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Samenvatting

In opdracht van DELA Vastgoed heeft Archol een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van het winkelcentrum 

Kerkelanden. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden voor 

de geplande uitbreiding kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. 

Het gehele plangebied bevindt zich op de gemeentelijke verwachtingskaart binnen een 

zone met een lage archeologische verwachting. 

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat er van de Nieuwe Tijd geen bebouwing in het 

gebied aanwezig is geweest. De laarpodzolgronden die in dit gebied aanwezig zijn 

(geweest) duiden op natte laaggelegen, natte omstandigheden die niet aantrekkelijk 

zijn voor bewoning. Het veenpakket dat ooit op de locatie van het plangebied heeft 

gelegen is geheel afgegraven. Hierom worden er geen resten meer verwacht uit de 

periode van de aanwezigheid van het veenpakket. Voordat het gebied overgroeid is 

geraakt met veen is ook bewoning mogelijk geweest. Het is echter de verwachting 

dat het oude oppervlak binnen het plangebied reeds is verstoord door de veenwinning 

en latere ontginning, waarbij de bovengrond is vermengd met turf en stadsmest. 

Eventuele vondsten uit deze periode zijn dan in de bouwvoor opgenomen en liggen 

niet meer in-situ. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bovenste lagen van het 

oorsponkelijk bodemprofiel inderdaad zijn opgenomen in de bouwvoor of geheel zijn 

verdwenen. 

Gezien de lage archeologische verwachting en het verstoorde karakter van het oude 

oppervlak wordt geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van DELA Vastgoed heeft Archol een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van het winkelcentrum 

Kerkelanden (figuur 1.1). Doel van het onderzoek is vast te stellen of de 

werkzaamheden voor de geplande uitbreiding kunnen leiden tot aantasting van 

eventueel aanwezige archeologische waarden. Hiervoor wordt bepaald wat de omvang 

van de bodemingrepen is en wordt een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld. Vervolgens wordt deze verwachting in het veld getoetst door middel van 

een verkennend booronderzoek, waarna bepaald wordt wat de consequenties zijn van 

het toekomstig gebruik. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van ver-

volgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Hilversum, in de wijk Kerkelanden. 

De werkzaamheden zullen plaatsvinden rond het noordwestelijk deel van het 

winkelcentrum. Het plangebied omvat twee delen (figuur 1.2). Eén deel bevindt zich 

aan de noordkant van het winkelcentrum, tussen de Kapittelweg en het winkelcentrum 

zelf. Het tweede deel bevindt zich aan de westzijde van het winkelcentrum. Dit deel is 

aan drie kanten ingesloten door bebouwingen en grenst het in het zuidwesten aan een 

verhard fietspad en de Ambrosiushof. Ook de smalle strook met aanbouwen ten zuiden 

van het winkelcentrum hoort nog bij het plangebied. Het totale oppervlak van het 

plangebied bedraagt ca. 2700 m2.

Beide delen zijn momenteel in gebruik als trottoir of plein en voorzien van verharding 

en enkele bomen of struiken. Het maaiveld ligt tussen de 1,2 en 1,5 m +NAP. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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De geplande werkzaamheden bestaan uit het bebouwen van het plein ten behoeve 

van de uitbreiding van het winkelcentrum. De maximale diepte van de bodemingrepen 

over het gehele plangebied is 1,5 m –MV.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er 

in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het 

doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde 

archeologische verwachting. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Op basis hiervan volgt een advies 

over de noodzaak van vervolgonderzoek. De bevoegde overheid neemt uiteindelijk een 

beslissing ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek (het selectiebesluit). 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (plangebied in rood, 
bron luchtfoto: DKLN). 
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Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 5 juni 2014

Rapport gereed: 24 juni 2014
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ARCHIS-
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Beheer en plaats van 

documentatie:

Archis (RCE)

Geomorfologie: Bebouwing (B); daaronder vermoedelijk 

Gordeldekzandwelvingen, met of zonder 

bouwlanddek (3L6)
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het archeologiebeleid van de gemeente Hilversum is vastgelegd in de Structuurvisie 

