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Naar aanleiding van de weigering van nota 9038 is er een derde versie opgesteld.
De antwoorden op de redenen van weigering zijn hieronder bijeengezet. Uiteraard zijn zij eveneens in de
nieuwe versie van de nota en PvM verwerkt.
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-

-

-

Het ID-nummer van de bijbehorende archeologienota is 1040. Deze is opgenomen in het colofon.
De maximale diepte van de ontgravingen is 20-30 cm ontgraven van de bovenlaag plus de ontgraving van
1,20 m tot op het bodempeil van de meander. De totale oppervlakte bedraagt 10500 m2 over 1150
strekkende meter beekmeander. Het tracé is vastgelegd. Er is zodoende geen ruimte om uit te wijken om
archeologische resten die zich voortzetten buiten het tracé in hun volledigheid te onderzoeken.
De voorgeschreven werkwijze geldt niet wanneer tijdens de werfbegeleiding omstandigheden zich
voordoen wanneer het niet gewenst is de archeologische resten te documenteren en te verwijderen:
o Archeologische sporen die dieper gaan dan de vastgestelde diepte van de civiel aannemer.
o Archeologische (houten) resten die zich voor het grootste gedeelte bevinden in de “wanden” van
de ontgraven rivierarm.
o Archeologische resten die zich op een dergelijke locatie vinden dat het documenteren en
verwijderen risico’s meebrengt voor de aanwezige archeoloog (diepe ontgravingen, inkalvende
profielen enz.)
Wanneer dergelijke situaties zich voor doen dan volstaat het registreren van de archeologische resten door
middel van foto’s en eventueel inmeting.
De hoge grondwatertafel kan brengt moeilijkheden mee voor het documenteren en bergen van de
archeologische resten, maar evenzeer brengt het een veiligheidsrisico voor de aanwezige archeoloog met
zich mee. Indien er dieper gegaan wordt dan het niveau van het grondwater zullen de nodige maatregelen
getroffen worden in samenspraak met de projectontwikkelaar. Dit kan door het aanleggen van
bronbemaling, maar ook een andere werkwijze (verkleining van de uitgegraven ruimte) kan leiden tot een
verminderd risico.
In het PvM is een indicatieve kostenraming opgenomen voor 10 dagen begeleiding en een stelpostenlijst
voor het NWO. Bronbemaling is niet opgenomen, aangezien deze ten koste komt voor de civiel aannemer.
In het PvM is een aparte paragraaf opgenomen betreffende het opgraven, rapporteren en conserveren van
rituele deposities en watergerelateerde structuren. Metaaldepots, kano’s en fisfuiken en bloc lichten en
direct naar een conservatielab. Structuren (bruggen, dammen en beschoeiïng) goed documenteren dmv
foto’s en tekeningen, voorzichtig demonteren en lichten en dan eveneens direct naar een conservatielab.
In overleg met de specialist en het depot wordt dan besloten wat te conserveren/restaureren.

Hopende op een snelle afronding van de nota en een bekrachtiging,
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