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Overzicht van archeologische perioden

samenvatting
In opdracht van ProRail heeft VUhbs dit bureauonderzoek uitgevoerd. Aanleiding vormt het
vrijleggen van de MerwedeLingelijn ter hoogte van Tricht. Naast aanpassingen aan het spoor en de
bouw van een derde spoorbrug tussen Tricht en Geldermalsen omvatten de plannen een aan te leggen
rondweg en drie spoorkruisende onderdoorgangen Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een
inschatting te maken van de aard, de ouderdom en de kans op aanwezigheid van archeologische
waarden binnen het plangebied.
De geschiedenis van Tricht is nauw verweven met die van de Linge. De ondergrond van de
middeleeuwse dorpskern bestaat uit sediment dat door deze rivier is neergelegd. De naam Tricht gaat
mogelijk terug op een oversteekplaats uit de Romeinse tijd.
In het verleden leverde de rivier echter ook ook overlast op. Het zuidelijke deel van de
middeleeuwse kern van het dorp is door erosie verdwenen. Hieraan kwam een eind toen in de Volle
Middeleeuwen de Lingedijk werd aangelegd. Na de afdamming van de Linge bij Tiel verloor de rivier
haar invloed op het gebied.
In de 14de eeuw werd de Linge opnieuw uitgegraven om het overtollige water uit de Betuwe
en de Tielerwaard af te kunnen voeren. Ten westen van Tiel gebeurde dit langs de oude, grotendeels
dichtgeslibte rivierloop. Deze nieuwe Linge had een relatief tam karakter in vergelijking met de eerdere
loop, de uiterwaarden overstroomden minder vaak.
Bij de expansie van het dorp Tricht in de Volle en/of Late Middeleeuwen langs de Lingedijk
was het dan ook mogelijk om zonder al te grote waterkerende maatregelen in de uiterwaarden te
wonen. Op kaartmateriaal is dit zichtbaar vanaf de oudste kaart uit 1644.
De delen van het plangebied rondom het dorp liggen deels op afzettingen van de Schaikse
stroomgordel en deels op komgronden. Voor het centrale deel bestaan onduidelijkheden wat de
geologie betreft. In de diepere ondergrond zijn in het meest oostelijke en noordelijke deel afzettingen
van de Deilse stroomgordel te verwachten. Op beide stroomgordels is bewoning in het verleden vanaf
het Midden Neolithicum mogelijk.
Op basis van de geologie en de bekende archeologische gegevens uit de omgeving van het
plangebied wordt geadviseerd de delen die de historische dorpskern van Tricht doorsnijden te
onderzoeken door middel van proefsleuven en de overige delen door middel van een verkennend
booronderzoek.

Fig. 1.1. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. De locatie van het plangebied met als inzet de ligging van Tricht
in Nederland. Schaal 1:50.000. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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1

inleiding

1.1

aanleiding

De MerwedeLingelijn zal in de nabije toekomst afgescheiden worden van de spoorweg tussen Utrecht
en ‘‘s-Hertogenbosch. Dit betekent dat er onder andere een derde spoorbrug over de Linge aangelegd
zal worden. Het handhaven van de bestaande gelijkvloerse spoorwegovergangen ter hoogte van de
Lingedijk en de Nieuwsteeg is om veiligheidsredenen niet verantwoord. Om deze reden werd
oorspronkelijk gekozen voor een nieuw aan te leggen rondweg en twee spoorkruisende
onderdoorgangen ter hoogte van de Lingedijk en de rondweg.1
In het daaropvolgende Ruimtelijk Functioneel Ontwerp is deze keuze verder uitgewerkt. De
gemeente Geldermalsen is bij het opstellen van het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp actief betrokken
geweest. Op basis van de wensen van de gemeente is een aantal varianten binnen het ontwerp
opgenomen. Daarnaast is een derde onderdoorgang voor langzaam verkeer ter hoogte van de
Nieuwsteeg toegevoegd, dit om een tweedeling van het dorp te voorkomen.
Een toekomstige uitvoering van deze ontwerpen gaat gepaard met bodemingrepen. Hierbij
zullen de eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Het onderhavige
bureauonderzoek is uitgevoerd om een inschatting te maken van de eventueel aanwezige
archeologische resten en een advies uit te brengen aan het bevoegd gezag over de omgang met deze
eventueel aanwezige resten.

1.2

plangebied en archeologische verwachting

Het plangebied bestaat uit een spoorgedeelte, een weggedeelte en drie onderdoorgangen. Het
spoorgedeelte doorsnijdt de dorpskern van Tricht vanuit het noorden en loopt door tot station
Geldermalsen (fig. 1.1). Het weggedeelte begint ten zuidwesten van Tricht, loopt om het dorp heen en
eindigt ten zuidoosten van Tricht. De onderdoorgangen liggen ter hoogte van de kruising van het
spoorgedeelte en het weggedeelte, de Nieuwsteeg en de Lingedijk.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) doorsnijdt het plangebied gebieden
met een lage, middelhoge en hoge trefkans.2 Deze verwachting is verder uitgewerkt in de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen die een grotere resolutie kent. Hierop
doorsnijdt het plangebied een archeologisch waardevol gebied, de historische dorpskern van Tricht,
gebieden met een hoge archeologische verwachting, waaronder delen van de restgeul van de Linge, en
gebieden met een middelmatige archeologische verwachting (fig. 3.4).3

1.3

huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied bestaat uit drie delen. Langs het spoorgedeelte is het terrein waar de nieuw aan te
leggen spoorlijn wordt voorzien grotendeels in gebruik als grasland met plaatselijk enkele bomen. De
nieuw aan te leggen rondweg loopt door bouwland in de vorm van boomgaarden, weiland en akkers.
Daarnaast vallen delen van de bestaande spoorlijn, de Middelweg, de Langstraat, de Meersteeg, de
Hooglandsche Wetering en de Groeneweg binnen dit deel van het plangebied. Tot slot vallen de
bestaande spoorwegovergangen ter hoogte van de Nieuwsteeg en de Lingedijk binnen het plangebied.

