komklei. Vanuit een dergelijke oeverwaldoorbraak (crevasse) konden bij regelmatige overstromingen kleinere geulsystemen ontstaan
die vanuit de rivier doodliepen in de komgronden. Vanuit dergelijke crevassegeulen kon in de kom
eveneens zandiger materiaal worden afgezet. Crevasseafzettingen zijn echter veel minder dik dan
stroomgordelafzettingen (Berendsen & Stouthamer, 2001a; Berendsen, 2004).
Wanneer een stroomgordel of crevasse is verland, zal door de meer zandige vulling de voormalige
waterloop door het verschil in klink, relatief hoger in het landschap komen te liggen dan het omliggende klei en veen. Deze reliëfinversie kan aan het maaiveld zichtbaar zijn.
Waar geen klei werd afgezet, bijvoorbeeld omdat rivieren te ver weg lagen of omdat er in een
bepaalde periode weinig overstromingen plaatsvonden, kon in de natte komgebieden veen
groeien. Dit Hollandveen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop. Door de afwisseling van
perioden met respectievelijk hogere en lagere rivieractiviteit en door het zich verleggen van rivierlopen in de veenmoerassen, is een afwisseling van klei en veen ontstaan.
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Figuur 2. Schematische doorsnede van het rivierengebied.

De veronderstelde loop van verschillende riviertakken in de omgeving van het onderzoeksgebied
is voor een belangrijk deel gebaseerd op de paleogeografische reconstructiekaart van de RijnMaasdelta (Berendsen & Stouthamer, 2001a).
De eerste fluviatiele sedimentatie die bekend is, heeft plaatsgevonden toen de Gorkum - Arkel
stroomgordel actief was van circa 5500 tot 4400 voor Chr. Deze stroomgordel ligt ten zuiden van
het onderzoeksgebied. Volgens Berendsen & Stouthamer (2001b) wordt het hoogste (zand) voorkomen van deze stroomgordelafzettingen verwacht vanaf 3,5 m -NAP. Er wordt hierbij aangenomen dat er boven op het zandvoorkomen (geul- en beddingafzettingen) tenminste circa 1 m oeverafzettingen is gevormd.
De Zwijndrecht stroomgordel, die de Gorkum - Arkel ten zuiden van het onderzoeksgebied doorkruist, was actief van het 3e tot het 1e millennium voor Chr. De afzettingen hiervan worden verwacht op circa 2,5-3 m -NAP (Coppens, 2012a).
De jongste fluviatiele sedimenten zijn afkomstig van de Waal stroomgordel ten noordoosten en de
Devel ten zuiden van het onderzoeksgebied. Deze zijn rond het begin van de jaartelling ontstaan
en in 1331 afgedamd. Gebaseerd op het voorkomen van vergelijkbare crevassegeulen van de
Waal stroomgordel in de Volgerlanden-Oost (Coppens, 2012c) wordt de top van deze afzettingen
verwacht op circa 2 m -NAP.
Het is bekend dat vanuit de Waal en vanuit de Zwijndrecht stroomgordel in de omgeving van het
onderzoeksgebied crevasses zijn ontstaan. Deze zijn ondermeer in kaart gebracht in de Volgerlanden-Oost (Coppens, 2012b&c) en in De Volgerlanden-West (Coppens, 2012a). Tijdens dit laatste onderzoek zijn op de oevers van een crevassegeul van de Zwijndrecht stroomgordel twee
archeologische vindplaatsen aangetroffen uit de periode Midden Neolithicum tot en met de Vroege
Bronstijd.
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naam stroomgordel

ouderdom (jaren voor/na Chr.)

actieve periode

Gorkum-Arkel

5500 tot 4400 voor Chr.

Neolithicum

Zwijndrecht

2550 tot 500 voor Chr.

Laat Neolithicum t/m Vroege IJzertijd

Devel (Merwede)

900 voor Chr. tot 1332 na Chr.

IJzertijd t/m Late Middeleeuwen

Waal

450 na Chr. tot 1332 na Chr.

Romeinse tijd t/m Late Middeleeuwen

Tabel 2. Overzicht van stroomgordels in de gemeente Zwijndrecht (naar Berendsen & Stouthamer, 2001a).

Ten oosten van het onderzoeksgebied is als gevolg van laat-middeleeuwse dijkdoorbraken een
zandig overslagdek afgezet op het pakket klei en veen. Het is onbekend of dit overslagdek het
onderzoeksgebied heeft bereikt. Zowel op de weergave van het AHN als op recente luchtfoto’s uit
Google Maps is de onderliggende landschappelijke opbouw slecht zichtbaar. Analyse van het AHN
noch van de bodemkaarten (Stiboka, 1972; Pons, 1994) bracht uitsluitsel over de verspreiding
van het overslagdek. Na deze dijkdoorbraken is het gebied opnieuw bedijkt en hield de natuurlijke
sedimentatie in het gebied op (Kok, 1997).
Bodem
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit kalkrijke en kalkhoudende poldervaaggronden ontwikkeld in zware klei met moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en dieper doorgaand dan
120 cm (Stiboka, 1972; code Mn45A en Mn86A). Dit zijn bodems die kenmerkend zijn voor de komgronden die aan de oppervlakte van het onderzoeksgebied liggen.
Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het onderzoeksgebied grondwatertrap VI aangegeven. Een grondwatertrap VI wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de
40 en 80 cm -Mv en de laagste grondwaterstand meer dan 120 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk
gemiddelde en variërende grondwaterstand betekent dat eventueel aanwezige organische archeologische resten (zoals hout en bot) tot 120 cm -Mv waarschijnlijk niet goed geconserveerd zullen
zijn. Vanaf 120 cm -Mv kunnen organische resten nog wel in goede staat in de bodem aanwezig
zijn.
IKAW en CHS
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) ligt het onderzoeksgebied in
een zone met een gemiddelde verwachting voor archeologische waarden. Deze waardering is
gebaseerd op de bodemgesteldheid in de omgeving van het onderzoeksgebied (Deeben, 2008).
Volgens de archeologische kenmerkenkaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van
de provincie Zuid-Holland ligt het onderzoeksgebied geheel in een komgebied waarvoor wordt
aangegeven dat bewoning vanaf de IJzertijd mogelijk is (zie tabel 1). De waardenkaart van de CHS
geeft voor de gebieden net als de IKAW een middelhoge verwachting aan. In landschappelijke zin
wordt het gebied aangeduid als ‘Zeekleiontginning’.
Historische situatie en mogelijke verstoringen
De Zwijndrechtse Waard is in de 11e eeuw ontgonnen. In de 14e eeuw vond een aantal dijkdoorbraken plaats, waarna het gebied opnieuw werd bedijkt en verkaveld. Het verkavelingspatroon uit
de 14e eeuw was tot voor kort nog grotendeels intact (Kok, 1997).
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Figuur 3. Resultaten veldonderzoek ontginningslandschap en laat-holocene rivier- en veenlandschap,
geprojecteerd op een hoogtemodel van de top van het veen.
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Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het onderzoeksgebied in de Nieuwe tijd biedt de
analyse van historische kaarten een goede invalshoek.
Op de kaart van Blaeu uit 1657 staat het onderzoeksgebied aangegeven als ‘Schobbelans
Ambacht’. Ze worden doorsneden door enkele wegen, maar verder is niets aangegeven. Ook
op de ‘Kaart van Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. Colom staat in het onderzoeksgebied geen
bebouwing afgebeeld (http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/). Beide kaarten lijken vrij globaal en
geven weinig detail weer. Dat verandert in de 19e eeuw. De kadastrale minuut uit de periode 18111832 laat voor het onderzoeksgebied een situatie zien die bijna identiek is aan de huidige situatie. Hierop staan de Munnikensteeg en de Langeweg aangegeven. De Hendrik Ydenweg bestaat
dan nog niet. Op deze historische kaarten staan in het onderzoeksgebied sloten afgebeeld en in
het geheel geen bebouwing. Op de Topographisch-Militaire Kaart van 1849 is deze situatie grotendeels ongewijzigd op enkele gebouwen met de naam ‘Panoort’ ter hoogte van de kruising van de
Ambachtse Steeg met de Langeweg na. Hier staat op de Topographisch-Militaire Kaart van 1910
tevens een halte van de stoomtram aangegeven. In 1934 werd de rijksweg IJsselmonde - Zwijndrecht als enkelbaans, gelijkvloerse weg opengesteld. In de jaren vijftig is de aansluiting tot aan
Breda een feit; de kruising met de Langeweg wordt ongelijkvloers met op- en afritten. De huidige
inrichting van de A16 met de op- en afritten is in de jaren tachtig een feit. Aangenomen wordt dat
de bodem ter hoogte van deze grootschalige infrastructuur tot op grote diepte is verstoord. Op de
topografische kaart uit 1936 blijkt de verspreide bebouwing zich langs de Langeweg te hebben
uitgebreid.
Volgens gegevens aangeleverd door het Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC) kunnen er
binnen de grenzen van het plangebied ondergrondse, infrastructurele objecten worden geïdentificeerd. Relevant voor de archeologische verwachting van het plangebied, voor de uitvoer van het
veldonderzoek en voor de verstoringsgraad van de bodem, is de aanwezigheid van enkele hogedrukgasleidingen (figuur 3). In de ruime nabijheid (ca. 20 m) van deze leidingen is het door de
Gasunie niet toegestaan veldonderzoek te verrichten. Aangenomen wordt dat de ondergrond ter
hoogte van deze leidingen tot circa 1 à 1,5 m -Mv is verstoord.
Verder bevindt zich de Sophiaspoortunnel, onderdeel van de Betuweroute, in de diepere ondergrond van het uiterste zuidoosten van het plangebied. De tunnel is grotendeels op grote diepte
horizontaal geboord. Met de aanleg is dus geen grootschalige bodemverstoring gepaard gegaan
waarbij de ondieper gelegen archeologische relevante lagen kunnen zijn verstoord. Wel kunnen de
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld tijdelijke werkwegen, gronddepots etc., ten behoeve van de
aanleg de bodem hebben verstoord.
In het plangebied komt met name in het westen en langs de Langeweg bebouwing voor. Een deel
van deze bebouwing is reeds gesloopt. Ter hoogte van de bebouwing zelf en van de kabels en leidingen voor de huisaansluiting zal de bodem 1 à 1,5 m zijn verstoord.
In de rest van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor grootschalige bodemverstoringen.
Langeweg
De voornaamste weg in de Zwijndrechtse Waard is de Langeweg, of Lange Weg. Deze weg kruist
de Munnikensteeg. Zoals met tal van oost-westverbindingen in het rivierengebied het geval is, is
ook de Langeweg door verscheidene auteurs - ten onrechte - als een van oorsprong Romeinse

18

RAAP-RAPPORT 2628
Plangebied Ambachtsezoom, Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

weg beschouwd (Rheineck Leyssius, 1940). De Langeweg is door landmeters uitgezet. Pons
(1997) neemt aan dat voor het eerste deel van de weg de voormalige oude - nog herkenbare - achterkade houvast vormde. Ter hoogte van het Ambacht Kijfhoek (Heer Daniëlsambacht) was de
oude kade volgens hem mogelijk niet meer zichtbaar. Ter hoogte van de huidige kruising van de
Henrik Ydenweg met de Langeweg, in de uiterste zuidwesthoek van het onderzoeksgebied, stond
een baak die het centrale punt vormde voor de 14e-eeuwse inrichting van de Zwijndrechtse Waard
in de ambachten. De huidige, zichtbare indeling van de Zwijndrechtse Waard is terug te herleiden
op deze baak. Het verdere, westelijke tracé van de weg werd uitgemeten op de (halverwege de
16e eeuw afgebroken) Tolbrugtoren van de stad Dordrecht. De Langeweg eindigde ter hoogte van
de afwateringssloot in de nederzetting Zwijndrecht (Het Feer) bij het huidige Veerplein. Aannemelijk is dat de Langeweg teruggrijpt op de achterkade/-grens van het 11e-eeuwse copeontginningssyteem. Langs de Langeweg zijn enkele hoeven gebouwd. In principe behoorde bij elke hoeve een
boerderij, die in de meeste gevallen op de kop van de het perceel heeft gestaan, met op het ‘heerlijk erf’ een ‘heerlijk huis’ of buitenplaats (De Boer & Sprangers, 2011).