Archeologie, die onderdeel uitmaakt van de algemene structuurvisie van de gemeente 

die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.1 Het geldende beleid voor het 

plangebied is verankerd in het bestemmingsplan Kerkelanden.2 Onderdeel van de 

structuurvisie is een archeologische verwachtingskaart. Deze kaart is gebaseerd op 

het bodemtype, bestaande archeologische vindplaatsen en monumenten en de mate 

van verstoring door modern grondverzet.3 Deze verwachtingskaart vormt de basis van 

het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Voor het bureauonderzoek is aanvullend 

onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van historisch kaartmateriaal, 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de bodemkaart, de geomorfologische 

kaart en het bodemloket. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het 

samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is 

uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 

4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de grens van het westelijk veengebied en 

het Midden-Nederlandse zandgebied.4 De basis van het landschap werd gevormd 

tijdens de voorlaatste ijstijd: het Saaliën (ca. 150.000 jaar geleden).5 Aan de voet 

van een grote landijsgletsjer werden oudere sedimenten opgestuwd tot hoge 

stuwwallen, zoals de Gooise stuwwallen. Hilversum ligt voor een groot deel op de 

stuwwal Hilversum-Hollandse Rading. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, 

bereikt het landijs Nederland niet. Als gevolg van de koude omstandigheden was er 

echter nauwelijks begroeiing en werd er op grote schaal sediment verplaatst door de 

wind, de zogenaamde dekzanden. Rond de stuwwallen werd een gordel van dekzand 

afgezet in de vorm van lage zandduinen: de gordeldekzandwelvingen. Ook binnen 

het plangebied lijken deze dekzandwelvingen aanwezig te zijn. Het plangebied was al 

bebouwd ten tijden van het opmaken van de geomorfologische kaart, zodat het gebied 

nu is gekarteerd als bebouwing (figuur 2.1). Op basis van interpolatie is het echter 

aannemelijk dat de noord-zuid georiënteerde gordeldekzandwelvingen ten noorden 

en ten zuiden van het plangebied zich ook binnen het plangebied in de ondergrond 

bevinden.

Wanneer het klimaat met het aanbreken van het Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden) 

weer verbeterd raakt het gebied weer begroeid. De opwarming van het klimaat had 

ook tot gevolg dat de zeespiegel steeg. Onder invloed van de zeespiegelstijging en de 

hiermee gepaard gaande verminderde afwatering van de rivieren vond in grote delen 

van Nederland veenvorming plaats. Zo ook ten westen en ten zuiden van Hilversum.6 

1  Gemeente Hilversum 2010a.
2  IMRO/identificatied: NL.IMRO.0402.12bp00kerkelanden-on01.
3  Gemeente Hilversum 2010b, par. 2.2.
4  Berendsen 2005.
5  Gemeente Hilversum 2010b; Berendsen 2005, 45-60.
6  Gemeente Hilversum 2010b, hfdstk 1.

2
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
en omgeving (Alterra).
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Figuur 2.2 
Bodemkaart van het plangebied en omgeving 
(Alterra).
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Ook ter hoogte van Kerkelanden bevond zich in deze tijd een groot veengebied. 

Vanaf de late middeleeuwen werd het veengebied ontwaterd voor de landbouw. Ook 

werden grote gebieden afgegraven ten behoeve van de turf- en zandwinning. Op deze 

manier is ook bij de Kerkelanden al het veen verdwenen. Na het afgraven van het veen 

bleef de arme zandgrond achter. Door aanrijking met stadsafval en turfresten van 

slechte kwaliteit werd de grond geschikt gemaakt voor de landbouw. Op deze manier 

ontstonden de in Kerkelanden overheersende laarpodzolgronden.7 De laarpodzolgron-

den8 komen voor op de overgang van de hogere dekzandgronden naar het veengebied 

en zijn in het verleden voor het merendeel afgedekt geweest met veen.9 Ook binnen 

het plangebied bevindt zich een laarpodzol (figuur 2.2).10

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan het begrip van de landschappelijke ligging en de archeologische potentie van 

een gebied. In dit geval is de kaart echter van beperkte waarde, aangezien zij werd 

vervaardigd toen het gebied al was bebouwd waardoor het onderliggende reliëf wordt 

gemaskeerd.

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke beleidskaart en bestemmingsplan

De verwachtingskaart van de gemeente Hilversum is een belangrijke bron voor het 

bureauonderzoek. Voor deze kaart is veel gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht 

en reeds gecombineerd. Het plangebied bevindt zich binnen een zone met een lage 

trefkans of lage archeologische verwachting, binnen het na 1850 bebouwde gebied.11 

Deze verwachting is met name gebaseerd op het voorkomen van de laarpodzolgron-

den en de daarmee geassocieerde geschiedenis als veenwinningsgebied. Eventuele 

archeologische resten in of op het veen zijn met het afgraven ervan verdwenen. 