1

Kodde 2012, 3.

2

Deeben 2008.

3

Heunks 2006, kaartbijlage 2.
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Bij de laatstgenoemde spoorwegovergang wordt ook het naastgelegen deel van de dijk en de
uiterwaarden gerekend, hier is een nieuwe onderdoorgang voorzien.
In het spoorgedeelte ten noorden van de Linge zal naast de bestaande spoorlijn een nieuwe
aangelegd worden. De spoorlijn zelf zal in ballast uitgevoerd worden boven het bestaande maaiveld.4
Hierbij treedt er geen verstoring op van eventueel aanwezige archeologische resten. De haalbaarheid
van dit ontwerp zal echter nog geotechnisch onderzocht moeten worden.5 Binnen de bebouwde kom
van Tricht worden een geluidsscherm en een sloot voorzien waarvan de aanleg de ondergrond wel zal
verstoren.
Bij het spoorgedeelte ten zuiden van de Linge zal voor de aanleg en aanpassingen aan het spoor
geen grondwerk nodig zijn.6 Dit zal echter wel nodig zijn voor de aanleg van een nieuw perron. Het is
nog niet bekend wat de omvang van deze werkzaamheden zullen zijn.
Voor het weggedeelte zijn er in het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp twee varianten
opgenomen.7 In beide varianten worden bermsloten voorzien. De maximaal te verstoren diepte ten
behoeve van de fundering van de rondweg en eventueel aan te leggen fiets- en wandelpaden zal in een
nader ontwerp nog verder uitgewerkt moeten worden.
De drie doorgangen zullen nog nader uitgewerkt moeten. Voor de onderdoorgang ter hoogte
van de nieuw aan te leggen rondweg is de verwachting dat de onderzijde van de tunnelbak, exclusief
benodigde fundering, ca. 6 m onder het maaiveld komt te liggen. Van de onderdoorgang ter hoogte
van de Nieuwsteeg zijn dergelijke gegevens nog niet bekend. De onderdoorgang ter hoogte van de
Lingedijk kent twee varianten, één met een doorrijhoogte van 3,60 m en één met een doorrijhoogte
van 4,60 m. In het eerste geval komt de onderzijde van de tunnelbak, exclusief fundering, op 1,16
+NAP te liggen, in het tweede geval is dat 0,14 –NAP. In de laagste delen van het plangebied ligt het
maaiveld op dit moment tussen 2,50 en 3,00 m +NAP.

1.4

opzet van het onderzoek

In het nu volgende, tweede hoofdstuk wordt de gebruikte methode beschreven. Daarna worden in het
derde hoofdstuk achtereenvolgens de mogelijkheden van de natuurlijke omgeving voor gebruik door
de mens in het verleden, de historische geografie en de bekende archeologische waarnemingen en
onderzoeken beschreven. Het onderzoek wordt met het vierde hoofdstuk afgesloten. Hierin worden de
verzamelde gegevens samengevat in een conclusie en wordt vervolgens een advies aan het bevoegd
gezag uitgebracht.

4

Kodde 2012, 9.

5

Kodde 2012, 10.

6

Kodde 2012, 9.

7

Kodde 2012, 14.
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2

methode

2.1

gebruikte bronnen

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw, de historische ontwikkeling en de bekende archeologische
gegevens uit de directe omgeving is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Geomorfologische kaart
Geologische kaart
Bodemkaart
Zanddieptekaart
Verschillende historische kaarten
Het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE)
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de provincie Gelderland
Historische en archeologische literatuur

onderzoeksgebied

Om een goed gefundeerde inschatting te kunnen maken van de eventueel aanwezige archeologische
waarden binnen het plangebied zijn voornamelijk gegevens uit de directe omgeving van belang. De
begrenzing van het onderzoeksgebied beslaat ruwweg een cirkel met een straal van 500 m rondom het
plangebied. Deze grens is echter niet hard, de relevantie van de gegevens heeft in de selectie een
grotere rol gespeeld.

5

3

resultaten

3.1

geologie en geomorfologie

Het plangebied bevindt zich in het Midden-Nederlandse Rivierengebied en het maakt deel uit van de
Bommelerwaard.8 Dit gebied is opgebouwd uit afzettingen van de Rijn en de Maas uit het LaatWeichselien (11.000 – 8.000 voor Chr.) en het Holoceen (8.000 voor Chr. – heden). Deze afzettingen
van holocene rivieren worden gerekend tot de formatie van Echteld (voorheen betuwe en Westland
Formatie). Dit pakket, dat in de buurt van het plangebied zo’n zeven tot acht meter dik is, bestaat uit
zand en klei en alle mogelijke mengvormen daarvan.9 Het ligt over de grove zanden die behoren tot de
pleistocene (3.100.000 – 8.000 voor Chr.) afzettingen van de formatie van Kreftenheye.10
De Formatie van Echteld is verder onderverdeeld in eenheden met een bepaalde lithologie en
genese. Deze lithogenetische eenheden zijn niet gebonden aan een stratigrafisch niveau. De volgende
worden onderscheiden:
•
•
•
•
•

Beddingafzettingen, hoofdzakelijk bestaand uit zand en grind
Oeverafzettingen, hoofdzakelijk bestaand uit zavel en lichte klei
Restgeulafzettingen, hoofdzakelijk bestaand uit fijn zand en klei en soms veen
Komafzettingen, hoofdzakelijk bestaand uit zware klei
Crevasse-afzettingen, bestaand uit zeer wisselend materiaal, variërend van zand tot klei