Bekende archeologische waarden
ARCHIS en AMK
In ARCHIS staan geen AMK-terreinen in de omgeving van het onderzoeksgebied (1000 m) geregistreerd. Uit het onderzoeksgebied en uit de directe nabijheid (1000 m) zijn 6 vindplaatsen bekend.
Het gaat om losse vondsten ten noordwesten van de Ambachtsezoom van vroeg- en laatmiddeleeuws aardewerk (ARCHIS-waarnemingsnummers 16618 en 16620). Tevens staat een waarneming geregistreerd die betrekking heeft op sporen uit de Romeinse tijd. Het terrein heeft ooit een
archeologische status gehad, maar is van die lijst afgevoerd omdat er afgezien van één waarneming geen verdere waarnemingen bekend zijn (ARCHIS-waarnemingsnummer 408391). ARCHISwaarnemingsnummer 26047 betreft een vermelding van de aanwezigheid van kasteelterreinen in
de Hendrik-Ido-Ambacht polder. De coördinaten zijn een zeer grove benadering. Ten zuiden van
de Langeweg is tijdens de aanleg van sloten in het veen een dobbelsteen gevonden uit de periode
Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd. ARCHIS-waarnemingsnummers 433925 en 433927 betreffen archeologische indicatoren (houtskool, (verbrand)aardewerk-, kwartsiet- en vuursteenfragmenten) die in twee separate clusters zijn aangetroffen tijdens archeologisch booronderzoek (Coppens, 2012c) met een datering uit het Midden Neolithicum tot en met de Vroege Bronstijd.
KICH en molendatabase
Het raadplegen van het cultuurhistorische informatiesysteem KICH en de molendatabase heeft
geen relevante archeologische informatie opgeleverd.
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2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting onderzoeksen plangebied
In het onderzoeks- en plangebied kunnen zes paleolandschappen worden onderscheiden met elk
een verschillende archeologische verwachting:
1. Het pleistocene IJstijdlandschap
Gedurende de ijstijd en kort daarna hebben in de toendra en later het bos jagers en verzamelaars rondgetrokken en hun kampementen opgeslagen. Resten van dergelijke kampementen zijn lastig op te sporen omdat ze ruimtelijk slechts een beperkt areaal beslaan en zeer
verspreid liggen. Ter plaatse van het plangebied lag een breed gebied van vlechtende rivieren, waarin tijdelijke kampementen niet waarschijnlijk zijn. Of het landschap was te nat, of de
resten zijn later weer verspoeld. Het landschap ligt nu op 14 tot 12 m -NAP en ligt dus te diep
om te worden verstoord. Uitzondering vormen de donken die nog lang na de ijstijd boven het
zich verder ontwikkelende landschap uitstaken en aantrekkelijke bewoningsplaatsen vormden.
Nog onontdekte donken kunnen zich theoretisch in het plangebied tot vlak onder het maaiveld
bevinden. Voor de donken geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid
van archeologische vindplaatsen vanaf het Mesolithicum. De kans op de aanwezigheid van
donken in de ondergrond van het plangebied lijkt echter klein. Op de geologische kaart staan
geen donken gekarteerd.
2. Het holocene rivieren en getijdenlandschap
Gedurende het Holoceen was sprake van een landschap van meanderende rivieren onder
mariene invloed. Het plangebied zelf lag in een komgebied, dat in principe vrij nat, laaggelegen
en lastig bewerkbaar was. In het komgebied kunnen crevasseafzettingen zijn gevormd die in
theorie gunstige bewoningsplaatsen vormden. Tijdens recent uitgevoerd onderzoek ten oosten
van het onderzoeksgebied zijn in de Volgerlanden-West archeologische vindplaatsen ontdekt
op crevasseafzettingen van de Zwijndrecht stroomgordel (Coppens, 2012a). Voor de crevasseafzettingen geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van resten van
bewoning uit het Midden Neolithicum tot en met de Vroege Bronstijd. Deze kunnen voorkomen
vanaf 2,5 à 3,0 m -NAP. De te verwachten resten uit bovengenoemde periode kunnen bestaan
uit zeer kleine tot grote nederzettingsterreinen, al dan niet met een vondst- of cultuurlaag of
met een vondststrooiing van onbekende dichtheid die kan bestaan uit meer fragmenten houtskool, vuursteen, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrand leem en/of fosfaat.
3. Het holocene veenlandschap
Het vroeg-holocene komgebied is overdekt geraakt met veen als gevolg van vernatting. Tijdens
de veenvorming was het gebied waarschijnlijk slecht bewoonbaar. Voor het Hollandveen geldt
een middelhoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen vanaf de IJzertijd, met name daar waar het veen - bijvoorbeeld door de nabijheid van
een veenafwateringsstroom - goed werd ontwaterd. Het gaat daarbij om vindplaatsen met een
oppervlakte van circa 200 tot 1000 m² die worden gekenmerkt door een vondstspreiding van
aardewerk. Het zal voornamelijk gaan om losse huisplaatsen/boerderijen of een verzameling
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van enkele boerderijen/huisplaatsen bij elkaar. Binnen de vindplaatsen kan, naast aardewerk,
ook hout(skool), natuursteen en metaal voorkomen. Mogelijk kunnen er ook sporen voorkomen
van agrarisch gebruik van de locatie, zoals greppelsystemen en sporen van percelering.
4. Het laat-holocene rivierlandschap
Het veen is uiteindelijk weer overdekt geraakt door komafzettingen vanuit de Merwede en de
Waal, in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling. Ook voor dit landschap geldt
dat er in het komgebied crevasseafzettingen gevormd zijn waarop vanaf de IJzertijd kan zijn
gewoond. De afzettingen behorend bij dit systeem worden direct onder de verstoorde of opgebrachte grond of direct onder het overslagdek (zie 6. ontginningslandschap 14e eeuw) verwacht op circa 2 m -NAP. De te verwachten resten uit bovengenoemde periode kunnen bestaan
uit zeer kleine tot grote nederzettingsterreinen, al dan niet met een vondst- of cultuurlaag en/
of met een vondststrooiing van onbekende dichtheid die kan bestaan uit meer fragmenten
houtskool, vuursteen, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrand leem en/of fosfaat. Voor deze
crevasseafzettingen geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen. Voor de
komafzettingen geldt een lage archeologische verwachting.
5. Het ontginningslandschap uit de 11e eeuw
In de 11e eeuw is de Zwijndrechtse Waard voor de eerste keer ontgonnen. Er bestaat een
mogelijkheid dat verkavelingspatronen uit die tijd nog intact zijn, met name daar waar tijdens
latere dijkdoorbraken een overslagdek is afgezet. Er geldt dan ook een middelhoge verwachting
voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de 11e tot 14e eeuw. Resten van
bewoning die samenhangen met de ontginning kunnen ook aanwezig zijn. Verkavelingpatronen
zijn nauwelijks op te sporen met de gebruikelijke methoden tijdens een inventariserend veldonderzoek; bewoningsresten wel. Deze zullen vooral herkenbaar zijn aan fragmenten houtskool,
aardewerk, (on)verbrand bot, verbrand leem, mortel, baksteen, glas en soms fosfaat. Eventuele
resten kunnen vanaf maaiveld en dieper voorkomen.
6. Het ontginningslandschap na de 14e eeuw
Na de dijkdoorbraken in de 14e eeuw is het gebied opnieuw bedijkt en ontgonnen. Het verkavelingpatroon uit deze periode is tot recente tijd grotendeels intact gebleven. Resten van bewoning uit deze periode (en daarna) zijn vooral langs de Langeweg, buiten het plangebied te verwachten, zoals blijkt uit historisch kaartmateriaal. Voor het plangebied geldt dan ook een lage
archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen vanaf de 14e
eeuw tot en met de Nieuwe tijd. Resten van bewoning bestaan vooral uit fragmenten houtskool,
aardewerk, (on)verbrand bot, verbrande leem, mortel, baksteen, glas en soms fosfaat.
Onderdeel van het ontginningslandschap uit de 14e eeuw is de Langeweg. Deze weg is de
voornaamste weg in de Zwijndrechtse Waard. Als zodanig vormt de Langeweg een belangrijk
onderdeel van de 14e-eeuwse inrichting van de Zwijndrechtse Waard. Deze weg heeft dan ook
een hoge cultuurhistorische waarde.
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Daar waar sprake is van (grootschalige) bodemverstoring (§ 2.2) dient de verwachting naar beneden toe te worden bijgesteld, afhankelijk van het dieptebereik van de verstoring in relatie tot de
diepte van het voorkomen van bovenstaande paleolandschappen.
Op basis van bovenstaande gespecificeerde archeologische verwachting kan worden gesteld dat tijdens
de uitvoering van toekomstige (graaf)werkzaamheden mogelijk archeologische waarden kunnen worden
verstoord. Aanbevolen wordt om binnen de grenzen van het bestemmingsplan Ambachtsezoom, maar
buiten de grenzen van de ontwikkellocatie van het bedrijventerrein Ambachtse¬zoom en buiten zones
die grootschalig zijn geroerd (zoals de Rijksweg A16 plus toegangswegen), aanvullend archeologisch
onderzoek te laten verrichten. Dit kan in de vorm van een verkennend inventariserend veldonderzoek
(IVO) door middel van boringen. Deze fase van onderzoek heeft tot doel de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en zones te definiëren die archeologisch kansrijk zijn en zones die niet
verder onderzocht hoeven te worden.
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. De
onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventariserend veldonderzoek
uit de KNA versie 3.2 en verwoord in de vooraf opgestelde offerte met een Plan van Aanpak. Tegelijkertijd met het booronderzoek is daar waar mogelijk in het veld een visuele inspectie uitgevoerd.
Er is in het bijzonder aandacht geschonken aan (relatieve) hoogteverschillen in het plangebied en
aan de aanwezigheid van archeologische indicatoren en artefacten aan het maaiveld, bijvoorbeeld
bij geschoonde slootkanten, molshopen en geploegde of geëgde akkers.
Het doel van het verkennende booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting geformuleerd tijdens het bureauonderzoek (§ 2.3). Daarnaast heeft het veldonderzoek geleid tot een vlakdekkende reconstructie van het paleolandschap in het plangebied. Er
is inzicht verkregen in de bodemopbouw en de relatieve gaafheid (intactheid) daarvan, oftewel de
mate van bodemverstoring. Meer specifiek zijn de verwachte paleolandschappen 2 t/m 6 in kaart
gebracht. Op deze manier kan nauwkeurig worden bepaald in welke zones een reële kans bestaat
op de aanwezigheid van archeologische resten (vindplaatsen) en om te bepalen welke zones van
verder onderzoek kunnen worden uitgesloten.

Boorgrid
Tijdens het veldonderzoek zijn in 167 boringen verricht in een grid van 40 bij 50 m in zuidwestnoordoost georiënteerde raaien (figuren 3 en 5). De boringen in een raai versprongen ten opzichte
van die in de naastgelegen raai, waardoor een systeem van min of meer gelijkbenige driehoeken
ontstond. Landschappelijke elementen die kleiner zijn dan circa 55 m (diameter) en archeologische
vindplaatsen, grondsporen, graven, deposities en dergelijke, zijn met een dergelijk boorgrid niet
systematisch op te sporen (Tol e.a., 2004).
Binnen het boorgrid zijn vervolgens 67 aanvullende boringen gezet om een aantal (parallelle)
dwarsraaien te realiseren met een boordichtheid van circa 25 m. Op basis van de resultaten
van het vlakdekkend booronderzoek (boorgrid) is de locatie en oriëntatie van deze dwarsraaien
bepaald. Zo kan nauwkeuriger (nauwkeurigheid van ca. 25 m) het voorkomen van crevasseafzettingen worden bepaald. Dit resulteert uiteindelijk in een zonering waarbinnen wel of geen crevasseafzettingen voorkomen of verwacht worden. Eventuele crevassegeulen kleiner dan circa 28 m
zullen met dit boorgrid niet in kaart worden gebracht.
Er is geboord tot maximaal 5 m -Mv (ca. 7 m -NAP). De gemiddelde boordiepte bedroeg circa 4 m
-Mv. Hiermee kan ten minste het diepste archeologische relevante paleolandschap van de Zwijn-
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drecht stroomgordel (paleolandschap 2) worden bereikt met eventueel hieraan gerelateerde crevasseafzettingen. Tot aan het grondwaterniveau is gebruikgemaakt van een Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. Om de boringen dieper te kunnen zetten en een nauwkeurige laagbeschrijving
van de bodem te geven, is vervolgens gebruikgemaakt van een gutsboor met een diameter van 3
cm.
De boringen zijn beschreven volgens het RAAP Bodem Beschrijvingssysteem. Dit systeem voldoet
aan NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). Het opgeboorde materiaal is in het veld
versneden en verbrokkeld en geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Er
zijn geen monsters genomen. Genoteerd zijn onder meer de diepte, textuur, kleur en samenstelling
van de bodemverschijnselen alsmede de aanwezigheid van artefacten (aardewerk, metaal, vuurstenen artefacten en verbrande leem) en archeologische indicatoren (houtskool, (on)verbrand bot,
steen en fosfaatvlekken). Speciale aandacht is geschonken aan de mate van bodemverstoring in
het plangebied alsmede aan de aanwezigheid van bodemvorming (rijping) en aan de aard van de
overgang tussen lagen (bijv. wel of niet erosief). De boringen zijn digitaal vastgelegd in het programma Deborah II. De boorgegevens zijn aan dit rapport toegevoegd als bijlage 1.
Het bepalen en inmeten van zowel de locatie (X- en Y- coördinaten) als de hoogteligging (Z-coördinaat) van de boringen heeft plaatsgevonden met behulp van een RTK-GPS systeem. De meetnauwkeurigheid bedraagt circa 1 cm. Boringen 245 en 264 t/m 267 zijn, vanwege een onvoldoende
nauwkeurig GPS-signaal, met meetlinten ingemeten ten opzichte van boring 72 waarvan wel een
nauwkeurig positie en hoogte bekend is. De locatie (x- en y-waarden) van de boringen 245, 264
t/m 267 heeft een meetnauwkeurigheid van enkele meters; de hoogtes (z-waarden) zijn achteraf
herleid van de naastgelegen boringen 72 t/m 75.
Huidige situatie en visuele inspectie
Op recente topografische kaarten is het plangebied afgebeeld als grasland met sloten en langs de
wegen die het plangebied begrenzen is sprake van lintbebouwing (Topografische Dienst, 1998).
Recente luchtfoto’s uit Google Maps en waarnemingen tijdens het veldonderzoek bevestigen dit
grondgebruik. De maaiveldhoogte varieert tussen 2,0 en 1,1 m -NAP (gemiddeld ca. 1,6 m -NAP).
Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit akker- en grasland. In het centrale gedeelte
komt op enkele percelen (glas) tuinbouw voor.
Tegelijkertijd met het booronderzoek is daar waar mogelijk in het veld een visuele inspectie uitgevoerd; zie § 3.2 voor de resultaten.

3.2 Resultaten: geologie en bodem
De resultaten van het veldwerk leveren een mooie doorsnede op van de (holocene) geschiedenis
van het plangebied waarbij verschillende paleolandschappelijke eenheden (lagen) worden doorkruist. Van alle boringen is in het veld direct op laagniveau een lithogenetische interpretatie gegeven. Deze interpretaties zijn in de uitwerkfase, eventueel op basis van de profielen, aangepast.
Deze lithogenetische interpretaties vormen de basis voor het vervaardigen van een reconstructie
van het paleolandschap.
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De bodemopbouw van het plangebied is vrij uniform en komt in hoofdlijnen overeen met wat verwacht werd op basis van het aanvullend bureauonderzoek en kenmerkt zich van boven naar beneden door de volgende eenheden:
Laag

Lithostratigrafische indeling

Laag met geroerde en/of opgebrachte grond

-

Overslagdek uit de 14e eeuw

Formatie van Echteld

Komafzettingen Waal stroomgordel

Formatie van Echteld

Crevasseafzettingen Waal stroomgordel

Formatie van Echteld

Veen

Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen LP

Kom- en crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomg.

Formatie van Echteld

Voor de ligging, verbreiding en dikte van de beschreven lagen en afzettingen wordt verwezen naar
de beschrijvingen van de afzonderlijke boringen (bijlage 1) en het geo-archeologisch dwarsprofiel
A - A’ (figuur 4).

Laag met geroerde en/of opgebrachte grond
De dikte van de laag met geroerde en/of opgebrachte grond varieert tussen de 0,1 en 0,9 m en
bedraagt gemiddeld circa 0,4 m -Mv (2 m -NAP). Op een enkele, geïsoleerde locatie is het bodemprofiel diep verstoord (>1 m -Mv), vermoedelijk als gevolg van zeer lokale recente bodemverstoringen (boringen 2, 33 en 254), recente werkzaamheden ten behoeve van de Sophiatunnel (boringen
161 en 240) of opgebrachte grond (boring 138). Rondom de boringen 232 en 233 was sprake van
opgebrachte en vervuilde grond. Deze boringen zijn gestaakt op 0,5 m -Mv.

Overslagdek uit de 14e eeuw
In het gehele plangebied zijn zandige afzettingen aangetroffen die kunnen worden geïnterpreteerd als een zogenaamd overslagdek. Deze zijn ontstaan door twee bekende laat-middeleeuwse
dijkdoorbraken, circa 2 km ten oosten van het plangebied, Het betrof de dijk van een zijtak van de
Merwede ter hoogte van de huidige Veersedijk (Coppens, 2012b; Kok, 1997). Doordat het water
met hoge snelheid door de dijk het achterland instroomde, kon oever- en beddingmateriaal (zoals
zand) worden meegevoerd en afgezet. Op de plaatsen waar de stroomsnelheid het hoogst was, is
het meeste zand afgezet.
De aangetroffen afzettingen bestaan uit (licht bruin)grijze zwak zandige klei tot uiterst siltig, matig
fijn zand, al dan niet met zand- en kleibrokken en/of enkele zand-, silt- en/of kleilagen. Het overslagdek komt in het hele plangebied voor direct onder de geroerde bovengrond. Daar waar in
de boringen geen duidelijk overslagdek is waargenomen is deze waarschijnlijk opgenomen in
de bouwvoor. Op basis van het veldonderzoek, ondersteund door bodemkaarten en het AHN, is
binnen de grenzen van het plangebied geen duidelijkheid verkregen over de begrenzing, verspreiding of oriëntatie van het overslagdek verkregen.