Eventuele archeologische resten van vóór de veengroei zijn door de graafactiviteiten 

ten tijde van de veenwinning en de ontginning vermoedelijk verstoord.12

2.3.2 Archis gegevens

Binnen Archis worden de gegevens bijgehouden van alle bekende archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeken. Er zijn geen archeologische gegevens 

bekend uit het onderzoeksgebied zelf. Archeologische waarnemingen uit de omgeving 

of resultaten van naburig archeologisch onderzoek zijn echter ook een belangrijke bron 

van informatie. Het is aannemelijk dat in de nabijheid van bekende archeologische 

resten meer archeologische resten kunnen worden verwacht. Er bevinden zich geen 

archeologische monumenten in de omgeving van het plangebied. Binnen 1,5 km van 

het onderzoeksgebied zijn de volgende waarnemingen en onderzoeksmeldingen 

geregistreerd (figuur 2.4):

7  Gemeente Hilversum 2010b, par. 2.2.
8  De naam laar is een middeleeuwse ontginningsnaam die vermoedelijk iets jonger is dan loo en 

mogelijk daarom ook meer in lagere en nattere gebieden voorkomt.
9  Stiboka 1970, 77.
10  Stiboka 1970, 29.
11  Bestemmingsplan Kerkelanden: Artikel 18 Waarde - Archeologie - Na 1850 bebouwd gebied – 

Laag.
12  Gemeente Hilversum 2010b, par. 2.2.
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Waarnemingen:
-	 Waarneming	26.346: Ca. 700 m ten noordoosten van het plangebied werden 

op een stuifzandvlakte langs de huidige Loosdrechtseweg enkele fragmenten 

vuursteen gevonden. Het zou gaan om een kling en een afslag met gebruiksretou-

che (figuur 2.3) .13 Zowel de locatie als de datering zijn onzeker.

-  Waarnemingen	15.223,	15.226,	15.229,	18.612,	18.614,	18.615,	404.298:	Op 

ca. 1400 m ten noordoosten van het plangebied zijn in het Corverbos meerdere  

waarnemingen bekend van vuursteenvondsten in een gebied met sandr-afzettin-

gen bedekt met dekzand. Het terrein stond in het verleden op de archeologische 

monumentenkaart, maar is na een onderzoek in opdracht van de Provincie 

Noord-Holland van de kaart verwijderd. Het gaat om een cluster midden-paleolithi-

sche vondsten in gestuwd materiaal.14  Grondsporen worden hier niet verwacht.

-	 Waarneming	408.146:	 Direct ten zuiden van de hiervoor vermelde waarnemingen 

zijn tijdens een veldkartering van de AWN nog enkele stukken vuursteen gevonden. 

Naast twee mogelijk neolithische stukken werd ook een paleolithische vondst 

gedaan. Deze laatste kan tot het hiervoor behandelde complex worden gerekend. 

Naast vuursteen werden ook een onbekend aantal aardewerk scherven uit de 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd gevonden. Vermoedelijk zijn deze als gevolg van de 

bemesting met stadsafval op de akker terecht gekomen (zie ook par. 2.2). 

-	 Waarneming	15.224:	 Ca. 1100 meter ten zuidwesten van het plangebied is midden 

jaren 80 een vuurstenen afslag gevonden. De afslag werd aangetroffen in een 

slootkant in een dekzandvlakte van ten dele verspoelde dekzanden. 

13  Appelboom 1954, 42.
14  Zie opmerkingen in Archis bij waarneming 404.298.

Figuur 2.3  
Tekening uit 1954 van het vuursteen gevon-
den aan de Loosdrechtseweg, Schaal 1:1 
(Appelboom 1954, Plaat XII)
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Onderzoeksmeldingen:
-	 Onderzoeksmelding	10.732: Deze onderzoeksmelding betreft een karterend 

booronderzoek op ca. 1 km direct ten noorden van het plangebied.15 Het 

onderzoek uit 1997 vond plaats op dezelfde geomorfologische ondergrond als die 

waarop het winkelcentrum is gelegen: gordeldekzandwelvingen. Er werden geen 

archeologische vondsten gedaan en er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.