Deze eenheden bepalen voor een belangrijk deel de bewoonbaarheid van het land. De bedding- en
oeverafzettingen vormen de stroomgordels van de rivieren, terwijl de zone met alleen
beddingafzettingen wordt aangeduid met de term meandergordel. Omdat deze doorgaans hoger in het
landschap liggen zijn ze zeer geschikt voor bewoning. De betreffende rivier moet echter wel al enige
tijd actief zijn geweest, wil dit reliëfverschil voldoende zijn om permanent droog te kunnen wonen.
De geologische situatie rond het plangebied wordt geschetst in figuur 3.1. Het plangebied
bevindt zich deels op komgebieden en deels op de stroomgordels Deil, Schaik, Hooiblok en die van de
Linge. De komgebieden bestaan uit komafzettingen van deze stroomgordels.
De stroomgordel Deil heeft een actieve sedimentatie gekend die begon tussen 4770 en 4518
voor Chr. en eindigde tussen 4449 en 3961 voor Chr.11 De stroomgordel Schaik is actief geweest in
een periode die begon tussen 4244 en 3982 voor Chr. en eindigde tussen 3002 en 2635 voor Chr.12 De
Hooiblokse stroomgordel is begonnen met sedimenteren tussen 836 en 541 voor Chr. en stopte voor
het ontstaan van de Linge.13
De rivier de Linge heeft een actieve sedimentatie gekend die begon tussen 369 en 52 voor
Chr.14 Deze sedimentatie kwam tot een eind toen de Linge bij Tiel werd afgedamd tussen 1259 en
1304 na Chr.15 De bedijking was toen echter waarschijnlijk al een feit (zie paragraaf 3.2). De invloed
van de Linge was in de laatste fase beperkt tot de uiterwaarden die buitendijks lagen.

8

Naar Boreel 2005, 3-5.

9

Berendsen et al. 2001.

10

Berendsen/Stouthamer 2001, 34.

11

Cohen et al. 2012, 37. De dateringen zijn gecalibreerd met het programma OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013).

12

Cohen et al. 2012, 154. De dateringen zijn gecalibreerd met het programma OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013).

13

Cohen et al. 2012, 73. De dateringen zijn gecalibreerd met het programma OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013).

14

Cohen et al. 2012, 99. De dateringen zijn gecalibreerd met het programma OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013).

15

Boreel 2004, 4.
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Fig. 3.1. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Het plangebied geprojecteerd op de paleogeografische kaart (naar
Cohen et al. 2012; Renswoude/Tops 2007, bijlage 5). Waar de stroomgordels afgedekt worden door jongere exemplaren is de
gekarteerde loop met lijnen aangegeven. Schaal 1:25.000.
A meandergordel van de Linge; B uiterwaarden van de Linge tussen dijken; C Schaikse stroomgordel; D Deilse stroomgordel;
E Hooiblokse stroomgordel; F komgebieden; G begrenzing van het plangebied.

Aan de hand van de dateringen kan worden gesteld dat bewoning op de afzettingen van de Deilse en
Schaikse stroomgordels mogelijk werd gedurende het Midden Neolithicum. Bewoning van de
afzettingen van de Linge is pas (ver) na het begin van de actieve sedimentatie mogelijk geweest. Voor
het buitendijkse gedeelte van het onderzoeksgebied is verder de ligging van belang. Het noordelijke
deel hiervan lag ten tijde van de afdamming aan de buitenzijde van een meander. In de periode tussen
de bedijking en de afdamming voorafging zal in dit deel eerder sprake geweest zijn van erosie dan van
sedimentatie. Voor het zuidelijke deel geldt het omgekeerde.

3.2

historische geografie

Het plangebied doorsnijdt de huidige dorpskern van Tricht. De oudste, vroegmiddeleeuwse kern van
het dorp is langgerekt van vorm en ligt direct ten zuidoosten van het plangebied. dergelijke
dorpsvormen worden in het rivierengebied ‘esdorpen met gestrekte hoofdvorm’genoemd.16 Dit soort
dorpen wordt gekenmerkt door twee parallel lopende wegen waartussen de bebouwing ligt. In Tricht
zijn dit de Kerkstraat/Hoekenburg en de Dokter van Willigenstraat (fig. 3.2). Nederzettingen met een
dergelijke hoofdvorm zijn grotendeels ontstaan in de Karolingische en/of Ottoonse periode (750 – 900
16

Hendrikx 1987, kaart VII.

7

na Chr./de 10de eeuw na Chr.) en bezitten vaak een groot, open akkerlandcomplex en
gemeenschappelijke gronden op terreinen binnen het dorpsterritorium die minder geschikt zijn voor
akkerbouw.17 Deze datering valt goed samen met de vermelding van Thrinniti in een giftbrief uit 850
dat met het huidige Tricht wordt gelijkgesteld.18

Fig. 3.2. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Uitsnede van de ‘Kaarte van Bueren’ uit 1644.
A begrenzing van het plangebied; B het vroegmiddeleeuwse Tricht. Schaal 1:25.000.

Het vroegmiddeleeuwse Tricht strekte zich waarschijnlijk verder uit in zuidelijke richting. Door de
erosieve werking van de Linge aan de buitenzijde van een meander is een deel van de nederzetting aan
het eind van de Vroege Middeleeuwen of in de Volle Middeleeuwen verdwenen.19 De afdamming van
de Linge tussen 1259 en 1304 maakte een einde aan de invloed van de rivier op het landschap.20
Al voor de afdamming was de rivier echter al aan banden gelegd. De bedijking van de Linge is
waarschijnlijk al vroeg in de Volle Middeleeuwen begonnen. Vermoed wordt dat de dijkenring rond
1200 na Chr. en in ieder geval begin van de 13de eeuw gesloten was.21 Deze dijkenring valt over het
algemeen samen met de tegenwoordig bestaande Lingedijken ten westen van Tiel.

17

Uyl 1958, 105; Harten 1986, 75-77.

18

Louwe/Van Heeringen 2009, 10.

19

Mondelinge mededeling drs. G.L. Boreel, geciteerd in Van Kampen/Tops 2006, voetnoot 12.

20

Boreel 2004, 4.

21

Boreel 2007a, 9.
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Fig. 3.3. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Uitsneden van het verzamelplan van de kadastrale kaarten uit
1826 en de veldminuut van de Topografische Militaire kaart uit 1846 (www.watwaswaar.nl).