Komafzettingen Waal stroomgordel en veen
Onder de verstoorde bovengrond en/of het overslagdek komen in het gehele plangebied komafzettingen voor. Van boven naar beneden bestaan deze eerst uit klei, die geleidelijk overgaat in veen.
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Figuur 4. Geologisch dwarsprofiel raai A-A’.
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De komklei is uiterst siltig, humeus en bevat soms enkele silt- of kleilagen. De komklei betreft in
zoet water afgezette, holocene sedimenten afgezet vanuit de Waal stroomgordel. De top van de
komafzetting, direct onder de dijkdoorbraakafzettingen, kan beschouwd worden als het oorspronkelijke Romeinse of middeleeuwse maaiveld van vóór de dijkdoorbraken uit de 14e eeuw. De top
van dit middeleeuwse maaiveld ligt op gemiddeld 2,3 m -NAP (0,8 m -Mv). De komklei gaat vervolgens geleidelijk over in veen, al dan niet vertand met enkele kleilagen. Deze afwisseling van komklei en veen duidt op een ligging in een gebied waarin sprake was van een wisselende mate van
fluviatiele invloed. Tijdens perioden met grotere fluviatiele invloed werd klei afgezet; in de perioden
van verminderde invloed kon veen ontstaan. Het veen is over het algemeen zwak kleiig tot mineraalarm en bruin tot grijsbruin van kleur. Het veen bestaat overwegend uit bosveen.
Van veen dat dicht in de omgeving van geultjes lag wordt aangenomen dat het goed ontwaterd zal
zijn geweest; het kan daarmee geschikt voor bewoning zijn. Het lag immers dichtbij (zoet) water
en het lag later, door differentiële klink hoger en droger dan het omringende veen. Een goede ontwatering kan leiden tot veraarding van de top van het veen. In het plangebied is in de boringen 43,
201, 209, 249 en 250 veraarding van de top van het veen waargenomen. Deze boringen komen
geclusterd voor in het veen dat aan de westzijde grenst aan een geul (zie hieronder). Dit geldt
eveneens voor boring 43 (zie figuur 3).

Crevasseafzettingen Waal stroomgordel
Op 11 locaties (boringen 10, 11, 13, 27, 28, 55, 61, 159, 200, 202 en 215) is tijdens het veldonderzoek direct onder de komafzettingen (klei), de verstoorde bovengrond en/of het overslagdek,
uiterst siltige klei tot uiterst siltig zand aangetroffen dat met toenemende diepte een steeds grotere
gelaagdheid vertoont van detritus-, silt en zandlaagjes. De korrelgrootte van het zand lijkt eveneens toe te nemen van fijn tot grof. Het zand vertoont een ‘fining-upwards’ sequentie die typerend
is voor materiaal dat door stromend water is afgezet. De afzettingen gaan veelal erosief over naar
het onderliggende veen (insnijding). De afzettingen worden geïnterpreteerd als crevasse(geul)
afzettingen afkomstig van de Waal stroomgordel. De top van de crevasseafzettingen komt voor
tussen 0,1 - 2 m -Mv (1,5 - 3,7 m -NAP), gemiddeld circa 1 m -Mv (2,5 m -NAP).
In het oostelijk deel van het plangebied komen de crevasseafzettingen geïsoleerd en verspreid
voor. In het westelijk deel lijkt een concentratie van crevasseafzettingen voor te komen.
Naast lithologische kenmerken (korrelgrootte, gelaagdheid etc.) is de wijze (abrupt, erosief, geleidelijk) en de mate van insnijding in de onderliggende lagen, i.e. het veen, te gebruiken om de ligging van de crevasse te bepalen. Op basis van de resultaten van het booronderzoek, is een geïnterpoleerd hoogtemodel gemaakt van het niveau waarop het veen voorkomt ten opzichte van NAP.
Het betreft de bovenste veenlaag (indien meerdere veenlagen zijn aangetroffen). Om de verspreiding van de crevasseafzettingen nader te begrenzen (zie figuur 3), is tevens gebruikgemaakt van
een geïnterpoleerd model van de dikte van het veen en enkele geologische dwarsprofielen (figuur
4). Dit resulteert in een zone in het noord(westen) van het plangebied waar crevasseafzettingen
voor (kunnen) komen.
Voor de boringen 10 en 11 geldt dat er geen duidelijke correlatie is tussen de diepte van de top van
het veen (insnijding), de diepte van en locatie van de geulafzettingen en/of duidelijke herkenbaarheid van geulafzettingen in de geologische profielen. Aangenomen wordt dat hier sprake is van
een kleiner, secundair stroompje dat lokaal het veenlandschap doorkruiste en ontwaterde. In met
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name het centrale en oostelijke deel van het plangebied zijn op een geïnterpoleerd hoogtemodel
van het veen weliswaar wel zones te herkennen waar de top van het onverstoorde veen lager ligt
dan in de omliggende gebieden, maar er is echter geen duidelijk patroon te ontdekken dat duidelijkheid geeft over de verspreiding en oriëntatie van een mogelijk crevassegeul. Of de oorzaak van
de dieper liggende top van het veen de erosieve werking van een crevassegeul is, lijkt op basis
van de lithologische kenmerken van de boringen niet waarschijnlijk. Dat het evenwel enkele kleinere crevassegeulen betreft die met de gehanteerde boormethode niet systematisch zijn op te
sporen, is evenwel ook mogelijk.

Kom- en crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomgordel
In het plangebied komt onder het veen, klei voor. Deze klei bestaat uit matig siltige, humeuze,
bruine klei met houtresten die vrijwel geen gelaagdheid vertoont. Gezien de lithologische samenstelling, wordt deze klei geïnterpreteerd als komklei die is afgezet vanuit de voormalige Zwijndrecht stroomgordel. Daarnaast is op een aantal andere locaties tijdens het veldonderzoek (figuur
5) (licht)bruingrijze, matig tot uiterst siltige klei aangetroffen met humus-, detritus- en/of siltlaagjes, die naar beneden toe overgaan in zandlaagjes met detritus. Deze klei is duidelijk siltiger en
vertoont gelaagdheid en laminaties, hetgeen wijst op een actiever afzettingsmilieu, zoals bijvoorbeeld in een geul. Deze afzettingen worden geïnterpreteerd als crevasseafzettingen behorend bij
de Zwijndrecht stroomgordel. Deze is mogelijk bewoonbaar geweest in de periode van het Midden
Neolithicum tot en met de Vroege Bronstijd. De top van deze crevasseafzettingen komt voor
tussen 1,2 - 4,8 m -Mv (2,6 - 6,3 m -NAP), gemiddeld circa 2,6 m -Mv (4,1 m -NAP). Deze dieptes
komen nagenoeg exact overeen met de resultaten van het archeologisch onderzoek in de Volgerlanden-West (Coppens, 2012a). Op het geologische dwarsprofiel is goed te zijn dat de zandiger
geulafzettingen hoger liggen dan de zwaardere komafzettingen (figuur 4). Er is sprake van een
inversie van het reliëf, de geul lag immers oorspronkelijk lager dan de omliggende kom. De inversie is een gevolg van differentiële klink; de slappe komklei is gevoeliger voor klink en zetting dan
de geulafzettingen.
De locaties waar crevasseafzettingen zijn aangetroffen komen geclusterd voor in 3 zones binnen
het plangebied (figuur 5). De begrenzingen van de zones zijn gebaseerd op het voorkomen van
crevasse(geul)afzettingen in de boringen en de geologische dwarsprofielen (figuur 4). In het centrale gedeelte komt een langgerekt geulpatroon voor met mogelijke vertakkingen. In het oostelijk
en westelijk deel zijn crevassegeulen gevonden die van buitenaf het plangebied doorkruisen. In de
rest van het plangebied zijn op enkele geïsoleerde locaties crevasseafzettingen aangetroffen. Het
lijkt er sterk op dat de kleiafzettingen onder het veenpakket over het algemeen bestaan uit komklei
van de Zwijndrecht. Uiteraard blijft het mogelijk dat er kleinere crevassegeulen aanwezig zijn die
met de gehanteerde boormethode niet systematisch zijn op te sporen. De kans op aanwezigheid
van grotere crevassegeulen in de overige delen van het plangebied wordt op basis van het uitgevoerde veldonderzoek (vrijwel) uitgesloten.
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3.3 Resultaten: archeologisch kansrijke lagen
Op basis van het veldonderzoek wordt hieronder een overzicht gegeven van de archeologisch
kansrijke lagen (figuur 6), van boven naar beneden, op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting, beschreven en gedefinieerd in het aanvullend bureauonderzoek (§2.3).
6. en 5. Het ontginningslandschap uit de 11e en na de 14e eeuw
In de verstoorde dan wel opgebrachte grond, het overslagdek en de eventueel aanwezige oude
bouwvoor is verspreid en fragmentarisch (modern) puin aangetroffen. Dit bestaat veelal uit fragmentjes roodbakkend aardewerk en kachelslik, maar ook uit modern (beton)puin, plastic en glas.
Deze fragmenten vormen geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats
uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd in het plangebied te vermoeden. De indicatoren zijn namelijk waargenomen in de geroerde bovengrond waarin zich veel recent materiaal bevindt en waarin
verder geen andere relevante archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Of ze zijn aangetroffen in de overstromingsafzettingen waarin materiaal van elders meegevoerd is. Voor het overgrote
deel van het plangebied dient de verwachting voor de periode vanaf de 11e eeuw tot en met de
Nieuwe tijd, voor zover systematisch op te sporen met het gehanteerde boorgrid, naar beneden
toe te worden bijgesteld (laag).
Uitzondering hierop is de zone rondom boring 208 in het noordelijk deel van het plangebeid (figuur
6). Hier zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld enkele fragmenten aardewerk aangetroffen. Deze zijn gedateerd in de (Vroege) Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd en mogelijk
Romeinse tijd. Hoewel dezelfde beperkingen gelden zoals hierboven beschreven (geroerde grond,
overstromingsdek), kan de aanwezigheid van deze hoeveelheid fragmenten, geclusterd aangetroffen, mogelijk wijzen op een archeologische vindplaats. Bovendien ligt deze locatie nabij de
waarneming van Romeinse sporen (ARCHIS-waarnemingsnummer 408391). De middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de Middeleeuwen en mogelijk
de Romeinse tijd blijft gehandhaafd. De lage archeologische verwachting voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen vanaf de 14e eeuw tot en met de Nieuwe tijd blijft laag.
4. Crevasseafzettingen Waal stroomgordel
In het plangebied is op basis van de onderzoeksresultaten een archeologisch kansrijke zone
geïdentificeerd in laat-holocene rivierlandschap. Het betreft een zone waarin crevasse(geul)afzettingen zijn aangetroffen (figuur 3), ontstaan vanuit van de Waal stroomgordel. De oevers en/of het
omliggende veen in directe nabijheid van deze crevassegeulen zijn mogelijk bewoonbaar geweest
vanaf de IJzertijd. Na verlanding van de systemen boden de hogere, en dus drogere, kleilichamen eveneens relatief gunstiger bewoningsmogelijkheden dan het omliggende veen (nat). De
top van de aangetroffen crevasseafzettingen komt voor tussen 1,5 en 3,7 m -NAP. De afzettingen
behorend bij dit systeem zijn intact. Ze zijn direct onder de komafzettingen aangetroffen en vallen
buiten bereik van zowel de verstoorde of opgebrachte grond, als het overslagdek. De verwachting
voor (grote) nederzettingsterreinen uit de periode vanaf de IJzertijd dient voor de archeologisch
kansrijke zone gehandhaafd te blijven. Voor het overige deel van het plangebied dient de archeologische verwachting voor deze periode naar beneden toe te worden bijgesteld (laag).
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3. Het holocene veenlandschap
Het vroeg-holocene landschap is overdekt geraakt met veen als gevolg van vernatting. Op de top
van het veen kan vanaf de IJzertijd zijn gewoond. Met name daar waar het veen, bijvoorbeeld door
de nabijheid van een veenafwateringsstroom, goed werd ontwaterd.
In het plangebied is in de boringen 201, 209, 249 en 250 veraarding van de top van het veen
(2,3 m -NAP) waargenomen. Deze boringen komen geclusterd voor in een veenpakket dat aan
de westzijde grenst aan een crevassegeul van de Zwijndrecht. Dit geldt eveneens voor boring 43.
Dergelijke locaties op het veen nabij een geul zijn in het verleden zeer aantrekkelijke bewoningslocaties geweest.
De verwachting voor (grote) nederzettingsterreinen uit de periode van de IJzertijd t/m de Nieuwe
tijd moet gehandhaafd blijven voor de locaties rondom bovengenoemde boringen en voor de zones
met veen in de directe nabijheid van aan de aangetroffen crevassegeulen van de Waal stroomgordel. Voor de rest van het plangebied kan de archeologische verwachting voor deze periode naar
beneden toe worden bijgesteld (laag).
2. Crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomgordel
In 3 zones binnen het plangebied is op basis van de onderzoeksresultaten een intacte, dat wil
zeggen niet geroerd door recente antropogene activiteiten, archeologisch kansrijke zone geïdentificeerd. Hier zijn crevasseafzettingen met mogelijke vertakkingen van de Zwijndrecht stroomgordel
aangetroffen. De top van deze afzettingen komt voor vanaf 2,8 m -NAP. Deze diepte is vergelijkbaar met het niveau waarop tijdens recent onderzoek ten behoeve van het plangebied De Volgerlanden-West (Coppens, 2011) een vergelijkbare crevasse is aangetroffen waarop in een later stadium, twee archeologische vindplaatsen zijn geïdentificeerd (Coppens, 2012a).
De verwachting voor (grote) nederzettingsterreinen uit de periode vanaf het Midden Neolithicum
dient voor deze archeologisch kansrijke zones gehandhaafd te blijven.
In de overige delen van het plangebied komen enkele, losse en geïsoleerde locaties voor waar
crevasseafzettingen zijn aangetroffen. Het lijkt er sterk op dat de kleiafzettingen onder het veen
over het algemeen bestaat uit komklei afkomstig van de Zwijndrecht. Uiteraard blijft het mogelijk,
dat er kleinere crevassegeulen aanwezig zijn die met de gehanteerde boormethode niet systematisch zijn op te sporen. Dit geldt voor het gehele plangebied. De verwachting op aanwezigheid van
grotere crevassegeulen in de overige delen van het plangebied wordt op basis van het uitgevoerde
veldonderzoek zeer klein geacht. De verwachting voor (grote) nederzettingsterreinen uit de periode van af het Midden Neolithicum dient daarom voor de overige delen van het plangebied naar
beneden toe te worden bijgesteld (laag).
1. Het pleistocene IJstijdlandschap
De afzettingen die behoren bij dit landschap liggen nu op 14 tot 12 m -NAP en vallen buiten het
bereik van de boordiepte van dit onderzoek. Deze afzettingen liggen te diep om te worden vergraven. Wel vallen ze binnen het bereik van heipalen. Nog onontdekte donken kunnen zich in het
plangebied theoretisch tot vlak onder het maaiveld bevinden. De kans daarop lijkt, gezien de veldresultaten, verwaarloosbaar.
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4 Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen zullen aan de hand van de beantwoording van de vraagstelling
worden gegeven (§ 1.4). Vragen 2 en 3 zullen gecombineerd worden beantwoord.
1. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
De bodemopbouw van het plangebied bestaat van boven naar beneden uit: een laag geroerde
en/of opgebrachte grond, een overslagdek uit de 14e eeuw, kom- en crevasseafzettingen van
de Waal stroomgordel, veen en kom- en crevasseafzettingen van de Zwijndrecht stroomgordel.
Het pleistocene ijstijdlandschap ligt naar verwachting op 14 tot 12 m -NAP en valt buiten het
bereik van de boordiepte van dit onderzoek. Deze afzettingen liggen te diep om te worden vergraven. Wel vallen ze binnen het bereik van heipalen. Nog onontdekte donken kunnen zich in
het plangebied theoretisch tot vlak onder het maaiveld bevinden. De kans daarop lijkt, gezien
de veldresultaten, verwaarloosbaar (zie § 3.2).
2. Zijn in het plangebied archeologisch kansrijke niveaus (zoals crevasseafzettingen of zones met
intact veen) aanwezig?
3. Waar en op welke diepte bevinden zich deze archeologisch kansrijke niveaus?
De archeologisch kansrijke zones zijn in detail beschreven in § 3.3. Landschappelijk gezien kan
op basis van de resultaten van het veldonderzoek samengevat worden gesteld dat er sprake is
van de volgende archeologisch kansrijke zones:
Archeologisch kansrijke zone 5/6, ontginningslandschap uit de 11e en na de 14e
eeuw: in een zone rondom boring 208 (figuur 5) zijn tijdens het veldonderzoek aan het
maaiveld een aantal fragmenten aardewerk aangetroffen uit de (Vroege) Middeleeuwen
tot en met de Nieuwe tijd en mogelijk Romeinse tijd. Ondanks het aantreffen van deze
fragmenten in een geroerde context, verstoorde bovengrond (bouwvoor), geeft de concentratie aangetroffen fragmenten en de verspreiding ervan (geclusterd rondom boring
208) voldoende aanleiding om de middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen te handhaven uit de (Vroege) Middeleeuwen en mogelijk de
Romeinse tijd. De archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf de 14e eeuw tot
en met de Nieuwe tijd blijft laag.
Archeologisch kansrijke zone 4, crevasseafzettingen Waal stroomgordel: het
intacte paleolandschap van de Waal stroomgordel, in de nabijheid van de crevasseafzettingen (figuur 6) bood in principe de mogelijkheid voor bewoning vanaf de IJzertijd t/m de
Vroege Middeleeuwen. De top van deze crevasseafzettingen komt voor tussen 1,5-3,7 m
-NAP.
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Archeologisch kansrijke zone 3, het holocene veenlandschap: in het plangebied is
in de boringen 43, 201, 209, 249 en 250 veraarding van de top van het veen waargenomen (figuur 5). Deze boringen komen geclusterd voor in een veenpakket op 2,3 m -NAP,
dat aan de westzijde grenst aan een crevassegeul van de Waal stroomgordel. Dergelijke
locaties op het veen in de directe nabijheid van een crevassegeul zijn zeer aantrekkelijke
bewoningslocaties geweest in de periode van de IJzertijd t/m de Vroege Middeleeuwen.
Archeologisch kansrijke zone 2, crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomgordel:
het intacte paleolandschap van de Zwijndrecht stroomgordel (figuur 6), in de nabijheid
van de crevasseafzettingen, bood in principe de mogelijkheid voor bewoning vanaf het
Midden Neolithicum tot en met de Bronstijd. De top van de aangetroffen crevasseafzettingen komst voor vanaf circa 2,8 m -NAP.
4. In welke zones worden de kanstrijke niveaus (mogelijk) bedreigd dor de geplande inrichitng?
Op het moment van schrijven zijn de exacte locatie en diepte van de voorgenomen
bodemingrepen in het kader van de geplande aanleg van het bedrijventerrein, onbekend.
Er kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen (mogelijk), de hierboven
beschreven archeologisch kansrijke zones (figuur 6) kunnen worden verstoord. Dit gezien het
verwachte dieptebereik, de omvang en intensiteit van de voorgenomen bodemingrepen; hierbij
wordt onder meer gedacht aan het aanleggen van infrastructuur, onderheiing en grootschalige
voorbelasting.
5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek
zinvol is?
Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt dat er geen sprake is geweest van grootschalige en diepreikende antropogene bodemverstoringen. De mogelijk erosieve werking van
de laat-middeleeuwse dijkdoorbraken heeft tevens het niveau waarop het veen en/of de crevasseafzettingen van de Waal stroomgordel voorkomt, niet bereikt.
De aangetroffen archeologisch kansrijke niveaus zijn naar verwachting grotendeels intact.
Alleen in het uiterste zuidwesten van het plangebied, ter hoogte van de boringen 161 en 240,
is de bodem als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van de Sophiaspoortunnel verstoord.
6. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk? In welke zones is dat dan en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Het advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek is afhankelijk van de diepteligging van de aangetroffen archeologisch kansrijke zones in relatie tot de geplande inrichting.
Met andere woorden: worden deze bedreigd door de geplande ingrepen?
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt verwacht dat de voorgenomen werkzaamheden (§ 1.2) de archeologische kansrijke niveaus in het plangebied kunnen verstoren. Er
wordt derhalve aanbevolen beschermende maatregelen te treffen ten aanzien van de archeologie. Vanuit het beleid van streven naar behoud van archeologische waarden in situ, kunnen
deze maatregelen bestaan uit het voorkomen van bodemingrepen tot in de aangetroffen arche-
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ologische relevante niveaus. Concreter gezegd: planaanpassing heeft de voorkeur boven
archeologisch onderzoek. Dit betekent dat de onderstaande maximale verstoringsdiepte gehanteerd dienen te worden per archeologisch kansrijke zone:
Archeologisch kansrijke zone 5/6, ontginningslandschap uit de 11e en na de 14e
eeuw: de maximale diepte van graafwerkzaamheden dient tot de reeds verstoorde
bovengrond (bouwvoor) beperkt te blijven. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal circa
0,3 m -Mv.
Archeologisch kansrijke zone 4, crevasseafzettingen Waal stroomgordel: de maximale diepte van graafwerkzaamheden dient tot de reeds verstoorde bovengrond (bouwvoor) beperkt te blijven. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal circa 0,3 m -Mv.
Archeologisch kansrijke zone 3, het holocene veenlandschap: de verwachte resten
kunnen voorkomen vanaf 1,8 m -NAP, inclusief een buffer van 0,5 m ten opzichte van de
top van de archeologisch kansrijke zone in acht genomen. Dit om rekening te houden
met het natuurlijke reliëf binnen deze landschappen. Dit betekent dat de maximale diepte
van graafwerkzaamheden beperkt dient te blijven tot de reeds verstoorde bovengrond
(bouwvoor) (maximaal ca. 0,3 m -Mv).
Archeologisch kansrijke zone 2, crevasseafzettingen Zwijndrecht stroomgordel:
de verwachte resten kunnen voorkomen vanaf circa 2,3 m -NAP (ca. 1 m -Mv). Hierbij is
een buffer van 0,5 m ten opzichte van de top van de archeologisch kansrijke zone in acht
genomen. Dit om rekening te houden met het natuurlijke reliëf binnen deze landschappen. Dit betekent dat de maximale diepte van graafwerkzaamheden beperkt dient te blijven tot circa 1 m -Mv.
Indien de maatregelen niet mogelijk zijn en er ingrepen plaatsvinden die dieper reiken dan de hierboven maximale verstoringsdiepte, dan wordt aanbevolen voorafgaand aan de werkzaamheden,
nader aanvullend, intensiever, archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Met als doel de aangetroffen kansrijke zones in het plangebied nader te onderzoek en te begrenzen en eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door
het vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een inventariserend veldonderzoek, karterende fase, door middel van een intensief, handmatig uitgevoerd booronderzoek.
De beoogde bodemingrepen in de rest van het plangebied, buiten de hierboven omschreven
archeologisch kansrijke zones, kunnen zonder verdere beperkingen ten aanzien van de archeologie worden uitgevoerd; er wordt hier in het kader van de voorgenomen werkzaamheden geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan is
conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de des-
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betreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een
besluit.
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHS

