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Oplegvel bij “Archeologisch adviesdocument Oudewater Westerwal versie 0.3 d.d. 4-12-
2020”  
13-04-2021, definitief EINDVERSIE 
 
Inleiding 
Voor plangebied Westerwal, gemeente Oudewater, is op 2-5-2019 een archeologisch 
bureauonderzoek opgesteld, versie concept 0.1. De gemeente heeft deze conceptversie 
getoetst en had enige opmerkingen.  Deze zijn verwerkt en uiteindelijk is op 10-09-2019 de 
definitieve versie geleverd. Op dat moment waren er nog geen concrete plannen van de 
inrichting van het plangebied bekend.  
 
Met de initiatiefnemer Westerwal Wonen BV is afgesproken dat zodra het 
stedenbouwkundig plan door de gemeente zou zijn vastgesteld, er op basis van het 
bureauonderzoek een adviesdocument zou worden opgesteld waarbij de archeologische 
verwachting in relatie tot de plannen op een rij zou worden gezet.  
D.d. 20-07-2020 is versie 0.1 opgesteld waarbij ook een aanpassing is gedaan met betrekking 
tot de archeologische verwachting in het noorddeel van het plangebied. De in deze versie 
opgesomde beoogde ingrepen en hun (mogelijke) bedreiging voor de in het gebied 
verwachte archeologische waarden waren echter naar mening van de gemeente nog 
onvoldoende concreet. Een concretiseringsslag vond plaats in versie 0.3 d.d. 4-12-20201, 
echter dit was onvoldoende uitgewerkt voor de gemeente om een selectiebesluit te nemen 
over archeologisch vervolgonderzoek danwel vrijgave. 
 
In een telefonisch overleg tussen Rinze van Veen (Westerwal Wonen BV) en Esther Mietes 
(gemeente Oudewater) d.d. 9 december is besloten om het adviesdocument niet nogmaals 
aan te passen maar om in samenspraak de beoogde bodemingrepen door te nemen, in 
relatie tot de verwachte archeologische waarden in het plangebied, zodat het bevoegd 
gezag kan bepalen of en zo ja, waar archeologisch vervolgonderzoek plaats dient te vinden. 
Op 15 december heeft dit overleg plaatsgevonden.  
 
Deze definitieve versie van het oplegvel vormt een weerslag van hetgeen is besloten en 
fungeert als selectiebesluit van de gemeente Oudewater. Het oplegvel vormt daarmee een 
onlosmakelijke aanvulling op eerder genoemd adviesdocument.  
 
Resultaten overleg 
1) Noordelijke zone Westerwal: ‘De Scheg’.  
Selectiebesluit: Archeologische begeleiding bodemingrepen om de puinlagen nader te 
onderzoeken (ouderdom, samenstelling).  
 
2) Riolering 
Selectiebesluit: Archeologische begeleiding. 
Besproken in overleg: De rioleringssleuf wordt maximaal  2,50 meter breed en 2,75 m -mv 
diep. De sleuf wordt in delen ontgraven.  
 
3) De proefsleuven van het IVO-p onderzoek van het ADC in 2004 

 
1 Versie 0.2 is niet bekend bij de gemeente. 
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Besproken in overleg: de gemeente komt op basis van de bevindingen van het eerder 
uitgevoerde onderzoek en bijbehorende toenmalige selectiebesluiten met een reactie.  
Uitgangspunt gemeente d.d. 05-01-2021: Destijds (2005) is door de provinciaal archeoloog 
een selectiebesluit genomen dat de zone met (verwachte) archeologische waarden in deel 
1B van het toenmalige plangebied, deels in situ wordt behouden, deels wordt opgegraven 
en deels wordt vrijgegeven. Plangebied 1A betrof een thans bebouwd deel langs de West-
IJsselkade, hier heeft een opgraving plaatsgevonden (put 1) en dit deel is archeologisch 
vrijgegeven. In put 2 en 3 in zone 1B liggen hier direct westelijk van in het thans 
braakliggende deel van Westerwal. In 2006 is op basis van dit selectiebesluit een 
onderzoeksprogramma van eisen opgesteld, mede in relatie tot de beoogde bodemingrepen 
daar (respectievelijk realisatie van de woningbouw en daarop vooruitlopend 
bodemsanering). Dit programma van eisen is alleen in conceptvorm aanwezig en nooit 
goedgekeurd door het bevoegd gezag.  
Inmiddels ligt er anno 2021 een nieuw inrichtingsplan voor Westerwal en geldt voor deze 
locatie dat de bodemingrepen zoals genoemd onder de overige punten in dit oplegvel 
conform de daar overeengekomen afspraak al dan niet in aanmerking komen voor 
archeologisch onderzoek. Met betrekking tot de reeds aangelegd opgravingsputten 2 en 3: 
de ontgravingsdiepte van de putten is secundair te herleiden uit de profieltekeningen van 
het onderzoeksrapport uit 2004. Hierbij is zichtbaar dat de zone waarbinnen archeologische 
resten thans in verticale zin worden verwacht niet tot de einddiepte is onderzocht. Dat 
impliceert dat – mede gezien de nieuwe gebiedsinrichting, ook deze zones hier onderdeel 
van vormen mits hier dieper wordt ontgraven dan in 2004.   
 
4) Saneringslocaties 
Selectiebesluit: nader te bepalen. 
Besproken in overleg: overleg wanneer meer duidelijk is over de te saneren locaties 
(omvang, diepte, aard vervuiling, wijze van saneren) om in gezamenlijkheid te bepalen of 
enige vorm van archeologische begeleiding al dan niet noodzakelijk is en of er wellicht met 
een meldingsprotocol toevalsvondsten kan worden gewerkt door de niet-archeologische 
aannemers.  
 
5) Ondergrondse afvalinzameling  
Selectiebesluit: archeologische begeleiding  
Besproken in overleg: De ondergrondse afvalinzamelingseenheden kennen een afmeting van 
2,5 x 2,5 m.   
 
6) Kabels en leidingen 
Selectiebesluit: archeologische begeleiding indien bodemingrepen dieper dan 1 m -mv 
plaatsvinden. 
Besproken in overleg: archeologische begeleiding indien bodemingrepen dieper dan 1 m -mv 
plaatsvinden. 
 
7) Te slopen bebouwing 
Selectiebesluit: archeologische begeleiding ter plaatse van de kleine hal.  
 
Bovenstaande besluiten zijn gebaseerd op de archeologische onderzoeksresultaten 
(bureauonderzoek en karterend booronderzoek) en het schetsontwerp van de beoogde 
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gebiedsinrichting. Mochten er in het voorlopig of definitief ontwerp nog aanpassingen zijn 
ten aanzien van de locatie en/of diepte van de bodemingrepen dan wordt door Westerwal 
Wonen en diens archeologisch adviseur gekeken hoe zich dit verhoudt tot de archeologische 
verwachting en of dit leidt tot bijstelling van het archeologisch onderzoek (uitbreiden of 
terugschalen). Dit wordt afgestemd met het bevoegd gezag.   
  
Tenslotte: De archeologische begeleiding dient te worden uitgevoerd door een voor 
archeologisch veldwerk gecertificeerd bedrijf,  dat werkt volgens vigerende versie van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 
 
Oudewater, 13 april 2021 
Esther Mietes.  
 