Na de afdamming van de Linge is deze rivier in de 14de eeuw opnieuw ingericht ten behoeve van de
afwatering van de Betuwe en de Tielerwaard.22 Hiertoe werd een watergang met het uiterlijk van een
rechte wetering gegraven tussen Lobith en Tiel.23 Ten westen van Tiel werd de oude,
grotendeels dichtgeslibte rivier weer watervoerend gemaakt. De uiterwaarden, die indertijd als rietland,
nat bos en grasland in gebruik waren bleven dit karakter houden aangezien de nieuwe Linge minder
vaak overstroomde en er dus minder klei werd afgezet.
Deze nieuwe situatie is de eerste die op cartografisch materiaal zichtbaar is. De oudste kaart is
de ‘Kaarte van Bueren’ uit 1644 (fig. 3.2). Het gedeelte van het plangebied dat binnen de uiterwaarden
valt, direct ten zuiden van de Lingedijk, is op dat moment niet bebouwd. De oorspronkelijke,
middeleeuwse dorpskern van Tricht, tussen de huidige de Kerkstraat/Hoekenburg en de Dokter van

22

Weijschedé et al. 2006, 39-40.

23

Contra Boreel dateren Weijschedé et al. de bedijking van de Linge in deze periode.
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Willigenstraat, is met een rode lijn aangegeven. Beide wegen worden door de Linge afgesneden, samen
met een tussenliggende, verbindende straat die tegenwoordig bekend staat onder de naam ‘De Belder’.
Het dorp is in deze periode al buiten de begrenzing van de vroegmiddeleeuwse dorpskern
gegroeid. De sterke expansie van de esdorpen met een langgerekte hoofdvorm in het rivierengebied
gedurende de Volle en Late Middeleeuwen verliep voornamelijk langs de uitvalswegen.24 Langs de
Lingedijk, de uitvalsweg naar Beesd, is er dan ook bewoning te zien tot ver na de Middelweg. De
bebouwing ten noordwesten van het plangebied, langs de laan van Crayestein en de Nieuwsteeg, zal
zich eerder gericht hebben op het middeleeuwse versterkte huis Crayestein. De huidige bebouwing op
deze locatie, die dezelfde naam draagt, stamt uit 1855.25 De naam komt al voor in een akte uit 1342
waarmee ene Herberen van Crayestein de visrechten van Giessenmonde en Oversliedrecht verpacht
aan het klooster Mariënweerd.
Niet alleen breidde het dorp zich uit via deze wegen, op de kaart uit 1644 is bewoning te zien
in de uiterwaarden ten oosten van het plangebied. Dit was mogelijk aangezien zij na de afdamming en
de latere herinrichting van de Linge minder vaak onder water kwamen te staan. Door de tijd heen
wordt de bebouwing in de uiterwaarden dichter. In 1644 gaat het nog maar om drie gebouwen, het
verzamelplan van de kadastrale kaarten uit 1826 laat een intensievere bebouwing zien (fig. 3.3). Het
gedeelte van de uiterwaarden dat binnen het plangebied ligt blijft echter vrij leeg. Op de kaart is slechts
één klein gebouw te zien in dit gedeelte van de uiterwaarden.
Op de kaart uit 1826 is daarnaast een ‘overvaart’ aangegeven. Het karakter hiervan is af te lezen
uit de veldminuut van de Topografische Millitaire Kaart uit 1846 (fig. 3.3), daar staat vermeld dat het
een voetveer betreft. Van deze oversteekplaats wordt wel vermoed dat het tot in de Romeinse tijd
teruggaat.26
De argumentatie is als volgt: Dergelijke oversteekplaatsen kennen over het algemeen een zeer
lange geschiedenis. De naam van het dorp Tricht is, samen met die van Utrecht en Maastricht, één van
de drie ‘tricht’-namen die mogelijk teruggaan tot in de Romeinse tijd en duiden op een oversteekplaats
van een rivier. Het 19de eeuwse veer tussen Tricht en Geldermalssen zou aldus volgens deze
redenering van hoge ouderdom kunnen zijn.
In de 19de en 20ste eeuw hebben er binnen het plangebied nog een drietal ingrijpende
gebeurtenissen plaatsgevonden. De eerste is de bouw van de spoorbruggen tussen Tricht en
Geldermalsen bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Boxtel rond 1868.27 Deze bruggen werden op 17
april 1945 door de zich terugtrekkende duitsers opgeblazen. In de zomer van 1945 werden twee
noodbruggen geplaatst. Een jaar daarop werd de noodbrug vervangen door brugdelen uit Eygelshoven.
deze brugdelen waren weliswaar ook opgeblazen, ze waren echter minder beschadigd en konden
hergebruikt worden. Zij hebben tot 2010 dienst gedaan, tusen 16 en 22 juli van dat jaar werden zij
door ProRail vervangen door de huidige bruggen.

3.3 archeologie
Voor het opstellen van een verwachting voor het plangebied is een drietal bronnen van belang.
Allereerst is dat de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Geldermalsen. Deze dient dan
ook als ondergrond voor figuur 3.4. De op te stellen verwachting voor het plangebied is echter
gedetailleerder dan deze kaart, het bespreken daarvan vindt dan ook plaats aan het eind van deze sectie.

24

Tops/Boreel/Verhelst 2006, 7.

25

Boreel 2005, 5.

26

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 16.

27

www.wikipedia.nl

10

Fig. 3.4. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente
Geldermalsen (Heunks 2006, kaartbijlage 2) met daarop een selectie van de onderzoeksmeldingen en een waarnemingen uit
Archis II geprojecteerd. Schaal 1:25.000.
A terrein met status (archeologisch monument); B terrein zonder status (puntlocatie met attentiezone van 50 m); C historische
dorpskern en overige historische bewoningsconcentraties; D oude woongrond; E gebieden met een hoge archeologische
verwachting (algemeen); F gebieden met een hoge archeologische verwachting (restgeul van de Linge); G gebieden met een
middelmatige archeologische verwacting; H diepe verstoringen en afgravingen; I water; J archeologisch onderzoeksgebied met
Archis II onderzoeksnummer; K archeologische waarneming met Archis II waarnemingsnummer; L het plangebied.