Cultuurhistorische HoofdStructuur

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

IVO(-P)

Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KICH

KennisInfrastructuur CultuurHistorie

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) en het plangebied van het inventariserend veldonderzoek (blauwe lijn) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen
(blauw) op de CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 2. Schematische doorsnede van het rivierengebied.
Figuur 3. Resultaten veldonderzoek ontginningslandschap en laat-holocene rivier- en veenlandschap, geprojecteerd op een hoogtemodel van de top van het veen.
Figuur 4. Geologisch dwarsprofiel raai A-A’.
Figuur 5. Resultaten veldonderzoek holoceen rivierenlandschap.
Figuur 6. Advieskaart.
Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Overzicht van stroomgordels in de gemeente Zwijndrecht (naar Berendsen & Stouthamer, 2001a).

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (CD-rom).
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen op bijgevoegde CD-rom.
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Samenvatting
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtse Zoom in de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is in 2013, als vervolg op een bureauonderzoek en een verkennende fase, de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Op grond van
de resultaten van het verkennend onderzoek werd geconcludeerd dat zich in de ondergrond op
meerdere niveaus rivierafzettingen bevonden, waarop archeologische waarden aanwezig kunnen
zijn die bij toekomstige inrichting van het plangebied mogelijk bedreigd worden. Daarbij ging het
waarschijnlijk om bewoningsresten/-sporen op dieper gelegen afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel (periode Neolithicum-Bronstijd) en om ondieper gelegen resten op Waalafzettingen
(periode: Romeinse tijd-Late Middeleeuwen).
Het doel van het karterend onderzoek was tweeledig: enerzijds het nader begrenzen van de
Zwijndrechtstroomgordel (een landschappelijke kartering) - waarbij eventueel aanwezige grotere
nederzettingsterreinen met vondstlaag wel gekarteerd konden worden, anderzijds het opsporen
van vindplaatsen op de Waalafzettingen (een archeologische kartering).
Tijdens het onderzoek is een archeologische vindplaats gekarteerd op de Waalafzettingen (vindplaats 1). De vindplaats dateert waarschijnlijk in de periode Romeinse tijd - Late Middeleeuwen (tot
14e eeuw). Ten aanzien van de Zwijndrechtstroomgordel heeft het onderzoek een gedetailleerd
landschappelijk beeld opgeleverd. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van grotere nederzettingsterreinen (met een vondstlaag) uit de periode Laat Neolithicum-Bronstijd. Wel dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van kleinere vindplaatsen uit deze periode; deze konden met het gehanteerde grid niet worden opgespoord.
In algemene zin heeft het de voorkeur om - conform rijksbeleid en provinciaal beleid - te streven
naar behoud van archeologische resten in de huidige context (behoud in situ). Dit betekent dat
bodemingrepen die leiden tot aantasting van de archeologische resten (vindplaats 1) of de po-tentiële archeologische resten (op de Zwijndrechtstroomgordel) zoveel mogelijk vermeden die-nen te
worden. Planaanpassing heeft dus de voorkeur boven archeologisch (vervolg)onderzoek.
Omdat de ontwikkelingsplannen zich nog in een vroeg stadium bevinden, is planaanpassing wellicht nog mogelijk. Hierbij kunnen de resultaten van het tot nog toe uitgevoerde archeologisch
onderzoek worden meegenomen. Vanuit deze gedachte zijn in het plangebied drie advieszones
onderscheiden:
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zone

advies

1
(figuur 8: rood)

Bij bodemingrepen dieper dan 35 cm -Mv (bouwvoor): waarderend onderzoek in de vorm
van proefsleuven.

2
(kaartbijlage 1: oranje)

Bij bodemingrepen dieper dan 1,5 m -Mv (m.u.v. funderingspalen): karterend boor-onderzoek naar kleinschalige vindplaatsen.

3
(kaartbijlage 1: groen)

Geen vervolgonderzoek/vrijgeven.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-schap
c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een
besluit (contactpersoon mevrouw J. van Boxel).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een
besluit (contactpersoon mevrouw J. van Boxel).
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in het
voorjaar van 2013 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen
ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtse Zoom in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Het onderzoek is een vervolg op het in 2012 uitgevoerde bureauonderzoek en het verkennend
booronderzoek (Coppens, 2012d). Op grond van de resultaten daarvan werd geconcludeerd dat
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op de CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
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zich in de ondergrond op meerdere niveaus rivierafzettingen bevinden, waarop archeologische
waarden aanwezig kunnen zijn. Daarbij gaat het waarschijnlijk om bewoningsresten en -sporen uit
de periode Neolithicum tot en met de Bronstijd (zone met afzettingen Zwijndrechtstroomgordel) en/
of Romeinse tijd tot de 14e eeuw (zone met afzettingen Waal-/Merwedestroomgordel). Ook is een
zone met veraard veen aangetroffen waarvoor een middelhoge verwachting geldt voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen.
Doel van het karterend onderzoek was tweeledig: enerzijds het scherper in kaart brengen (landschappelijk karteren) van de afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel. Anderzijds het opsporen
van archeologische vindplaatsen op de Waalstroomgordel en, indien mogelijk, een eerste indruk
te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van
eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard
en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied
Het plangebied (ca. 32 ha) ligt ten zuidwesten van de kern van Hendrik-Ido-Ambacht en staat afgebeeld op kaartblad 38C van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000; figuur 1).
Niet het gehele plangebied is onderzocht tijdens de karterende fase. Het onderzoek heeft zich
gericht op de kadastrale percelen met de volgende aanduiding: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
sectie G, perceelsnummers 5020, 5205, 7170, 8394, 8398, 8399, 8409, 9522, 9977 t/m 9979,
9995, 10576, 11085 en 11086.
Ten tijde van het onderzoek kende het gebied in hoofdzaak een agrarisch grondgebruik: akker en
grasland, met enkele verspreide (bedrijfs)gebouwen (figuur 2).

1.3 Planomschrijving
In het plangebied zal een bedrijventerrein worden ontwikkeld. De exacte diepte en locatie van
de bodemingrepen was op het moment van schrijven niet bekend. Er wordt uitgegaan van voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de geplande aanleg van het bedrijventerreinen en
(ondergrondse) infrastructuur inclusief het slaan van heipalen.

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (karterende fase door middel van
boringen) en is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24
van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Figuur 2. Ligging van het plangebied Ambachtse Zoom op een recente luchtfoto.

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst).
Voor de in deze rapportage genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1.
Daarnaast is achter in dit rapport een verklarende woordenlijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen nader beschreven.
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat

- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Mesolithicum

- 8700

(Midden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500
Laat

- 12.000

- 12.500
Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A

- 35.000

Hengelo

- 60.000
Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(Oude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup

- 114.000
Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000
Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien

463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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2 Voorgaand onderzoek Ambachtsezoom

2.1 Bureauonderzoek
Voor het plangebied is in de eerste fase van het archeologisch onderzoek een bureauonderzoek
uitgevoerd waarbij de bekende en te verwachten archeologische waarden zijn geïnventariseerd
teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Op basis van de resultaten uit het bureauonderzoek zijn op verschillende niveaus in het plangebied paleolandschappen
onderscheiden met elk een specifieke archeologische verwachting (Coppens, 2012d).

