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Geachte heer Belder,

Hamaland Advies heeft in opdracht van AKM Projectontwikkeling een verkennend
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in plangebied ‘Rembrandtweg 257’ in de gemeente
Ridderkerk. Het conceptrapport is ter beoordeling voorgelegd aan Archeologie Rotterdam
(BOOR) in de hoedanigheid van adviseur van de gemeente Ridderkerk. De gemeente
Ridderkerk treedt in deze op als bevoegd gezag.

Het betreft het rapport van E.E.A. van der Kuijl, R. de Graaf en J.F.M. Rohling, 2021:
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek Archeologie. Plangebied Rembrandtweg
257 te Ridderkerk, Gemeente Ridderkerk, Zelhem (Hamaland Advies, conceptversie 1.1 van 7
april 2021).

Beoordeling rapport
Archeologie Rotterdam adviseert de gemeente Ridderkerk om het rapport goed te keuren
nadat de volgende kleine opmerkingen zijn verwerkt.
- De titels op het voorblad en in de colofon verschillen. Graag aanpassen
- Samenvatting, paragraaf Bureauonderzoek, pagina 4 (en ook in paragraaf 4.1 Conclusie,
 pagina 24). Voor de verwachting voor de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen tot 1373
 het stratigrafische niveau overnemen uit PvE: bodemtraject top veen (Formatie van
 Nieuwkoop) - basis overstromingsdek 1373 (Laagpakket van Walcheren). In de basis van
 het overstromingsdek van 1373 en later worden geen (in situ) archeologische resten
 verwacht.
 Eventuele archeologische resten uit het Neolithicum worden zeker niet verwacht op een
 diepte van 13-15 m - mv. Graag aanpassen.
- Doorheen het rapport. (Litho)stratigrafische eenheden worden met hoofdletters geschreven.
 Het is dus Afzettingen van Duinkerke, Afzettingen van Gorkum.
- Samenvatting, paragraaf Selectieadvies, pagina 5 (en ook in paragraaf 4.2 Selectieadvies,
 pagina 24). De top van het overstromingsdek (van 1373) is volgens het bureauonderzoek
 geen potentieel relevante laag. Graag aanpassen.
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Beleidsadvies
Voorts adviseert Archeologie Rotterdam om de in het rapport geformuleerde aanbeveling voor
het plangebied ‘Rembrandtweg 257’, namelijk om het terrein vrij te geven voor de geplande
ontwikkeling en dus geen vervolgonderzoek uit te voeren, over te nemen als beleidsbesluit.
De kans dat er bij de bouwwerkzaamheden waardevolle archeologische resten worden
aangetast, wordt als zeer klein ingeschat. De geplande werkzaamheden kunnen daar worden
uitgevoerd zonder verdere archeologische bemoeienis.

Toevalsvondsten
Archeologie Rotterdam benadrukt - net als Hamaland Advies in het rapport - dat er bij de
voorgenomen werkzaamheden in het plangebied altijd rekening dient te worden gehouden met
zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient de uitvoerder op basis van artikel 5.10 van de
Erfgoedwet melding te maken bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding Archis). Om praktische redenen is het
eenvoudiger om dit bij de gemeente Ridderkerk te doen.

Graag ontvangt Archeologie Rotterdam een exemplaar van het definitieve rapport (digitaal).

Met een vriendelijke groet,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN
(voor deze)

dr. A. Carmiggelt
Hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)