Daarnaast zijn de onderzoeksmeldingen en waarnemingen uit Archis II van belang (fig. 3.4).
Hierbinnen is een hiërarchie aangebracht. Allereerst worden drie groepen waarnemingen besproken.
Twee daarvan maken onderdeel uit van onderzoeken waarvan de schaal die van de uitsnede in figuur
3.4 overstijgen. De derde hangt samen met de in die figuur weergegeven oude woongronden.
Daarna volgen de onderzoeksmeldingen waarbij eerst die onderzoeksmeldingen besproken
worden die het plangebied overlappen. Voor het gedeelte van het plangebied dat ten noorden van de
Linge ligt worden vervolgens de meldingen besproken die binnen dezelfde geologische context liggen.
Voor het deel ten zuiden van de Linge zijn tenslotte één losstaand onderzoek en twee
onderzoekstrajecten van belang.
Als laatste volgt één losse, relevante waarneming en de bespreking van de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Geldermalsen.
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3.3.1 waarnemingen uit ouder onderzoek
Uit de directe omgeving is een aantal waarnemingen bekend. Een drietal groepen waarnemingen
vormen de aanleiding of weerslag van onderzoeken die geen onderzoeksnummer toegekend hebben
gekregen. Zij worden hieronder besproken
Waarnemingen 6819, 6889 en 30628 zijn gedaan op één enkele locatie. In 1976 en 1978 is hier
door dhr. R. de Zwarte uit Tricht aardewerk gevonden uit de Romeinse tijd. Naar aanleiding hiervan
heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1979 een archeologisch onderzoek
uitgevoerd. In de aangelegde werkput van 31 bij 9,5 m zijn bewoningssporen aangetroffen die uit twee
verschillende fasen van de Romeinse tijd dateren.28
Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Geldermalsen is hier een oude
woongrond aangegeven. Deze oude woongronden zijn in 1943 binnen de Bommelerwaard gekarteerd
door de geoloog en latere hoogleraar archeologie P.J.R. Modderman.29 De meest recente versie van de
paleogeografische kaart geeft hier echter komafzettingen en afzettingen van de Linge aan (fig. 3.1).
Waarnemingen 2134 tot en met 2201 vormen de weerslag van een veldkartering die in 1986 is
uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (tegenwoordig Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed). De resultaten van dit onderzoek zijn niet gepubliceerd. De datering van
de vondsten staan per waarnemingsnummer weergegeven in tabel 3.1. In de directe omgeving van het
plangebied zijn enkel vondsten uit de Volle en Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd aangetroffen.
waarnemingsnummer

datering vondsten

2131
2134
2138
2149
2151
2166
2190
2201

Nieuwe Tijd
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
indet.
Volle en Late Middeleeuwen
Volle en Late Middeleeuwen
Volle en Late Middeleeuwen
Romeinse tijd, Volle en Late Middeleeuwen

Tabel 3.1. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Overzicht van de vondsten gedaan tijden een veldkartering
door de ROB in 1986 zoals opgenomen in Archis II en zichtbaar in figuur 3.4.

Een viertal waarnemingen maakt onderdeel uit van een veldkartering die tot doel had een route voor
de Betuwelijn te vinden die de aanwezige archeologische resten zo min mogelijk schade zou
toebrengen.30 Van de vier waarnemingen die in figuur 3.4 zijn weergegeven (407561, 407563, 407565
en 407571) is voornamelijk de eerste van belang.31 Hier werd een prehistorische, geretoucheerde kling
aangetroffen samen met aardewerk uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Deze
waarneming ligt direct ten oosten van het noordelijke deel van het plangebied op afzettingen van de
Schaikse stroomgordel.

28

Hulst 1980, 42-43.

29

Boer et al. 2013, 23-24.

30

Asmussen 1991.

31

De overige drie betreffen aardewerk uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd.
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3.3.2 onderzoeksmeldingen
Het plangebied valt deels binnen het onderzoeksgebied van twee eerdere bureauonderzoeken en één
bureau- en booronderzoek (fig. 3.4). Het betreft een onderzoek door Vestigia uit 2009 naar aanleiding
van de aanleg van de nieuwe fiets- en spoorbrug (Archis onderzoeksnummer 35172), een onderzoek
door Arcadis uit 2010 naar aanleiding van het vervangen/aanleggen van een rioolpersleiding (Archis
onderzoeksnummer 44399) en deelgebied 2 van het plangebied Geldermalsen Stationslocatie (Archis
onderzoeksnummer 12602).
Het eerstgenoemde onderzoek kent een overlap met het centrale deel van het plangebied. De
conclusie van dit bureauonderzoek is dat het gebied een hoge archeologische verwachting kent.32 De
voorgenomen ingrepen zouden de ongestoorde bodem echter enkel in het huidige bed van de rivier de
Linge bereiken. Het advies dat hieruit volgde was dat er geen verder archeologisch onderzoek
noodzakelijk was en dat de infrastructurele werkzaamheden zonder nadere beperkingen uitgevoerd
konden worden.
Het tweede onderzoek doorkruist het westelijke deel van het centrum van het plangebied. Het
rapport is helaas niet via Archis II te raadplegen. Uit het selectieadvies blijkt dat de conclusie van het
onderzoek voor het nieuw aan te leggen deel van de rioolpersleiding is dat er sprake is van zones met
een hoge trefkans en zones met een middelhoge trefkans. Het plangebied valt, voor zover de twee
gebieden overeenkomen, binnen een archeologisch waardevol gebied. Dit is gelijk te stellen aan een
gebied met een hoge trefkans. Hier luidt het advies de werkzaamheden te begeleiden, een
booronderzoek werd hier niet zinnig geacht. Volgens het Kadaster is er geen ondergrondse
rioolpersleiding ter plaatse aanwezig, binnen het plangebied hebben de voorgenomen bodemingrepen
dan ook waarschijnlijk niet plaatsgevonden.33
Deelgebied 2 van het bureau- en booronderzoek Geldermalsen Stationslocatie (Archis
onderzoeksnummer 12602) overlapt het zuidelijke deel van het plangebied. Binnen dit onderzoek werd
een middelhoge tot hoge verwachting uitgesproken voor het terrein.34 Tijdens het de
veldwerkzaamheden van dit onderzoek werd de verwachting gelogenstraft door de resultaten.35 Het
deelgebied is daarop vrijgegeven.
Ten noorden van de Linge zijn zes onderzoeken van belang. Dit zijn onderzoeksnummers
16594, 17828, 21795, 33373, 56413 en 56821. Bij de laatste vier is de ligging op de Schaikse
stroomgordel van belang, zij zullen samen besproken worden.
Binnen Tricht is in 2006 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd door VUhbs voor een
perceel ten zuidwesten van het plangebied (onderzoeksmelding 17828). In het westelijke deel van het
perceel zijn geen archeologische indicatoren waargenomen.36 Aangezien het oostelijke deel van het
terrein verstoord bleek is buiten het perceel een boring gezet om de begrenzing van de verstoringen op
te sporen. In deze boring is tussen de oever- en beddingafzettingen een laag met archeologische
indicatoren aangetroffen. Hier ligt op de archeologische verwachtingskaart de overgang tussen een
gebied met een hoge archeologische verwachting en een archeologisch waardevol gebied. Hoewel de
hoge verwachting niet waargemaakt werd bevestigen de resultaten van het onderzoek de status van het
archeologisch waardevolle gebied.
Ten noordwesten daarvan is werd in 2005 een bureau - en booronderzoek uitgevoerd door
VUhbs (onderzoeksmelding 16594). In de twee boringen, die tot 200 cm onder het maaiveld reikten,
werd overslaggrond afgezet over een oeverpakket aangetroffen.37 Het gehele oever- en overslagpakket
32