Het pleistocene landschap
Gedurende de ijstijd en kort daarna hebben in de toendra en later het bos jagers en verzamelaars
rondgetrokken en hun kampementen opgeslagen. Resten van dergelijke kampementen zijn lastig
op te sporen omdat ze ruimtelijk slechts een beperkt areaal beslaan en zeer verspreid liggen. Ter
plaatse van het plangebied lag een breed gebied van vlechtende rivieren, waarin tijdelijke kampementen niet waarschijnlijk zijn. Of het landschap was te nat, of de resten zijn later weer verspoeld.
Het landschap ligt nu op 14 tot 12 m -NAP. Uitzondering vormen de donken die nog lang na de ijstijd boven het zich verder ontwikkelende landschap uitstaken en aantrekkelijke bewoningsplaatsen vormden. Nog onontdekte donken kunnen zich theoretisch in het plangebied tot vlak onder het
maaiveld bevinden. Voor de donken geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen vanaf het Mesolithicum. De kans op de aanwezigheid van
donken in de ondergrond van het plangebied leek echter klein. Op de geologische kaart zijn geen
donken gekarteerd in het plangebied.

Het afgedekte holocene rivier- en getijdenlandschap
Gedurende het Holoceen zijn meerdere rivieren actief geweest in de omgeving van het plangebied
(tabel 2). De fossiele stroomruggen bevinden zich op verschillende diepten in het veenpakket dat
zich in dit gebied gedurende het Holoceen heeft ontwikkeld. Het plangebied zelf lag in een komgebied, dat in principe vrij nat, laaggelegen en lastig bewerkbaar was. In het komgebied kunnen
crevasseafzettingen zijn gevormd die in theorie gunstige bewoningsplaatsen vormden. Volgens
beschikbare geologische kaarten loopt de Zwijndrechtstroomgordel door het uiterste zuidoostelijke
deel van de gemeente. Recente veldonderzoeken in de Volgerlanden hebben uitgewezen dat hier
afzettingen met een vergelijkbare ouderdom als de Zwijndrechtstroomgordel in de ondergrond aanwezig zijn. Onduidelijk is of het crevassesystemen of hoofdgeulen betreft (Schiltmans, 2004; Coppens, 2011; 2012a/b/c).
Op de oeverafzettingen van (een crevasse van) de Zwijndrechtstroomgordel zijn in de Volgerlanden-West - direct ten oosten van het plangebied - twee archeologische vindplaatsen bekend uit de
periode Neolithicum-Bronstijd (Coppens, 2012a). Deze bestaan uit twee concentraties met houtskool, (verbrand)aardewerk-, kwartsiet- en vuursteenfragmenten en zijn aangetroffen rond 2,8 m
-NAP. Verwacht wordt dat dergelijke afzettingen ook in de ondergrond van het plangebied kunnen
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voorkomen vanaf 2,5 à 3,0 m -NAP. Voor de crevasseafzettingen geldt een hoge archeologische
verwachting voor de aanwezigheid van resten van bewoning uit het Laat Neolithicum tot en met
de Vroege Bronstijd. De te verwachten resten uit bovengenoemde periode kunnen bestaan uit
zeer kleine tot grote nederzettingsterreinen, al dan niet met een vondst- of cultuurlaag of met een
vondststrooiing van onbekende dichtheid die kan bestaan uit meer fragmenten houtskool, vuursteen, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrand leem en/of fosfaat.

naam stroomgordel

actieve periode

Zwijndrecht

Laat Neolithicum t/m Vroege IJzertijd

Waal

(Late IJzertijd/)Romeinse tijd t/m Late Middeleeuwen

Merwede (Noord, Pelsert)

(Late IJzertijd/)Romeinse tijd t/m heden

Oude Maas

Late Middeleeuwen t/m heden

Tabel 2. Overzicht van stroomgordels in de directe omgeving van het plangebied Ambachtsezoom (naar
Berendsen & Stouthamer, 2001; Cohen e.a., 2012).

Het holocene veenlandschap
Het vroeg-holocene komgebied is overdekt geraakt met veen als gevolg van vernatting. Tijdens
de veenvorming was het gebied waarschijnlijk slecht bewoonbaar. Voor het Hollandveen geldt een
middelhoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen
vanaf de IJzertijd, met name daar waar het veen - bijvoorbeeld door de nabijheid van een veenafwateringsstroom - goed werd ontwaterd. Dergelijke locaties kenmerken zich door veraarding van
de top van het veenpakket. Het gaat daarbij om vindplaatsen met een oppervlakte van circa 200
tot 1000 m² die worden gekenmerkt door een vondstspreiding van aardewerk. Het zal voornamelijk
gaan om losse huisplaatsen/boerderijen of een verzameling van enkele boerderijen/huisplaatsen
bij elkaar. Binnen de vindplaatsen kan, behalve aardewerk, ook hout(skool), natuursteen en metaal
voorkomen. Mogelijk kunnen er ook sporen voorkomen van agrarisch gebruik van de locatie, zoals
greppelsystemen en perceleringen.

Het laat-holocene rivierlandschap
Het veen is uiteindelijk weer overdekt geraakt door komafzettingen vanuit de Merwede en de Waal,
in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling. In het komgebied kunnen crevasseafzettingen gevormd zijn waarop vanaf de Late IJzertijd kan zijn gewoond. De afzettingen behorend bij dit
systeem worden op circa 2 m -NAP verwacht, direct onder de verstoorde of opgebrachte grond of
direct onder het overslagdek (zie ‘ontginningslandschap’).
Op de oeverafzettingen van de Waal zijn verscheidene vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend (De Boer & Wink, 2013). In ARCHIS wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd in het plangebied (ARCHIS-waarnemingsnummer 408391;
figuur 1). Het terrein rondom deze waarneming stond tot 2007 op de Archeologische Monumentkaart (AMK) geregistreerd als ’terrein van hoge archeologische waarde’. Bij de update van de AMK
Zuid-Holland is het van de lijst afgevoerd aangezien er geen bijbehorende vondsten of documentatie van sporen bekend waren. 1
1

Redengeving in ARCHIS/Livelink zijn de resultaten van het bureauonderzoek: ‘Op het terrein zouden zich sporen van bewoning uit de Romeinse
tijd bevinden. Er zijn echter naast de vermelding van Hagers geen waarnemingen of andere beschrijvingen van de archeologica, ook niet in de
omgeving van het monument’.
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De te verwachten resten uit bovengenoemde periode kunnen bestaan uit zeer kleine tot grote
nederzettingsterreinen, al dan niet met een vondst- of cultuurlaag en/of met een vondststrooiing
van onbekende dichtheid die kan bestaan uit meer fragmenten houtskool, vuursteen, aardewerk,
(on)verbrand bot, verbrand leem en/of fosfaat. Voor de crevasseafzettingen geldt een middelhoge
archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen. Voor de komafzettingen geldt een lage archeologische
verwachting.

Het ontginningslandschap uit de 11e eeuw
In de 11e eeuw is de Zwijndrechtse Waard voor de eerste keer ontgonnen. Deze ontginning
gebeurde volgens het principe van de copeontginning die zich kenmerkt door een zeer regelmatige, opstrekkende verkaveling vanaf de oeverwallen van de jonge stroomgordels (Merwede, Waal/
Oud Alblas). De primaire (10e/11e-eeuwse) nederzettingen (boerderijen/bewoningslinten) worden
dan ook verwacht op deze oeverwallen, die de ontginningsbasis vormden. Door de overstroming
aan het begin van de 14e eeuw raakte het middeleeuwse ontginningslandschap afgedekt door
zand en klei.
Er bestaat een mogelijkheid dat verkavelingspatronen uit die tijd nog intact zijn, met name daar
waar tijdens latere dijkdoorbraken een overslagdek is afgezet. Resten van bewoning die samenhangen met de ontginning kunnen eveneens nog aanwezig zijn. Er gold dan ook een middelhoge
verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de 11e tot 14e eeuw. Verkavelingpatronen zijn nauwelijks op te sporen met de gebruikelijke methoden tijdens een inventariserend veldonderzoek, bewoningsresten wel. Deze zullen vooral herkenbaar zijn aan fragmenten
houtskool, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrand leem, mortel, baksteen, glas en soms fosfaat.
Eventuele resten kunnen vanaf maaiveld en dieper voorkomen.

Het ontginningslandschap na de 14e eeuw
Grote delen van West-Nederland kregen rond de 14e eeuw in toenemende mate te maken met
wateroverlast en dijkdoorbraken. De voor de Zwijndrechtse Waard belangrijkste overstroming
betrof de overstroming die aan het begin van de 14e eeuw optrad en waarbij de gehele (?) Zwijndrechtse Waard onder water kwam te staan. Het precieze jaartal hiervan is niet bekend, maar kan
waarschijnlijk gekoppeld worden aan de hoge rivierstanden in 1314 of 1315 waarbij de oostelijke
rivierdijk van de Zwijndrechtse Waard bezweek (zie De Boer & Wink, 2013). Als gevolg van deze
dijkdoorbraak werd door het rivierwater een pakket zandig materiaal in het noordoostelijke deel
van de Zwijndrechtse Waard afgezet (Pons, 1994; figuur 3). Het gebied dat grotendeels overeenkomt met de huidige Volgerlanden. Omdat de bedijking niet direct ter hand genomen kon worden,
bleef de Zwijndrechtse Waard enige tijd ‘drijvende’. Gedurende deze periode vond het binnenstromende rivierwater zijn weg naar zee via het westelijke deel van de Zwijndrechtse Waard. In de
overstroomde waard ontstonden vloedkreken die afwaterden op de Waal en Devel (figuur 3).
Na de dijkdoorbraken in de 14e eeuw is het gebied opnieuw bedijkt en ontgonnen. Het verkavelingpatroon uit deze periode is tot recente tijd grotendeels intact gebleven. Onderdeel van het ontginningslandschap uit de 14e eeuw is de Langeweg die direct ten zuiden van het plangebied de
Zwijndrechtse Waard doorkruist. Deze weg is de voornaamste weg in de Zwijndrechtse Waard. Als
zodanig vormt de Langeweg een belangrijk onderdeel van de 14e-eeuwse inrichting van de Zwijn-
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Figuur 3. Inbraken in de Zwijndrechtse Waard aan het begin van de 14e eeuw met de ligging van het plangebied Ambachtse Zoom (rode lijn; bron: Pons, 1994).

drechtse Waard en heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Resten van bewoning uit deze periode (en daarna) zijn vooral langs de Langeweg te verwachten, zoals blijkt uit historisch kaartmateriaal. Resten van bewoning bestaan vooral uit fragmenten houtskool, aardewerk, (on)verbrand bot,
verbrande leem, mortel, baksteen, glas en soms fosfaat. Voor het plangebied zelf gold echter een
lage archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen vanaf de
14e eeuw tot en met de Nieuwe tijd.

2.2 Verkennend booronderzoek
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase aangevuld met een beknopte visuele veldinspectie. Het doel van het verkennende booronderzoek was
het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting geformuleerd tijdens het bureauonderzoek. Daarnaast heeft het veldonderzoek geleid tot een globale reconstructie van het paleolandschap in het plangebied.
Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn in totaal 234 boringen verricht in een grid van 40 bij 50
m in zuidwest-noordoost georiënteerde raaien. De verkennende boringen zijn genummerd van 1
t/m 270 (kaartbijlage 1). Het grid is gedeeltelijk verdicht tot 25 x 25 m om de aanwezigheid van crevasseafzettingen te bepalen. Dit heeft geresulteerd in een zonering waarbinnen wel of geen cre-
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vasseafzettingen voorkomen ofwel verwacht worden. Eventuele crevassegeulen kleiner dan circa
30 m waren met dit boorgrid niet in kaart te brengen.

Landschappelijke opbouw
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is een overzicht gekregen van de
bodemopbouw van het plangebied: een laag geroerde en/of opgebrachte grond, een overslagdek
uit de 14e eeuw, kom- en crevasseafzettingen van de Waalstroomgordel, veen en kom- en crevasseafzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel. Het pleistocene landschap ligt naar verwachting op
14 tot 12 m -NAP en valt buiten het bereik van de boordiepte van dit onderzoek. Deze afzettingen
liggen te diep om te worden vergraven. Wel vallen ze binnen het bereik van funderingspalen. Nog
onontdekte donken in het plangebied kunnen zich - theoretisch - tot vlak onder het maaiveld bevinden. De kans daarop lijkt, na afloop van het verkennend veldonderzoek, verwaarloosbaar.

Archeologische indicatoren
Tijdens de verkennende fase van het veldwerk zijn in 13 boringen archeologische indicatoren
aangetroffen (bijlage 3). Het gaat om een lichte spreiding van houtskool en puinspikkels in de
oeverafzettingen van de Waal en in het bovenliggende pakket overslagafzettingen. In twee boringen waren echter opvallender indicatoren aanwezig, te weten een fragment Kogelpot-aardewerk
(boring 77) en houtskool- en puinspikkels in combinatie met fosfaatvlekken (boring 255). De twee
boringen liggen op een afstand van ongeveer 100 m van elkaar in het noordelijk deel van het plangebied (kaartbijlage 1). De indicatoren zijn aangetroffen in de top van de oeverafzettingen van de
Waal rond 2,3 m -NAP.
Verder zijn tijdens de verkennende fase in één boring houtskoolspikkels in de afzettingen van de
Zwijndrechtstroomgordel aangetroffen (boring 150).