-	 Onderzoeksmelding	20.555:	Veldkartering en booronderzoek van de AWN. De 

resultaten er van zijn hiervoor behandeld als waarneming 408.146.

-	 Onderzoeksmelding	25.688:	In 2007 vond een onderzoek plaats aan 

de Willibrorduslaan.16 Het betrof een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek. De resultaten gaven geen aanleiding voor vervolgonderzoek.

-	 Onderzoeksmelding	49.007:	Bureau- en booronderzoek uit 2011 op Landgoed 

De Negen Linden in Loosdrecht. Uit booronderzoek bleek dat de bodem tot 

minimaal 20 cm in de C-horizont was verstoord.17 Er werd geen vervolgonderzoek 

geadviseerd.

-	 Onderzoeksmelding	53.073:	Op basis van een quickscan uit 2012 werd 

geadviseerd geen archeologisch onderzoek uit te voeren vanwege de lage 

verwachting van het gebied en de beperkte omvang van het plangebied.18

15  Soonius et al. 1997.
16  Exaltus & Orbons 2010.
17  Pepers 2013.
18  Miedema 2012.
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Figuur 2.4 
Archis waarnemingen en onderzoeksmelding-
en rond het onderzoeksgebied op de geomor-
fologische kaart (bron: Archis /Alterra).
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-	 Onderzoeksmelding	56.284:	Op ca. 700 m ten oosten van het plangebied is een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Van Ghentlaan19. 

Hier werd, direct aan de voet van de stuwwal, in enkele boringen een (deels) 

intacte podzol aangetroffen. Geadviseerd werd het uitgraven van de bouwput 

archeologisch te begeleiden. Deze begeleiding heeft tot op heden nog niet 

plaatsgevonden, voor zover dit uit Archis kan worden opgemaakt. 

2.3.3 Recente verstoringen

Er zijn geen directe aanwijzingen voor recente verstoringen. Bij het bodemloket 

zijn geen saneringen of ontgrondingen bekend.20 Mogelijk zijn er wel verstoringen 

opgetreden bij de aanleg van het winkelcentrum en bijbehorende kabels en leidingen.

2.3.4 Historisch kaartmateriaal

In aanvulling op de bestaande archeologische gegevens is gekeken naar historisch 

kaartmateriaal. De oudst beschikbare kaart betreft de kadastrale minuut uit 

1811-1832.21 Op deze kaart is het gebied volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende 

Tafel (OAT’s) in gebruik als weiland en bouwland. Op het hele kaartblad komt geen 

bebouwing voor. Ook op diverse Topografische Militaire kaarten uit de periode daarna 

is het gebied onbebouwd.22 Op de Topografische Kaart van 1970 zijn de eerste huizen 

van de wijk Kerkelanden zichtbaar. De eerste bebouwing binnen het plangebied is het 

winkelcentrum Kerkelanden zelf, dat vanaf 1981 staat afgebeeld op de Topografische 

Kaart van het Kadaster.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Het gehele plangebied bevindt zich op de gemeentelijke verwachtingskaart binnen een 

zone met een lage archeologische verwachting. Op basis van het bureauonderzoek kan 

deze verwachting voor alle perioden worden gehandhaafd. 

In principe zijn er 3 perioden waarin gebruik of bewoning van het gebied mogelijk zou 

kunnen zijn geweest: ná, tijdens en vóór de aanwezigheid van het veenpakket. Deze 

periode heeft betrekking op alle periodes vanaf het midden-paleolithicum. Wanneer de 

veengroei in het gebied precies is begonnen is niet bekend. 

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de Nieuwe Tijd geen bebouwing in het 

gebied aanwezig is geweest. Ook de laarpodzolgronden die in dit gebied aanwezig 

zijn (geweest) duiden op natte, laaggelegen omstandigheden die niet aantrekkelijk 

zijn voor bewoning. In de oude bouwvoor zouden mogelijk losse vondsten uit deze 

periode kunnen voorkomen. Het gaat dan om stadsafval dat als bemesting met de 

zandgronden is vermengd.

Het is mogelijk dat er bewoning heeft plaatsgevonden op het veenpakket. Uit diverse 

plaatsen in Nederland zijn archeologisch resten aangetroffen in en op het veen. Het 

veenpakket dat ooit op de locatie van het plangebied heeft gelegen is echter geheel 

afgegraven, waardoor er geen resten uit deze perioden meer worden verwacht. 