Louwe/Van Heeringen, 2009, 13.

33

Klic-melding 13G286144, 05-09-2013.

34

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 16.

35

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 24.

36

Kampen/Tops 2006, 7.

37

Boreel 2005, 10.
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wordt gerekend tot de stroomgordel van de Linge. In beide boringen is de onderkant van het
oeverpakket niet bereikt. De stroomgordel van de Linge zal dus een grotere omvang hebben gehad dan
weergegeven in figuur 3.1.
Ten noordwesten van het plangebied zijn een drietal bureau- en booronderzoeken uitgevoerd
die afzettingen van de Schaikse stroomgordel beslaan.38 Ondanks de hoge verwachting werden er bij
geen van deze onderzoeken archeologische indicatoren op de afzettingen van deze stroomgordel
aangetroffen. In het geval van onderzoeksnummer 33373 leidde dit er toe dat het selectiebesluit tegen
het uitgebrachte advies in vervolgonderzoek in de vorm van een begeleiding noodzakelijk achtte. Een
van de aangevoerde redenen is dat uit de bestudering van de bodemopbouw een verklaring gevonden
kan worden waarom er op de onderzoekslocatie geen archeologische resten aanwezig zijn en waarom
er op de stroomgordel lege gebieden aanwezig zijn tussen aangrenzende vindplaatsrijke delen.
Net ten noordoosten daarvan is binnen het plangebied Bisschopsgraaf (onderzoeksnummer
56413) echter een vindplaats aangetroffen uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd
(waarnemingsnummer 437667).39 De vindplaats bevindt zich op crevasse-afzettingen van de Schaikse
stroomgordel of de flank van de stroomgordel zelf. 40
De overige archeologische onderzoeken zijn rondom het zuidelijke deel van het plangebied
uitgevoerd in Geldermalsen, aan de overkant van de Linge. Zij bestaan uit een aantal onderzoeken die
tot twee onderzoekstrajecten horen en een 'los' onderzoek.
Het op zichzelf staande onderzoek betreft een bureau- en booronderzoek dat in 2007 is
uitgevoerd door het ADC (onderzoeksnummer 20450). De uitgesproken verwachting was, indien er
oever- of crevasseafzettingen in de ondergrond aanwezig zouden zijn, hoog.41 Hoewel er
oeverafzettingen met ingeschakelde crevasseafzettingen in de ondergrond aanwezig bleken te zijn
werden er geen archeologische indicatoren aangetroffen.42 Op basis van deze resultaten is het
plangebied vrijgegeven.
Het eerste onderzoekstraject, Geldermalsen-Stationslocatie, begon in 2004 met een bureau- en
booronderzoek door Synthegra in twee deelgebieden (onderzoeksnummers 12600 en 12602).43 Op
basis van het bureauonderzoek gold hier een hoge tot middelhoge verwachting van resten uit de
Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen tot in de 17de eeuw.44 Bij het booronderzoek en de
veldverkenning zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen waaronder een dateerbare scherf
aardewerk uit de Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen.45 Op basis van deze resultaten is het
advies uitgebracht om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.46
Het proefsleuvenonderzoek is in 2007 uitgevoerd door VUhbs (onderzoeksnummer 21265). In
het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied werden sporen aangetroffen uit de Volle Middeleeuwen.47
er werden geen sporen van een oversteekplaats uit de Romeinse tijd teruggevonden. De aanbeveling

38

Onderzoeksnummer 21795: Boreel 2007b; Onderzoeksnummer 33373: Teekens/Kaptijn 2009; onderzoeksnummer 56821:

Leuvering 2013.
39

Geer 2013, 29.

40

Heunks 2013, 22.

41

Geest/Lil 2007, 7.

42

Geest/Lil 2007, 8.

43

Naast de onderzoeksmeldingen zijn uit dit onderzoek waarnemingsnummers 400471, 400473, 400477, 400479,400481,

400483, 400487, 400489, 400491 en 400493 in Archis ingevoerd. Deze waarnemingen zijn niet afgebeeld in figuur 3.4 om de
ondergrond van de kaart leesbaar te houden.
44

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 17.

45

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 23.

46

Emaus/Helmich/Kremer 2004, 26.