Zones voor vervolgonderzoek
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek zijn zones geselecteerd die in
aanmerking kwamen voor vervolgonderzoek. Het gaat om de zone met (crevasse-)afzettingen
van de Waalstroomgordel en mogelijk veraard veen. Daar waar op een dieper niveau crevasse-/
geulafzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel zijn aangetroffen, is eveneens vervolgonderzoek
geadviseerd.
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3 Karterend booronderzoek

3.1 Doelstelling en methoden
Voor delen van het plangebied is een karterend booronderzoek uitgevoerd (figuur 4). De doelstelling van deze fase is de reeds bestaande gespecificeerde verwachting te toetsen en te verfijnen op
basis van aanvullende informatie. De onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis
van de resultaten van het verkennend booronderzoek, alsmede de het ‘Protocol inventariserend
veldonderzoek’ (KNA versie 3.2) of de daarbij behorende ‘Leidraad inventariserend veldonderzoek,
deel: karterend booronderzoek’ (Tol e.a., 2004).
Tijdens het karterend veldonderzoek zijn 236 boringen verricht in een grid van 20 x 25 meter
(kaartbijlage 1). Aan de karterende boringen zijn de nummers 301 t/m 536 toegekend (kaartbijlage
1). De boringen in een raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor
een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. Alle boorpunten zijn met een RTK-GPS ingemeten (x-, y- en z-waarden). De boorbeschrijvingen staan weergegeven in bijlage 1.
Voor het booronderzoek is gebruikgemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en
een gutsboor met een diameter van 3 cm. De bodembeschrijvingen zijn digitaal vastgelegd in het
RAAP-Bodem Beschrijvingssysteem, dat lithologisch voldoet aan NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). Er is specifieke aandacht besteed aan de volgende geologische en archeologische kenmerken:
• de aard en kleur van het sediment;
• aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);
• de genese van de laag;
• de aanwezigheid van archeologische lagen/indicatoren.
Het voorkomen van de verschillende landschappelijke eenheden alsmede de hierin te verwachten archeologische resten waren leidend voor de te beantwoorden onderzoeksvragen en de hieraan verbonden gehanteerde boormethode en boordiepte. De gehanteerde methode wordt geschikt
geacht voor het opsporen van de meeste in dit gebied te verwachten nederzettingsterreinen uit de
periode Bronstijd t/m Late Middeleeuwen en grote vindplaatsen (> 500 m 2) mét een vondst-/cultuurlaag vanaf het Midden Neolithicum. Deze methode is niet geschikt om kleinere Steentijdvindplaatsen op de Zwijndrechtstroomgordel, vindplaatsen zonder archeologische laag, verkavelingspatronen, graven en andere zeer lokale archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004).
Tijdens de uitwerking van de resultaten van het karterend booronderzoek is een aantal boringen
uit de verkennende fase geherinterpreteerd.
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Figuur 4. Impressie van het booronderzoek in de Ambachtse Zoom.
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Onderzoeksvragen
Zone met afzettingen van de Waalstroomgordel en/of met mogelijk veraard veen
De te verwachten resten in deze zone kunnen bestaan uit kleine tot grote nederzettingsterreinen
(500 - 2000 m 2) uit de periode Late IJzertijd tot aan de Late Middeleeuwen (begin 14e eeuw), al
dan niet met een vondst- of cultuurlaag en/of met een vondststrooiing van onbekende dichtheid die
kan bestaan uit ondermeer fragmenten houtskool, aardewerk, (on)verbrand bot, verbrande leem
en/of fosfaat.
Met betrekking tot deze zone staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
• Hoe ziet in detail de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? Dat wil
zeggen: wat is de gedetailleerde ligging van de verwachte crevasse van de Waalstroomgordel en
is er sprake van zones met intact en veraard veen?
• Waar en op welke diepte bevinden zich archeologisch kansrijke niveaus?
• Zijn in het plangebied (tot ca. 3 m -Mv) archeologische vindplaatsen aanwezig?
• Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, dikte en stratigrafische positie
van de archeologische laag waarin de archeologische indicatoren zijn aangetroffen?
• Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk? En zo ja, in welke zones en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Bemonstering
Van 29 boringen is de top van de oeverafzettingen van de Waalstroomgordel (een traject van minimaal 20 cm) bemonsterd met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. De keuze voor de te
bemonsteren boringen werd bepaald door veldwaarnemingen, waarbij de dikte van de oeverafzettingen, de aanwezigheid van een laklaag hierin en/of de aanwezigheid van archeologische indicatoren leidend waren. Ter controle zijn tevens enkele (’lege’)boringen rondom dergelijke locaties
bemonsterd.
De monsters zijn nat gezeefd met schoon kraanwater over een zeef met een maaswijdte van
2 mm. Het zeefresidu is onder een microscoop (vergroting 10 tot 60x) met opvallend licht geïnspecteerd op aanwezigheid van archeologische indicatoren (houtskool, vuursteen, aardewerk,
verbrand bot e.d.). De verschillende indicatoren zijn per monster geteld en gescheiden van het
zeefresidu bewaard. De resultaten van de residuanalyse staan in bijlage 2.
Zone met dieper gelegen afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel
Op de afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig
zijn uit de periode Laat Neolithicum - (Vroege) Bronstijd. Dergelijke vindplaatsen kenmerken
zich door een geringe omvang, een ijle vondstspreiding en het (soms) ontbreken van een
archeologische (vondst)laag. Om dergelijke archeologische vindplaatsen in kaart te brengen is
zeer intensief booronderzoek (> 80 boringen per ha) nodig. Om relatief intensief (en dus kostbaar)
onderzoek zoveel mogelijk te beperken, is besloten het onderzoek zodanig in te richten dat eerst
een gedetailleerder inzicht verkregen kon worden in de aanwezigheid en verbreiding van de (geul)
afzettingen van deze stroomgordel, in plaats van in de aanwezigheid van de mogelijk aanwezige
vindplaatsen zelf.
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Voor het daadwerkelijk opsporen van de meeste mogelijk hierop aanwezige vindplaatsen is de
gehanteerde methode dus niet geschikt. Eventueel aanwezige grote vindplaatsen (> 500 m 2) mét
een vondst- of cultuurlaag kunnen met deze aanpak wel gekarteerd worden.
Met betrekking tot deze zone staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
• Hoe ziet in detail, tot circa 4 m -Mv, de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied
eruit? Dat wil zeggen: wat is de ligging van de verwachte crevasse van de Zwijndrechtstroomgordel en is er sprake van zones met intact en veraard veen?
• Waar en op welke diepte bevinden zich archeologisch kansrijke niveaus?
• Zijn er grotere archeologische nederzettingsterreinen (vindplaatsen) aanwezig die zich kenmerken door een cultuurlaag?
• Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk? En zo ja, in welke zones en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?
• In hoeverre is het mogelijk om archeologische zones in te passen in ruimtelijke ontwikkelingen?

3.2 Landschappelijke resultaten
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek was de geologische opbouw van het
plangebied in grote lijnen bekend. Een gecombineerde analyse van de resultaten van het verkennend en karterend booronderzoek levert een gedetailleerd beeld op van het voorkomen en reliëf
van de geo(morfo)logische eenheden en geeft een overzicht van de (laat-)holocene landschappelijke ontwikkeling van het plangebied (figuren 5 en 6). In deze paragraaf worden de resultaten
besproken waarbij de landschappelijke eenheden van onder naar boven worden beschreven. Twee
geo-archeologische doorsneden van het plangebied staan afgebeeld in figuur 7; voor de lithologische beschrijving van de afzonderlijke boringen wordt verwezen naar bijlage 1.

Oudere fluviatiele afzettingen: Zwijndrechtstroomgordel
Met het karterend booronderzoek is de verbreiding, diepteligging en dikte van de afzettingen van
de Zwijndrechtstroomgordel gedetailleerd in kaart gebracht (figuren 5 en 7). Op basis van lithologische kenmerken kan binnen deze afzettingen onderscheid gemaakt worden tussen oever-, kom-,
geul- en verlandingsafzettingen (Formatie van Echteld).
Oeverafzettingen
De oeverafzettingen bestaat uit licht(bruin)grijze, uiterst siltige klei met weinig hout-/plantenresten. De basis van deze afzettingen is steeds kalkrijk en kan silt- humus- en/of zandlagen bevatten.
Naar boven toe worden de oeverafzettingen geleidelijk minder siltig en humeuzer, aanwijzingen
voor aanwezigheid van vegetatiehorizonten zijn er niet. De top van de oeverafzettingen bevindt
zich rond 1,8 tot 3,1 m -Mv (ca. 3,3 tot 4,7 m -NAP) en is soms ontkalkt.
Komafzettingen
De komafzettingen zijn kalkloos en bestaan uit bruingrijze, sterk/uiterst siltige, matige humeuze
klei met plantenresten (hout/riet). In enkele boringen zijn dunne veen- of humuslagen aangetrof-
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fen. De komafzettingen komen verspreid door het gebied voor, op en tussen de oever- en geulafzettingen voor en ingeschakeld in het veen.
Geulafzettingen
De geulafzettingen bestaan uit uiterst siltige, (licht)grijze klei of zwak/matig siltig zand. Het zand
is matig fijn tot grof en in een aantal gevallen ontkalkt. Het pakket geulafzettingen vertoont een
gelaagdheid van klei-, zand- en/of detrituslagen. Verder zijn binnen en rondom de geulafzettingen
trajecten met verlandingsafzettingen aangetroffen. Deze bestaan uit uiterst siltige, vaak humeuze,
slappe klei (kalkloos tot kalkrijk) met humus-, silt- en/of detrituslagen. In een aantal boringen is
een opvulling met detritus/gyttja aangetroffen. Deze afzettingen wijzen niet zozeer op een voormalige ‘stroomgeul’, maar eerder op een ‘natte’ zone in de directe omgeving van de geul. Op basis
van deze lithologische samenstelling en het hoogtemodel van de oude rivierafzettingen is een globale begrenzing van het geulsysteem verkregen (figuur 5).

Veen
De afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel zijn afgedekt door een pakket veen (en daar waar
de afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel ontbreken bestaat de ondergrond uit veen). Het
veen bestaat voornamelijk uit mineraalarm, bruin bosveen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van
Nieuwkoop). In de nabijheid van geulafzettingen (van de Zwijndrechtstroomgordel) zijn in het veen
inschakelingen van komklei aanwezig, ook is het veen hier zwak tot sterk kleiig. Op de overgang
van het veen naar de bovenliggende fluviatiele afzettingen gaat het bosveen over in een kleiiger
veen met houtresten, hetgeen duidt op een vernatting van het gebied als gevolg van de toename
van rivieractiviteit in de omgeving.
Een geïnterpoleerd hoogtemodel van de top van het veen laat zien dat de hoogte ervan veel variatie vertoont, met het hoogste voorkomen rond 2,2 m -NAP (figuur 6). Vergelijking met de hoogteligging van de oudere rivierafzettingen (figuur 5) laat zien dat het hoogste voorkomen van het veen
grotendeels correspondeert met de ligging van de onderliggende geulafzettingen. De differentiële
klink van de onderliggende klastische afzettingen ligt hieraan ten grondslag.
Het bovenste traject van het veen is in veel boringen donkerbruin en vertoont oxidatieverschijnselen. Het bovenste traject van het veen is in veel boringen donkerbruin en vertoont oxidatieverschijnselen. In tegenstelling tot de interpretatie tijdens het verkennend onderzoek (nl. dat het veraard veen betreft dat bijvoorbeeld gedurende de Romeinse tijd aan het oppervlak heeft gelegen),
zijn de oxidatieverschijnselen waarschijnlijk het gevolg van recente grondwaterspiegeldaling (zo
zijn in het veen nog duidelijk herkenbare plantenresten aanwezig). Vanuit archeologisch oogpunt is het veen daardoor minder interessant dan op basis van het verkennend onderzoek was
aangenomen
De bovenzijde van het veen is niet overal intact: in een groot aantal boringen is de overgang naar
de bovenliggende rivierafzettingen abrupt. In enkele boringen is de bovenkant het veen duidelijk
geërodeerd (bijv. de boringen 337, 351, en 446; figuur 6).
De zones waar het veen is geërodeerd corresponderen grotendeels met de aanwezigheid van (crevasse)geulen in de bovenliggende Waalafzettingen.
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Jongere fluviatiele afzettingen: Waalstroomgordel
Het veenpakket wordt in het hele plangebied afgedekt door een pakket rivierafzettingen. Gemakshalve zijn de afzettingen aangeduid als afzettingen van de Waal; het kan echter ook gaan om
gelijktijdige afzettingen uit de Devel en/of Merwede. Het hoogste voorkomen hiervan bedraagt
circa 40 cm -Mv, de dikte varieert tussen 0,25 en 1,5 m (kaartbijlage 1).
Geologische interpretatie
Hoe de afzettingen in genetische zin precies gezien dienen te worden is niet geheel duidelijk. De
ruimtelijke verbreiding, de lithologische kenmerken en de uniformiteit van de afzettingen maken
dat de eerdere aanduiding als crevasseafzettingen (Coppens, 2012d) niet voor hand ligt.
Op basis van de lithologische eigenschappen is onderscheid gemaakt in kom-, oever- en geulafzettingen. Gelet op de grote afstand tot de (voormalige) Waalstroomgordel (ca. 250 meter noordelijk) is het ook duidelijk dat het niet om een daadwerkelijke oeverwal langs de hoofdgeul gaat. 2
Eerder moet gedacht worden aan een overstromingsdek dat vanuit de Waal (Devel en/of Merwede) op het veen is afgezet, De boringen met geulafzettingen wijzen daarentegen op een klein
(crevasse)geultje dat zich al vroeg vanuit de Waal/Merwede in het klei-op-veengebied heeft
ingesneden.
Kom- en oeverafzettingen
De afzettingen direct op het veen bestaan voornamelijk uit komafzettingen: matig tot uiterst siltige, lichtgrijze, slappe (ongerijpte) klei, zonder plantenresten en/of humusvlekken. Naar boven toe
wordt de klei siltiger en gaat het pakket geleidelijk over in oeverafzettingen. Deze bestaan uit lichtbruingrijze tot lichtgrijze, uiterst tot matig siltige klei. In veel boringen bevat de top schelpgruis en
is kalkrijk. Opvallend is de zone rondom boring 445 (kaartbijlage 1). Hier is de top van de oeverafzettingen kalkloos, grijs van kleur (boringen 416, 417 en 418) en is er sprake van een zwak ontwikkelde vegetatiehorizont.
Hoewel het onderscheid tussen de oever- en komafzettingen gering en niet altijd even duidelijk
was, lijkt er sprake van een ruimtelijk patroon. In het zuidwestelijk deel van het plangebied bestaat
het hele pakket Waalafzettingen uit komklei (en ontbreken de oeverafzettingen), terwijl in het noordelijk deel voornamelijk oeverafzettingen voorkomen (ook al direct op het veen).
De Waalafzettingen (oever- en kom) worden afgedekt door het overstromingsdek uit de 14e eeuw
(zie hieronder). Deze overgang verloopt abrupt daar waar het overslagdek sterk zandig is. In de
meeste boringen verloopt de overgang echter geleidelijk en zijn geen aanwijzingen gevonden voor
(sterke) erosie van de Waalafzettingen.
Geulafzettingen
In een aantal boringen in het noordwesten van het plangebied is aan de basis van de Waalafzettingen een dun pakket geulafzettingen aangetroffen. Deze geulafzettingen zijn kalkrijk en bestaan uit
uiterst siltige (tot zwak zandige) klei met schelpgruis, zand- en/of detrituslagen. In enkele boringen
bestaan de geulafzettingen uit uiterst fijn, gelaagd zand. Rondom de zandige, gelaagde geulafzet-

2

Uit onderzoeken langs de Waal, Devel en Dubbel blijkt dat de breedte van de bijbehorende oeverwallen vaak minder dan 50 meter bedraagt.
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Figuur 5. Hoogteligging en verbreiding van de bovenzijde van de ‘oude rivierafzettingen’
(Zwijndrechtstroomgordel).
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tingen zijn de afzettingen minder zandig en humeuzer. De verbreiding van deze geulafzettingen
correspondeert met de zones waar het veen is geërodeerd (zie hierboven).
Doordat de oeverafzettingen de geul (groten)deels afdekken, lijkt het te gaan om een crevassegeultje vanuit de Waal die waarschijnlijk snel inactief is geraakt. De loop van dit geultje kon deels
in kaart worden vervolgd (kaartbijlage 1).