Voordat het gebied overgroeid is geraakt met veen is ook bewoning mogelijk geweest. 

Afhankelijk van de datering van de aanvang van de veengroei binnen het plangebied 

gaat het in ieder geval om de periode vanaf het midden-paleolithicum tot en met het 

19  Van der Zee 2013.
20  www.bodemloket.nl (bezocht 5-5-2014).
21  Kadastrale minuut 1811 – 1832, Hilversum, Noord-Holland, Sectie H, blad 1.
22  O.a. de Topografische Militaire Kaart van 1873, 1896, 1906, 1920 en 1945.
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mesolithicum. Dergelijke vindplaatsen bestaan doorgaans vooral uit vuursteenstrooi-

ingen aan het oppervlak. In de wijdere omgeving zijn enkele vondsten uit het midden-

paleolithicum gedaan op de iets hoger gelegen Sandr-afzettingen aan de voet van de 

stuwwal. Het is echter de verwachting dat het oude oppervlak binnen het plangebied 

reeds is verstoord door de veenwinning en latere ontginning, waarbij de bovengrond 

is vermengd met turf en stadsmest. Eventuele vondsten uit de steentijd zijn dan in de 

bouwvoor opgenomen en liggen niet meer in-situ. 

Er zijn geen directe gegevens bekend over mogelijke recente verstoringen binnen 

het plangebied. Wel lijkt het aannemelijk dat de bouw van het winkelcentrum met 

bijbehorende kabels en leidingen enige verstoring tot gevolg heeft gehad.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doelstelling

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen en de aan- of afwezigheid van de in het plangebied 

verwachte bodemverstoring te verifiëren. 

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.3. Tijdens de verkennende fase zijn in totaal 

5 boringen gezet (figuur 3.1 en bijlage 1). De boringen zijn zo goed mogelijk 

verspreid over het plangebied uitgezet. Vanwege de aanwezigheid van bebouwing, 

straatmeubilair en kabels en leidingen waren de mogelijkheden achter beperkt. In alle 

gevallen is eerst handmatig de bestrating verwijderd. 

De locatie en de hoogte van de boringen is vastgelegd met behulp van het Differential 

Global Positioning System (DGPS) met een nauwkeurigheid < 3 cm. De boringen 

zijn gezet tot op de maximale verstoringsdiepte: 1,5 m –Mv. Hoogtemetingen zijn 

genomen op de ondergrond onder de bestrating. Alle boringen zijn uitgevoerd met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn in het veld beschreven door 

een KNA-archeoloog volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) 

welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verbrokkelen 

van de boorkern met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

Deze methode is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische 

afzettingen en bodemkundige verschijnselen. Daarnaast kunnen ook bodemverstorin-

gen worden aangetoond. 
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3.3 Resultaten

De resultaten van het booronderzoek komen in groten lijnen overeen met de 

gespecificeerde archeologische verwachting. Wel zijn er geringe verschillende in de 

conservering van de bodem binnen het plangebied:

In het zuidelijk deel van het plangebied zijn 4 boringen gezet, waarvan 1 boring moest 

worden opgegeven na 25 cm, vanwege de aanwezigheid van een ondoordringbare laag 

(boring 1). De bodemopbouw in de overige 3 boringen (boring 2 t/m 4) komt in grote 

mate overeen: 

- De basis wordt gevormd door de C-horizont. 

- In boring 2 en 3 werd hierboven een restant van lichtbruine BC-horizont 

aangetroffen.

- Hierboven, en in het geval van boring 4 direct op de C-horizont, bevindt zich een 

menglaag die voornamelijk bestaat uit restanten van de C-horizont vermengd met 

bruine brokken afkomstig van een B-horizont.

- In boring 3 en 4 is de oude bouwvoor nog aanwezig boven op de menglaag. De laag 

bestaat uit donker bruingrijs, humeus zand met wortelresten. De laag bevat een 

enkele spikkel houtskool en kleine fragmenten bouwpuin.

- In het hele gebied bestaat de bovenkant van het profiel uit een 0,6 to 1 m dikke 

laag ophoogzand, waarvan de bovenste 20-30 cm bestaat uit straatzand.

De onverstoorde bodem bevindt zich tussen ca. 1,05 en 1,15 m –Mv (zie ook bijlage 1). 