47

Renswoude/Tops 2007, 19.
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luidde een definitief archeologisch onderzoek uit te voeren in dat deel van het terrein waar de
middeleeuwse sporen waren aangetroffen.48
Ook het definitieve onderzoek is uitgevoerd door VUhbs (onderzoeksnummer 51509). Het
veldwerk vond plaats in het voorjaar van 2013. De analyse van de onderzoeksresultaten is op het
moment van schrijven nog niet voltooid. Op basis van het vondstmateriaal wordt de vindplaats
voorlopig gedateerd tussen het begin van de 9de en het begin van de 13de eeuw.49
Het tweede onderzoekstraject bestaat uit een bureau- en booronderzoek (onderzoeksnummer
13827) en een waarderend booronderzoek (onderzoeksnummer 15069) op het terrein van de
fruitveiling aan de Deilseweg, beiden uitgevoerd door ARC. In het noordelijke deel van het terrein
werd in twee boringen houtskool aangetroffen.50 Dit werd geïnterpreteerd als een mogelijke aanwijzing
voor bewoning in het verleden. Bij het daaropvolgende waarderende booronderzoek zijn geen verdere
houtskoolresten in de gezeefde boringen aangetroffen.51 Dit leidde tot de conclusie dat het eerder
aangetroffen houtskool waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong is. Op basis van deze resultaten werd
verder onderzoek niet noodzakelijk geacht.

3.3.3 overige waarnemingen
Waarneming 6789, tegen het centrale deel van het plangebied aan, bestaat uit de contextloze vondst in
1975 van een grape uit het eind van de 14de of het begin van de 15de eeuw.

3.3.4 de archeologische beleidsskaart
Het plangebied doorsnijdt een drietal legenda-eenheden van de archeologische beleidskaart van de
gemeente Geldermalsen. Ter hoogte van de Lingedijk en de Nieuwsteeg is dat het archeologisch
waardevolle gebied dat bestaat uit de historische dorpskern van Tricht. Enkele delen van het plangebied
vallen onder gebieden met een middelmatige archeologische verwachting, het merendeel echter onder
gebieden met een hoge archeologische verwachting.
De hoge verwachting is onder andere gebaseerd op de aanwezigheid van zandbanen op de
zanddiepte-attentiekaart uit 2001.52 Deze zandbanen vormen de resten van stroomgordels of
meandergordels die in het verleden een hoger in het landschap gelegen en vormden zo een
aantrekkelijke plaats om te bewonen (paragraaf 3.1).
Op de nieuwere versie van de zanddiepte-attentiekaart komen op de plaats waarin binnen het
plangebied het mogelijke tracé van de rondweg en het spoor elkaar kruisen komen echter geen
zandbanen meer voor.53 Een dergelijke situatie doet zich voor in het plangebied Bisschopsgraaf, ten
noordwesten van het plangebied (onderzoeksnummer 56413).54 Dit leidde tot de suggestie dat de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen op dat punt dient te worden bijgesteld.
De ligging van de zandbanen op de zanddiepte-attentiekaart uit 2001 is echter wel op waarnemingen
gebaseerd. Tijdens het booronderzoek in het plangebied Plangebied Bisschopsgraaf werden dan ook
crevasse-afzettingen van de Schaikse stroomgordel of de flank van de stroomgordel zelf aangetroffen.

48

Renswoude/Tops 2007, 23.

49

Mondelinge mededeling drs. M. Schurmans.

50

Wullink 2005a, 9.

51

Wullink 2005b, 5.

52

Berendsen et al. 2001.

53

Cohen et al. 2009.

54

Geer 2013, 12-13.
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Hoewel de archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen voor het centrale deel van het
plangebied bijgewerkt zou kunnen worden is niet duidelijk op welke manier. De hoge archeologische
verwachting bijstellen naar een middelmatige archeologische verwachting op basis van het ontbreken
van een zandbaan op de zanddiepte attentiekaart uit 2009 is een te simpele oplossing die geen recht
doet aan de waarnemingen die ten grondslag liggen aan de zanddiepte-attentiekaart uit 2001.

Fig. 3.5. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Vereenvoudigde uitsnede van de zanddiepte-attentiekaart uit
2009 (Cohen et al. 2009) met daarop het plangebied geprojecteerd. Schaal 1:25.000.
A pleistocene afzettingen; B holocene afzettingen; C bebouwde kom; D het plangebied.
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4