Laat-middeleeuws overstromingsdek
In een groot deel van het plangebied is op de oever- en/of komafzettingen van de Waal een pakket
zandige afzettingen aangetroffen. Het bovenste deel hiervan (ca. 30 cm) bestaat uit een recente
bouwvoor. Het pakket hieronder bestaat uit (licht bruin)grijze, zwak tot sterk zandige klei of uiterst
siltig, matig fijn zand. De afzettingen zijn veelal gelaagd (zandlagen), bevatten schelpgruis en
worden naar beneden toe zandiger. De dikte van het pakket is variabel, in het zuidelijk deel van
het plangebied zijn de afzettingen (met uitzondering van de bouwvoor) niet of nauwelijks aanwezig
(figuur 7; profiel A-A’). Verder valt op dat daar waar de afzettingen een maximale dikte bereiken, de
basis van het pakket sterk zandig is.
Het pakket is geïnterpreteerd als het overstromingsdek dat is afgezet ten gevolge van de
overstroming(en) van de Zwijndrechtse Waard in 1314/’15 (zie § 2.1). De afzettingen zijn waarschijnlijk afkomstig van doorbraken van de dijk langs een zijtak van de Merwede ten oosten van
het plangebied (figuur 3). Ook deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld.
Doordat het water met hoge snelheid door de dijk het achterland instroomde, kon oever- en beddingmateriaal (zoals zand) worden meegevoerd en afgezet. Op de plaatsen waar de stroomsnelheid het hoogst was, is het meeste zand afgezet. Omdat het herstel van de dijken even op zich liet
wachten bleef het gebied nog enige tijd onder invloed van het binnenstromende rivierwater, waarbij
de stroomsnelheid lager zal zijn geweest ten opzichte van de aanvankelijke inbraak. Dit verklaart
de afname van zandigheid naar boven toe in het pakket.

Verstoringen
In totaal zijn drie boringen gestuit (kaartbijlage 1): ter hoogte van een recent gesloopt woonhuis
op perceel 8398 is de ondergrond verstoord tot minimaal 0,8 m -Mv (boring 344). Tijdens het verkennend booronderzoek moest een aantal boringen op dit perceel eveneens worden gestaakt
vanwege ondoordringbaar puin; in een voormalig verhard deel op perceel 8394 ten zuiden van de
caravanstalling kon een boring niet dieper dan 0,3 m -Mv gezet worden (boring 485); in de kas van
perceel 11086 is boring 474 gestuit op 1,35 m -Mv.
In de overige delen van het plangebied zijn tijdens het karterend booronderzoek geen verstoringen
dieper dan de bouwvoor aangetroffen.

3.3 Resultaten archeologie
Tijdens het karterend booronderzoek zijn in een aantal boringen archeologische resten aangetroffen. Het betreft houtskoolspikkels, enkele fragmenten aardewerk, botresten, puinfragmentjes en
verbrande zaden (bijlage 3). Op basis van de ruimtelijke verspreiding van archeologische indicatoren, in samenhang met de intactheid en morfologie van de oeverafzettingen, is één vindplaats
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gedefinieerd. Deze vindplaats wordt hier toegelicht en beschreven. De ligging ervan staat afgebeeld op kaartbijlage 1. Het advies is weergegeven op figuur 8.

Archeologische indicatoren
Karterend booronderzoek
Tijdens de het karterend veldonderzoek zijn in 16 boringen archeologische indicatoren waargenomen. De bemonstering van de oeverafzettingen van de Waal heeft eveneens archeologische indicatoren opgeleverd (bijlage 2), waardoor het totale aantal karterende boringen met indicatoren uitkomt op 27 (bijlage 3).
Van de 29 monsters bevatten 7 (ca. 24%) geen archeologische indicatoren. Houtskool is de meest
verbeide indicator (in 20 boringen, soms op meerdere niveaus). De andere archeologische indicatoren kwamen in veel kleinere aantallen voor. De verspreiding van de indicatoren is weergegeven
op kaartbijlage 1.
Oppervlaktekartering
Gelijktijdig met de uitvoering van het karterend booronderzoek is het oppervlak van het plangebied waar mogelijk geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Op het perceel ten westen van de kas is langs de slootrand een aantal oppervlaktevondsten verzameld, op
dezelfde locatie als tijdens het verkennend booronderzoek. Het betrof kleine fragmenten aardewerk, waarvan de exacte datering vanwege het fragmentarisch karakter niet eenduidig kon worden
vastgesteld (in elk geval één fragment betrof Romeins aardewerk, verder ging het om fragmenten die zowel in de Romeinse tijd of Late Middeleeuwen [ca. 11e-14e eeuw] gedateerd konden
worden; bijlage 4). De oppervlaktevondsten zijn waarschijnlijk op het maaiveld terechtgekomen als
gevolg van het aansnijden van de vindplaats door de aanleg (en vervolgens uitbaggeren) van de
sloot, waarbij archeologisch materiaal verspreid is langs de slootrand. Dit verklaart de ‘waaier’ van
oppervlaktevondsten op het perceel tussen de vindplaats en de kas.
Op basis van de ruimtelijke verspreiding van de archeologische indicatoren, in samenhang met de
intactheid en lithologische samenstelling van de oeverafzettingen, is in het plangebied één vindplaats gedefinieerd:

Vindplaats HIAM-1
Toponiem: Ambachtsezoom
ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 422298
Coördinaten: 102.610 / 427.485
Archeologische indicatoren: aardewerk, (on)verbrand bot (o.a. mogelijke visresten), verbrande
graankorrel/zaden, houtskool, fosfaatvlekken, roodleem en puinspikkels.
Boringen: 77 en 255 (verkennende fase); 405, 406, 416, 417, 424, 425, 426, 427 en 434 (karterende fase).
Datering: Romeinse tijd - Late Middeleeuwen.
Het aangetroffen aardewerk laat vooralsnog geen nadere datering toe dan Romeinse tijd-Late
Middeleeuwen. In ieder geval is de vindplaats niet jonger dan begin 14e eeuw, aangezien deze
is afgedekt door het laat-middeleeuwse overstromingsdek.
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Figuur 7. Geo-archeologische doorsneden (voor de ligging, zie kaartbijlage 1).
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Complextype: nederzetting. Op grond van de beperkte (boor)gegevens gaat het zeer waarschijnlijk om één of meerdere huisplaatsen,
Diepteligging: vanaf 40 cm -Mv (2,1 m -NAP) tot 95 cm -Mv (2,7 m -NAP).
Landschap: oeverafzettingen van de Waal. In de top van de oeverafzettingen ter hoogte van de
vindplaats is een vegetatiehorizont aangetroffen (boringen 416, 417 en 418). Opvallend is het
geultje dat ter hoogte van de vindplaats loopt. (vgl. kaartbijlage 1). Een ‘archeo-landschappelijk
ensemble’ van een middeleeuwse of Romeinse nederzetting langs een watervoerend geultje is
aannemelijk. Het archeologisch niveau lijkt echter over de (crevasse-)geulafzettingen heen te
lopen (figuur 7: raai B).
Begrenzing (/omvang): onbekend; de zone met indicatoren inclusief de buffer heeft een oppervlakte van globaal 2 hectare.
De globale begrenzing van de vindplaats is hoofdzakelijk gebaseerd op het voorkomen van 1 of
meer indicatoren die ten minste bestaan uit aardewerk, fosfaatvlekken, verbrand bot en/of verbrande zaden/graankorrels (enkel het voorkomen van houtskoolspikkels is niet gezien als indicatief voor de aanwezigheid van een vindplaats). Ook is gekeken naar de aan- of afwezigheid
van de vegetatiehorizont in de oeverafzettingen (in de boringen rondom de zone met indicatoren); dit is mede bepalend voor de begrenzing ervan.
Verder is het van belang dat de weergegeven lijn (kaartbijlage 1: rode stippelllijn) niet de
‘harde’ begrenzing van de vindplaats zelf is, maar de begrenzing van de zone waarbinnen
op grond van de uitkomsten van het karterend booronderzoek met zekerheid archeologische
sporen verwacht kunnen worden. Een groot deel van mogelijk aanwezige archeologische
sporen (greppels, erfscheidingen, maar ook graven, kuilen en waterputten) zijn met een (karterend) booronderzoek moeilijk aan te tonen, laat staan te begrenzen.
Kwaliteit: de top van de oeverafzettingen - en daarmee ook het archeologisch niveau - lijkt grotendeels intact; er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige erosie als gevolg van de laat-middeleeuwse overstromingen. De verzamelde fragmenten aardewerk vertonen weinig verwering.
Wel bevindt de archeologische laag zich boven de permanente grondwaterspiegel (GLG).
Eventueel aanwezige organische resten zullen dan ook slecht geconserveerd zijn. Zo zijn er
slechts enkele (zeer kleine) fragmenten onverbrand bot aangetroffen. Wel kunnen deze nog
aanwezig zijn op een dieper niveau onder de grondwaterspiegel (bijvoorbeeld in diepere grondsporen of in waterputten). Gedetailleerdere uitspraken over de gaafheid en conservering van
de resten zijn op basis van het karterend booronderzoek niet mogelijk.
Overig: de vindplaats valt samen met de locatie van een ARCHIS-waarneming (nummer 40839;
catalogusnummer 22 [De Boer & Wink, 2013]) die een voormalig AMK-terrein betreft met resten
van een mogelijk Romeinse vindplaats. Het terrein is afgewaardeerd wegens gebrek aan duidelijk aanwijzingen hiervoor (zie § 2.1 ‘Het laat-holocene rivierlandschap’).
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtse Zoom in de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is, als vervolg op een bureauonderzoek en een verkennende
fase, de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Op grond van de
resultaten daarvan werd geconcludeerd dat zich in de ondergrond op meerdere niveaus rivierafzettingen bevonden, waarop archeologische waarden aanwezig kunnen zijn die bij toekomstige inrichting van het plangebied mogelijk bedreigd worden. Daarbij ging het waarschijnlijk om
bewoningsresten/-sporen op dieper gelegen afzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel (periode
Neolithicum-Bronstijd) en om ondieper gelegen resten op Waalafzettingen (periode: Romeinse tijdLate Middeleeuwen).
Het doel van het karterend onderzoek was tweeledig: enerzijds het nader begrenzen van de
Zwijndrechtstroomgordel (een landschappelijke kartering) - waarbij eventueel aanwezige grotere
nederzettingsterreinen met vondstlaag wel gekarteerd konden worden, anderzijds het opsporen
van vindplaatsen op de de Waalafzettingen (een archeologische kartering).

Zwijndrechtstroomgordel
De onderzoeksresultaten uit de karterende fase hebben een gedetailleerde landschappelijk beeld
van het plangebied opgeleverd. Het afgedekte geulsysteem van de Zwijndrechtstroomgordel is
nader begrensd (figuur 5). De top van de (archeologisch relevante) oever- en geulafzettingen is
intact aanwezig vanaf circa 1,5 m -Mv. Deze zone heeft een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van bewoningssporen en -resten uit de periode Laat Neolithicum - Vroege Bronstijd.
Naar verwachting gaat het om vindplaatsen met een kleine omvang (< 500 m 2) en dunne vondstspreiding. Deze kunnen voorkomen vanaf 3 m -NAP (ca. 1,5 m -Mv). Het karterend onderzoek
heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van grotere nederzettingsterreinen met
een vondstlaag uit deze periode.

Veen
Ten aanzien van de top van het aanwezige veenpakket gold voorafgaand aan het karterend onderzoek een middelhoge verwachting voor aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd. Deze verwachting hangt samen met zones waar de top van het
veen veraard was als gevolg van goede ontwatering. Het karterend booronderzoek heeft echter
geen aanwijzingen opgeleverd voor (in archeologische zin relevante) veraarding van het veen. De
oxidatieverschijnselen in het bovenste traject van het veen zijn het gevolg van recentere fluctuaties in de grondwaterstand. De archeologische verwachting ten aanzien van het veenpakket kan
op basis van deze resultaten worden bijgesteld naar een lage verwachting.
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Ten aanzien van de zones die tijdens het verkennend onderzoek als ‘veraard’ zijn geïnterpreteerd
is zeer waarschijnlijk sprake geweest van oxidatie als gevolg van recente (d.w.z. 20e-eeuwse)
grondwaterdaling.

Waalafzettingen
Het veen wordt afgedekt door fluviatiele afzettingen van de Waal. Met name in het noordelijk deel
van het plangebied bestaan deze uit oever- op komafzettingen. Tevens is hierin de loop van een
(crevasse-)geultje gekarteerd (kaartbijlage 1). In één zone zijn in (de bovenzijde van) de oeverafzettingen van de Waal archeologische indicatoren aangetroffen Op basis hiervan is één vindplaats
gedefinieerd die globaal gedateerd kan worden in de periode Romeinse tijd - Late Middeleeuwen
(§ 3.3). De bovenzijde van de ‘vindplaats’ (de archeologische laag) ligt tussen 0,4 en 0,95 cm -Mv.
Opgemerkt moet worden dat op basis van de uitkomsten van het karterend booronderzoek (nog)
geen harde begrenzing van de vindplaats mogelijk is.
De vindplaats en het omringende landschap zijn aan het begin van de 14e eeuw (ten gevolge van
dijkdoorbraken) afgedekt door een pakket zandige doorbraakafzettingen. Deze zijn in vrijwel het
gehele plangebied onder de recente bouwvoor aanwezig.

4.2 Aanbevelingen
In algemene zin heeft het de voorkeur om - conform rijksbeleid en provinciaal beleid - te streven
naar behoud van archeologische resten in de huidige context (behoud in situ). Dit betekent dat
bodemingrepen die leiden tot aantasting van de archeologische resten (vindplaats 1) of de potentiële archeologische resten (op de Zwijndrechtstroomgordel) zoveel mogelijk vermeden dienen te
worden. Planaanpassing heeft dus de voorkeur boven archeologisch (vervolg)onderzoek.
Omdat de ontwikkelingsplannen zich nog in een vroeg stadium bevinden, is planaanpassing wellicht nog mogelijk. Hierbij kunnen de resultaten van het tot nog toe uitgevoerde archeologisch
onderzoek worden meegenomen. Vanuit deze gedachte zijn in het plangebied drie advieszones
onderscheiden (figuur8):

Advieszone 1 (figuur 8: rode zone)
Deze zone betreft de zone van boringen met indicatoren in combinatie met de aanwezigheid van
een vegetatiehorizont in de oeverafzettingen van de Waal (vindplaats 1).
Geadviseerd wordt om de vindplaats in het plangebied in situ te behouden. Om verstoring van de
vindplaats te voorkomen worden de volgende maatregelen aanbevolen: een maximale verstoringsdiepte van de bovengrond van 0,35 m -Mv.
Behoud van de archeologische vindplaats(en) bij toekomstige grondroerende werkzaamheden is
gezien de geringe diepteligging en de kwetsbaarheid van de resten waarschijnlijk niet mogelijk.
Ook dient vermeld dat het nog niet zeker is of het om behoudenswaardige resten gaat.
Indien de vindplaats niet in situ kan worden behouden, of wanneer de gemeente wil weten of de
aangetroffen archeologische resten behoudenswaardig zijn, is een waardestellend onderzoek
nodig. In dat geval wordt geadviseerd om op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek
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een waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA versie 3.2 plaats te vinden op basis van een Programma
van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een
senior-archeoloog.

Advieszone 1
Bij bodemingrepen dieper dan 35 cm -Mv (bouwvoor): waarderend onderzoek in de
vorm van proefsleuven.