Hoeveel van het oorspronkelijk bodemprofiel verloren is gegaan is lastig te bepalen. De 

oorspronkelijk dikte van het originele bodemprofiel is afhankelijk van een groot aantal 

factoren. Aangezien zowel de A-, E- en B-horizont overal ontbreken, zal dat in dit geval 

ten minste 30-40 cm zijn.

In het noordelijk deel van het plangebied (boring 5) is een ophogingspakket 

aangetroffen van ca. 1,40 m dik. Het ophogingspakket ligt direct op een gereduceerde 

C-horizont.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat er voor het plangebied een lage 

archeologische verwachting geld. In het gebied heeft veenwinning plaatsgevonden 

waardoor archeologische waarden van tijdens en na de veengroei zijn verdwenen. Wel 

zouden binnen het plangebied in principe vuursteenstrooiingen uit, in ieder geval, het 

midden- en laat-paleolithicum en het mesolithicum kunnen voorkomen op de gordel-

dekzandwelvingen. Het was echter de verwachting dat het oude oppervlak binnen het 

plangebied verstoord zou zijn door veenwinning en latere ontginningen.

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan de gespecificeerde 

archeologische verwachting positief worden bevestigd. Gezien de dikte van de 

opgebrachte en verstoorde lagen zal een deel van de kabels en leidingen in en een 

deel onder deze lagen liggen. Omdat bij KLIC-meldingen doorgaans geen diepte wordt 

geleverd is de verstorende werking van reeds bestaande kabels en leidingen niet nader 

te specificeren.

4.2 Advies

Gezien de lage archeologische verwachting het verstoorde karakter van de 

bovengrond, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd. Het aspect 

archeologie legt geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.

 

4
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering plangebied (plangebied in rood, bron luchtfoto: DKLN). 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het plangebied en omgeving (Alterra).

Figuur 2.2 Bodemkaart van het plangebied en omgeving (Alterra).

Figuur 2.3  Tekening uit 1954 van het vuursteen gevonden aan de Loosdrechtseweg, 

Schaal 1:1  (Appelboom 1954, Plaat XII)

Figuur 2.4 Archis waarnemingen en onderzoeksmeldingen rond het onderzoeksgebied 

op de geomorfologische kaart (bron: Archis /Alterra).

Figuur 2.5 Tijdstabel.

Figuur 3.1 Boorpunten met nummering (bron luchtfoto: DKLN).
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Bijlagen

Bijlage 1 Boorstaten verkennend booronderzoek.
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Boorstaten Hilversum - Kerkelanden

boring: 1488-1
beschrijver: PG, datum: 5-6-2014, X: 138.166,70, Y: 469.832,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31F, hoogte: 1,06, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Hilversum, opdrachtgever: DELA Vastgoed B.V.,
uitvoerder: Archol, opmerking: boring beëindigd vanwege ondoordringbare laag

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 25 cm -Mv / 0,81 m +NAP

boring: 1488-2
beschrijver: PG, datum: 5-6-2014, X: 138.184,30, Y: 469.815,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31F, hoogte: 1,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Hilversum, opdrachtgever: DELA Vastgoed B.V.,
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

105 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: resten B-horizont in menglaag

115 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,47 m -NAP

boring: 1488-3
beschrijver: PG, datum: 5-6-2014, X: 138.140,60, Y: 469.809,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31F, hoogte: 1,20, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Hilversum, opdrachtgever: DELA Vastgoed B.V.,
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: resten B-horizont in menglaag

105 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

125 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,30 m -NAP

Bijlage 1 Boorstaten verkennend booronderzoek.



26	 Winkelcentrum kerkelanden

Boorstaten Hilversum - Kerkelanden

boring: 1488-4
beschrijver: PG, datum: 5-6-2014, X: 138.164,60, Y: 469.793,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31F, hoogte: 1,18, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Hilversum, opdrachtgever: DELA Vastgoed B.V.,
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: resten B-horizont in menglaag

110 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

115 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,32 m -NAP

boring: 1488-5
beschrijver: PG, datum: 5-6-2014, X: 138.163,90, Y: 469.859,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31F, hoogte: 1,35, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Hilversum, opdrachtgever: DELA Vastgoed B.V.,
uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: onderin enkele grindjes

140 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruinwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,15 m -NAP
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