conclusie en advies

4.1

conclusie

Het plangebied valt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen onder drie
soorten gebieden. Ter hoogte van de Lingedijk en de Nieuwsteeg bestaat het uit een historich
waardevol gebied; de historische dorpskern van Tricht. Voor een aantal delen geldt een hoge
archeologische verwachting. In het zuiden en oosten van het plangebied zijn dit de delen die op
afzettingen van de stroomgordel van de Linge liggen en in het noorden en westen de delen die op
afzettingen van de Schaikse stroomgordel liggen. In het centrale deel geldt daarnaast een hoge
archeologische verwachting op basis van beddingafzettingen die op de zanddiepte-attentiekaart uit 2001
voorkomen. Deze afzettingen komen op de zanddiepte-attentiekaart uit 2009 niet meer voor. Op basis
van de verzamelde gegevens kan de nu volgende meer specifieke archeologische verwachting opgesteld
worden.
De diepere ondergrond van de noordelijke en oostelijke delen van het plangebied liggen op
afzettingen van de Deilse stroomgordel. Deze sedimenten zijn afgezet tussen 4770 en 3961 voor Chr.
Hierop kunnen sporen van menselijke activiteit bewaard zijn gebleven vanaf het Midden Neolithicum
tot aan de afdekking door sedimenten van de Schaikse stroomgordel en die van de rivier de Linge.
In het noorden en westen van het plangebied liggen delen daarvan op afzettingen van de
Schaikse stroomgordel die actief was tussen 4244 en 2635 voor Chr. Dit betekent dat hier bewoning
vanaf het Midden Neolithicum mogelijk is geweest. Direct ten oosten van de top van het plangebied is
bij een veldkartering een geretoucheerde kling gevonden die niet nader gedateerd is dan in de
prehistorie.
De ondergrond in het zuiden en oosten van het plangebied bestaan uit afzettingen van de
Linge. Deze rivier is begonnen met sedimenteren tussen 369 en 52 voor Chr. Het zal echter enige
eeuwen geduurd hebben voordat de oeverwallen hoog genoeg waren opgeworpen om geschikt te zijn
voor bewoning. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere sporen van menselijke activiteit in de
bodem bewaard zijn gebleven. Het vermoeden bestaat dat er in de buurt van het plangebied een
oversteekplaats uit de Romeinse tijd heeft bestaan. Dit kan samenhangen met de resten van bewoning
uit die periode die ten oosten van het plangebied zijn aangetroffen.
Binnen het centrale deel van het plangebied bestaat er onduidelijkheid over de aard van de
ondergrond. De hoge archeologische verwachting zou hier bijgesteld kunnen worden. Dit vereist
echter nader geologisch onderzoek.
De middeleeuwse kern van het dorp Tricht behoort tot de esdorpen met gestrekte hoofdvorm.
Dit type dorpen is voornamelijk ontstaan in de Karolingische of Ottoonse periode. De eerste
vermelding van Tricht in een giftbrief uit 850 na Chr. ondersteunt deze datering. De ligging aan de
buitenzijde van een meander en de afgesneden wegen langs de Lingedijk doen echter vermoeden dat
een deel van het oorspronkelijke dorp weggespoeld is.
Erosie in of na de Vroege Middeleeuwen heeft consequenties voor de mogelijke resten van een
oversteek uit de Romeinse tijd. De kans dat zij in de ondergrond bewaard zijn gebleven aan de
noordelijke oever van de Linge is zeer klein. Wel kunnen er eventuele resten van de bijbehorende
infrastructuur bewaard zijn gebleven.
Het oostelijke deel van het plangebied ligt rondom de vroegmiddeleeuwse kern van Tricht. Uit
deze periode zijn dan ook binnen het plangebied sporen van bewoning te verwachten. Hoewel het
waarschijnlijk niet direct om de erven zelf zal gaan zijn sporen uit de randzone waardevol als in de
toekomst archeologisch onderzoek binnen de kern zelf plaats zou vinden.
De ligging van het vroeg-middeleeuwse Tricht ten opzichte van de aangetroffen vroegmiddeleeuwse bewoning in Geldermalsen-Stationslocatie doen vermoeden dat, als het 19de eeuwse
voetveer niet teruggaat tot een oversteek uit de Romeinse tijd, de overgang tenminste in de vroege
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Middeleeuwen bestaan heeft. Eventueel bewaard gebleven resten hiervan zijn binnen het plangebied
ten zuiden van de Linge te verwachten.
In de Volle of Late Middeleeuwen kende Tricht een expansie langs de Lingedijk. Door de aard
van de rivier, afgedamd en daarna opnieuw aangelegd, werden de uiterwaarden relatief minder vaak
overstroomd. Bewoning van de uiterwaarden vereiste daardoor minder ingrijpende maatregelen als het
aanleggen van woonterpen. Hoewel er op historisch kaartmateriaal weinig aanwijzingen zijn voor
bebouwing binnen het plangebied valt het niet uit te sluiten dat er in het buitendijkse deel van het
plangebied resten van bebouwing in de ondergrond aanwezig zijn.
Dan is er nog de Lingedijk zelf. Het is niet precies bekend wanneer deze dijk is aangelegd.
Vermoedelijk is dit voor of in het begin van de 13de eeuw gebeurd. Aanwijzingen voor de datering
kunnen in het dijklichaam aanwezig zijn.

4.2

advies

Op basis van de verzamelde gegevens wordt, ondanks dat de verschillende ontwerpen nog niet
definitief zijn, het volgende advies aan het bevoegd gezag uitgebracht:

Fig. 3.5. Geldermalsen-Tricht Vrijleggen MerwedeLingelijn. Het uitgebrachte advies voor de verschillende delen van het
plangebied. Schaal 1:25.000.
A geen verder onderzoek; B onderzoek door middel van een verkennend booronderzoek op die plaatsen waar de bodem
geroerd wordt; C onderzoek door middel van een verkennend booronderzoek; D onderzoek door middel van proefsleuven.

Het uiterste zuiden van het plangebied is in 2004 al onderzocht door middel van een bureau- en
booronderzoek. Ondanks de hoge verwachting zijn er geen aanwijzingen voor eventueel aanwezige
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archeologische waarden aangetroffen. In dit gedeelte van het plangebied is geen verder archeologisch
onderzoek noodzakelijk.
De archeologisch waardevolle gebieden ter hoogte van de Lingedijk en de Nieuwsteeg kunnen
het beste door middel van proefsleuven nader onderzocht worden. Dit geeft een beter inzicht in de
stratigrafie en de eventueel aanwezige archeologische waarden dan verkregen kan worden door middel
van een booronderzoek.
Voor het spoorgedeelte zijn de bodemingrepen waarschijnlijk van beperkte omvang (zie
paragraaf 1.3). Voor dit gedeelte luidt het advies enkel die delen te onderzoeken door middel van een
verkennend booronderzoek waar in het definitieve ontwerp bodemingrepen zullen plaatsvinden.
Voor het tracé van de rondweg wordt een verkennend booronderzoek aanbevolen met een
drietal aanvullende aandachtspunten:
• De noordelijke en oostelijke begrenzing van het archeologisch waardevolle gebied op de
archeologische beleidskaart van de gemeente Geldermalsen.
• De geologie van het gedeelte tussen de Langstraat en de Nieuwsteeg; is de hoge archeologische
verwachting voor dit deel van het plangebied correct of dient de archeologische beleidskaart
van de gemeente Geldermalsen hier bijgesteld te worden.
• De begrenzing van de oude woongrond op de archeologische beleidskaart van de gemeente
Geldermalsen.
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