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Voorliggend adviesverzoek
De adviesaanvraag betreft het toetsen van het archeologisch evaluatierapport, namelijk:
Hoogendijk, T., 2014: Archeologische begeleiding Renkum- Dorpsstraat, VUhbs-evaluatierapport
REN-DOR-14.
Bij de toetsing is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het Programma van Eisen
leidend.
Kenmerken van het plan en onderzoek
Op woensdag 22 oktober en op 6,13 en 14 november 2014 heeft VUhbs een archeologische
begeleiding conform protocol proefsleuven uitgevoerd in het kader van de opsporing van CE’s,
voorafgaand aan de vervanging van enkele kabels en leidingen. De archeologische begeleiding
beperkte zich tot het deel van de Dorpsstraat tussen bocht naar de Rijksweg (Onder de Bomen) en de
kruising met de Leeuwenstraat.
Resultaten en advies
Het project is in twee deelgebieden onder te verdelen:
1) Onder de Bomen tot kruising Nieuweweg
2) Kruising Nieuweweg tot kruising Leeuwenstraat
Ad1) De ongeroerde bodem is op 2,5 tot 1,8 meter onder het maaiveld aangetroffen. Bij de aanleg
van nutsleidingen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat zal niet dieper dan 1,3 m worden gegraven.
Archeologische resten die in het natuurlijke zand nog aangetroffen kunnen worden, zullen hierbij niet
geraakt worden. Geadviseerd wordt om deze werkzaamheden vrij te geven mbt archeologie. Een
vervolgonderzoek is hier voor deze werkzaamheden dus niet noodzakelijk.
Uit de gedocumenteerde profielen is gebleken dat de top van het natuurlijke zand sterk stijgt richting
het noorden. Bij de vervanging van het riool aan de noordzijde van de weg dienen de
graafwerkzaamheden daarom beperkt te blijven tot de reeds aanwezige rioolsleuf. Indien besloten
wordt om de nieuwe rioolsleuf breder of dieper uit te graven dan de huidige, wordt geadviseerd om dit
uit te voeren onder begeleiding van een archeoloog.
Ad2) Ten westen van Dorpsstraat 160 en ten oosten van de kruising met de Nieuweweg zijn mogelijk
goed bewaard gebleven resten van het Onze Lieve Vrouwenklooster aangetroffen. Deze resten zullen
zich waarschijnlijk uitstrekken richting het zuiden, tot op het terrein dat zal worden ontwikkeld tot
parkeerplaats. Voor dit deel van het tracé wordt geadviseerd een archeologische opgraving uit te late
voeren.
Het deel van het tracé tussen de kruising met de Fabrieksstraat en Dorpsstraat nr. 160 was tot meer
dan een meter onder het straatniveau verstoord. Een bodem was hier niet meer aanwezig -de
verstoring lag direct op het gele natuurlijke zand. Voor dit deel van het tracé wordt geadviseerd om
verdere werkzaamheden zonder archeologische begeleiding plaats te laten vinden.
In het deel van het tracé tussen de Fabrieksstraat en de kruising met de Leeuwenstraat is naar alle
e
waarschijnlijkheid een intact bodemprofiel aanwezig. Gezien de vondsten van een 13 eeuwse kuil en
oud muurwerk net ten oosten van de kruising, kunnen hier relevante sporen worden verwacht.
Geadviseerd wordt om ook hier een archeologische opgraving plaats te laten vinden. Een opgraving
kan het best plaatsvinden na het verwijderen van alle kabels en leidingen, waarbij de bodem niet
dieper verstoord mag worden dan 0,9 m onder het vlak dat is ontstaan na verwijderen van het
wegdek.

Selectievoorstel
Het selectievoorstel zoals verwoord in het evaluatieverslag is akkoord.
Opmerkingen
1) In het PvE is archeologie van de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderwerp. Hiervan is
in het evaluatierapport niets terug te vinden. Graag het evaluatierapport laten aanvullen met
het thema Tweede Wereldoorlog. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het
explosievenonderzoek.
2) Niet alle onderzoekvragen Tweede Wereldoorlog zijn overgenomen in het evaluatierapport.
Graag toevoegen.
3) Er is geen advieskaart, plankaart en allesporenkaart toegevoegd aan het evaluatierapport.
Graag toevoegen.
Conclusie
Bovengenoemde opmerkingen dienen nog te worden verwerkt in het definitieve evaluatierapport. Het
selectievoorstel is akkoord.
De door VUhbs gegeven adviezen worden onderschreven door de regioarcheoloog. De adviezen
dienen door VUhbs echter nog wel te worden verduidelijkt middels een advieskaart, plankaart en
allesporenkaart.
Met betrekking tot de vrijgegeven delen geldt het volgende (Monumentenwet 1988 art. 53): “Degene
die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs
moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.” Dit
kan ook bij de regioarcheoloog.
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