Advieszone 2 (oranje zone: kaartbijlage 1)
Deze zone wordt gevormd door de aanwezigheid van het (dieper gelegen) geulsysteem van de
Zwijndrechtstroomgordel. De top van deze stroomgordel heeft een middelhoge verwachting voor
vindplaatsen uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Met betrekking tot deze zone wordt
aanbevolen geen grondroerende werkzaamheden dieper dan 1,5 m -Mv uit te voeren. 3 Indien dit
niet mogelijk is, wordt aanbevolen om karterend archeologisch onderzoek uit te laten voeren dat
expliciet gericht is op het opsporen van vindplaatsen met een kleine omvang.
Het karteren van dergelijke vindplaatsen kan in principe zowel door middel van een (intensief)
booronderzoek of een gravend onderzoek (zoeksleuven). Door de relatief grote diepteligging van
de Zwijndrechtstroomgordel (vanaf 1,5 m -Mv) zal een gravend onderzoek in de praktijk aanzienlijk
kostbaarder zijn.
Belangrijk is wel dat bij het karterend booronderzoek de gehanteerde methode (waarneming, boordichtheid en -diameter) afgestemd is op de prospectiekenmerken van de verwachte vindplaatsen.
Daarbij geldt dat hoe dichter het boorgrid en hoe groter de boordiameter, des te kleiner de vindplaatsen zijn die hiermee nog kunnen worden opgespoord.
Voor onderhavig plangebied kan het gaan om grote (> 2.500 m 2) of kleine (< 500 m 2) nederzettingen, zonder duidelijke vondstlaag (zie o.a. Moree, 2002; Coppens, 2012a). Wanneer wordt uitgegaan van een boorgrid van 17,5 x 20 m, een boordiameter van 10 cm en het archeologisch niveau
(de top van de stroomgordel) wordt bemonsterd, dan kunnen vindplaatsen met een matige vondstdichtheid en een omvang tot circa 750 m 2 betrouwbaar worden opgespoord (Verhagen e.a., 2012;
Tol e.a., 2006). Kleinere vindplaatsen, of vindplaatsen met een lage vondstdichtheid worden (impliciet) vrijgegeven.

Advieszone 2
Bij bodemingrepen dieper dan 1,5 m -Mv (m.u.v. funderingspalen): karterend booronderzoek naar kleinschalige vindplaatsen.

3

Funderingspalen (‘heipalen’) worden niet gezien als grondroerend, tenzij de grondverdringing van de palen meer beslaat dan 5% van het te bebouwen oppervlak. Deze dichtheid zal in de praktijk echter niet overschreden worden (slechts bij uitzonderlijk solide funderingen ten behoeve van
bijvoorbeeld zware industriële bebouwing).
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Advieszone 3 (groene zone: kaartbijlage 1)
Deze zone betreft het deel van het plangebied met komafzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel, buiten het geulsysteem, en buiten de vindplaats 1. In deze zone gelden geen beperkingen ten
aanzien van toekomstige bodemingrepen. Voor dit deel van het plangebied wordt dan ook geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Advieszone 3
Geen vervolgonderzoek/vrijgeven.

Overig
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een
besluit (contactpersoon mevrouw J. van Boxel).
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHS

Cultuurhistorische HoofdStructuur

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

IVO(-P)

Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Verklarende woordenlijst
afzetting
Neerslag of bezinking van materiaal.
fluviatiel
Door rivieren gevormd, afgezet.
fosfaat
Chemisch element dat in ruime mate voorkomt in het residu van dierlij ke en/of mense lij ke afvalstoffen (uitwerpselen).
grondsporen
Sporen van menselijke werkzaamheden in het verle den (kuilen, grep pels, paalgaten), herkenbaar als verkleurin gen en verstorin gen van de bodem structuur.
gyttja
Organische meerafzetting
kom
Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei kan bezinken.
laklaag
Geprononceerd vegetatieniveau met zwarte kleur en schelpachtige, glanzende breukvlakjes;
vaak wordt de term ook gebruikt voor een vegetatieniveau i.h.a.
lithologisch
Het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend (bijv. korrelgrootte).
oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van
de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.
overslag
Sedimentatiewaaier welke is ontstaan bij doorbraak van een dijk in het rivieren gebied.
oxidatie
Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen).
stroomgordel
Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaardaf zettingen, al dan niet met
restgeul(en).
vegetatieniveau
Onder invloed van een vegetatie gevormd verkleurd (bodem-)niveau in een kleipakket; een bijzondere vorm is de zgn. laklaag.
verlanding
Vooral het door sedimentatie en veengroei opvullen van geulen e.d. waar door ten slotte
‘land’ ontstaat. De verlanding van een gebied kan uiteraard ook sterk samenhangen met een
grondwater spiegeldaling (zeespiegeldaling).
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Overzicht van figuren, tabellen en (kaart-)
bijlagen
Figuur 1. Ligging van het plangebied (zwarte lijn) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMKterreinen (blauw) op de CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 2. Ligging van het plangebied Ambachtse Zoom op een recente luchtfoto.
Figuur 3. Inbraken in de Zwijndrechtse Waard aan het begin van de 14e eeuw met de ligging van
het plangebied Ambachtse Zoom (rode lijn; bron: Pons, 1994).
Figuur 4. Impressie van het booronderzoek in de Ambachtse Zoom.
Figuur 5. Hoogteligging en verbreiding van de bovenzijde van de ‘oude rivierafzettingen’
(Zwijndrechtstroomgordel).
Figuur 6. Hoogteligging en intactheid van de bovenkant van het veenlandschap.
Figuur 7. Geo-archeologische doorsneden (voor de ligging, zie kaartbijlage 1).
Figuur 8. Advieskaart.
Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Overzicht van stroomgordels in de directe omgeving van het plangebied Ambachtsezoom (naar Berendsen & Stouthamer, 2001; Cohen e.a., 2012).

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.
Bijlage 2. Resultaten residu-analyse.
Bijlage 3. Boringen met archeologische indicatoren.
Bijlage 4. Catalogus van oppervlaktevondsten.
Kaartbijlage 1. Resultaten verkennend en karterend booronderzoek.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen op bijgeleverde cd-rom.
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Bijlage 2: Resultaten analyse zeefresiduen
boornr.

monsternummer

diepte
(cm -Mv)

geologie

archeologische indicatoren

304

M55

95-110

waal

concreties

305

M56

90-110

waal

concreties, schelpjes

310

M57

100-120

waal

336

M16

55-65

waal

370

M12

70-85

waal

concreties

386

M64

55-65

waal

concreties, schelpjes

405

M17

75-90

waal

407

M15

50-70

overslag+waal

415

M24

65-90

waal

416

M68

40-65

overslag

1

416

M69

65-110

waal

1

4

417

M18

50-80

waal

2

6

418

M14

80-100

waal

424

M67

70-90

overslag+waal

425

M21

40-60

waal

426

M20

70-90

waal

427

M19

70-90

overslag+waal

1

heel weinig HK, schelp,
concreties

433

M70

90-105

waal

2

concreties

434

M71

95-110

waal

442

M51

40-60

overslag+waal

443

M50

40-60

overslag+waal

concreties

444

M49

40-55

waal

concreties, schelpje

445

M48

40-60

waal

concreties

505

M26

100-120

waal

concreties, schelp

506

M25

90-110

waal

511

M28

80-100

waal

512

M27

50-85

overslag/waal

516

M30

100-120

waal

517

M29

120-140

waal

AHK

AOB

AVB

AAW

organ.

NS

opmerking
APO

1

concreties
1

1

overig

1 frag. onverbr. bot, concreties

4

4 frag. onverbr. bot, conreties

1

concreties, 1x wit draadje;
OVB =vis?
concreties, schelpje
4
1

1

4

1

1

5

15

1 frag. HK, concreties, schelp
1 verbrande graankorrel,
concreties

1

5 verbrande zaden, 1 ongebr.
STN, concreties
concreties

2

4

5

2

6

1

6 frag. onverbr. bot, concreties

1

1

1 frag. onverbr. bot; concreties

2

4 frag. onverbr. bot; 2 ongebr.
STN, concreties

2 mogelijke frag. aw, conreties

2

2 frag. onverbr. bot, concreties

1
1

concreties
1

1

1 frag. onverbr. bot, 1 ongebr.
stn, concreties
concreties
concreties, schelp, 1x blauw
draadje

1

1 frag. HK, concreties
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Bijlage 3: Boringen met archeologische
indicatoren
nr.

diepteligging
(cm -Mv)

geologie

archeologische indicatoren
AHK

ARL

AOB

AVB

AAW

AVS

AGK

AFO

opmerking
APA

APO

AOV

verkennende boringen
9

90

110

Waal

1

verspoeld houtskool?

12

40

90

overslag

28

55

65

overslag

77

85

95

Waal

84

55

75

Waal

2

86

30

40

Waal

1

140

40

90

overslag

150

330

360

Zwijndrecht

215

45

100

overslag

1

248

70

80

Waal

2

255

40

70

Waal

263

30

50

Waal

1

268

35

90

Waal

1

1
1
1

kogelpot
rommelig

1
3

oever of kom?

1

2

1

karterende boringen
304

70

95

overslag

1

304

95

100

Waal

1

310

60

80

overslag

1

310

100

120

Waal

1

352

30

55

overslag

370

70

85

Waal

1

M12; geen indicatoren

386

55

65

Waal

1

M64; geen indicatoren

391

60

70

Waal

405

75

90

Waal

2

406

55

65

Waal

1

407

50

60

overslag

412

50

90

overslag

416

40

55

overslag

1

416

65

75

Waal

1

M55; geen indicatoren

M57
1

1

1

1

M16; 1 fragment onverbrand
bot

1

2

2

M17; 4 fragmenten onverbrand bot

1

2

3

2

1

47

1

M15; onverbrand bot (vis?)

1

verstoord. net langs drain
NS

M68; puinfragmenten, aardewerk, houtskool, natuursteen
M69; aardewerk, (on)verbrand bot, houtskool, verbrande graankorrel
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nr.

diepteligging
(cm -Mv)

geologie

archeologische indicatoren

417

50

80

Waal

1

2

1

424

70

80

overslag

1

2

2

424

80

105

Waal

1

425

35

40

overslag

1

425

40

60

Waal

2

2

1

M21; onverbrand bot, houtskool, aardewerk

426

70

90

Waal

1

1

1

M20; onverbrand bot,
aardewerk

427

70

75

overslag

1

427

75

90

Waal

1

429

70

80

Waal

1

432

50

65

overslag

1

433

90

105

Waal

2

434

95

110

Waal

1

442

35

45

overslag

442

45

60

Waal

1

445

45

55

Waal

1

M48 40-60 cm -Mv; geen
indicatoren

505

100

105

Waal

1

M26 100-120 cm -Mv; geen
indicatoren

506

90

135

Waal

511

80

135

Waal

512

50

85

Waal

1

M27; houtskool

517

120

140

Waal

1

M29; 1 fragment houtskool

AHK

ARL

AOB

AVB

AAW

AVS

AGK

AFO

opmerking
APA

APO

AOV
NS

M18; 5 verbrande zaden,
natuursteen, onverbrand bot,
aardewerk, houtskool
M67; onverbrand bot, aardewerk, zaden
onduidelijk: oever of
overslag?

1

1

M19; weinig houtskool
M19; weinig houtskool

M70; houtskool
1

M71; aardewerk?

2

M51 40-60 cm -Mv; onverbrand bot

2

M51 40-60 cm -Mv; onverbrand bot

1

M25 90-110 cm -Mv, onduidelijke overgang

1

NS

48

M28, 80-100 cm -Mv; 1
fragment onverbrand bot,
natuursteen
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Bijlage 4: Catalogus van
oppervlaktevondsten
vondstnr.

aantal

materiaal

datering

1

1

vuursteen

Paleolithicum - Nieuwe tijd

1

1

ruwwandig roodbakkend aardewerk

Romeinse tijd

1

2

ruwwandig grijsbakkend aardewerk

waarschijnlijk Romeinse tijd

1

2

aardewerk Steengoed

vanaf eind 13e eeuw

1

1

waarschijnlijk Kogelpot aardewerk

Late Middeleeuwen

sterk verweerd

1

20

aardewerk

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd

diverse fragmenten aardewerk

49

opmerkingen

waarschijnlijk 2e tot 4e eeuw na Chr.

427500

427250

102250

485

6

497

11

23

501

16

17

489

493

492 10

488

496

499

491

5

484

1

2

495

498

24

500

31

535

494

490

7

522

25

531

32

529

533
33

365

40

9

364

385

384
48

383

362

41

330

329

381

360

258

64

402

401
57

51

399

260

400

378

377

30

58

398

397

261

375

264

65

396

39

72

263

200

80

265

410

347

47

88

73

67

346

201

81

245

56

160

89

74

431

420
68

90

267

203

463

452

440

464

96

441

202

82

266

430

429

428

70

121

525

471

131

236

113

240

123

105

106

528

132

241

442

207

141

133

124

242

238

115

223

107

134

142

125

135

0

161

150

269

244

220

117

143

126

219

109

162

144

136

127

128

151

m

50

230

26

163

145

137

221

152

166

129

120

100
1:2.000

164

146

138

228

214

270

222

130

167

165

147

139

229

153

215

boornummer (verkennend onderzoek)

boornummer (karterend onderzoek)

bodem verstoord

boring bemonsterd

met fosfaat

met 6 archeologische indicatoren

met 2-3 archeologische indicatoren

met 1 archeologische indicator

zonder archeologische indicatoren

213

111

301

226

119

110

227

118

480

225

474

481

103
475

482

476

483

102

102750

243

239

116

108

478

477

208

224

479

465

95

453

101

466

454

0

5

12,5

25

37,5

50

75

100

150 en meer

dikte Waalafzettingen (in cm)

legenda
boringen

Resultaten verkennend en karterend booronderzoek
RAAP-rapport 2721, schaal 1:2.000

467

100

94

468

237

114

234

527

469

93

99

470

526

457

102750
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87

455

443

456

444

432

86
445

433

458 206

446

434

205

459

85

104

122

98

423
78

447

435

472

92

235

524

473

204

112

233

461

209

424

448

436

460

449

437

71

414

425
426 77

415

250

84
450

232

97

91

462

83

451

439

438

76

427

416

403

268
417

257

69

63

404

386

75

418

405

387

249

419

256

406

62

388

366

407

389

421

408

61

390

368

367

55

248

422

409

391

255

392

370

411

60

348

333

54 369

349

393

66

412

102500

79

413

395

262

371
53

394

351

254

350

46

334

321

335

322

372

59

352

373
52 374

44

353

45

336

323

38

311

337

324

312

338

325

354

339

326

37

313

306

376

355

340

43

356

341

36

314

307

301

253

315

29
308

327

357

50

379

358

259

380

359

344

247

302

316

342

328

317

343

35

318

27

28

309

303

22

502

310

304

503

507

305

42

21

504

382 49

361

345

15

508

319

252

505

320

506

510

331 34

20

363

332

26

512

511

513

14 509

514

246

518

515

519

532

530

19

13

516

520

536

517

521

8

534

487

12

18

523

486

251

3

4

102500

216

157

231

148

140

155

217

149

overig

A

158

159

103000

2013

alleen verkennend onderzoek uitgevoerd

begrenzing zone met
archeologische indicatoren

geultje in de Waal-afzettingen

boorraai met raailetters

grens plangebied

156

A'

103000

427000
GdB1/Hiam2_kbl1_resond_A1

102250

427250

427000

427500

