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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het project Parallelstructuur A12 is een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van 2x2 

rijstroken, voor een groot deel parallel gelegen aan de A12. Het project bestaat uit 

twee specifieke delen, te weten de zogenaamde Moordrechtboog (MDB) en de Extra 

Gouwe Kruising (EGK). Het onderhavig rapport heeft betrekking op archeologisch 

onderzoek in de Moordrechtboog (fig. 1.1). 

De Moordrechtboog is een ontsluitingsweg van 2x2 rijstroken, gelegen tussen de A20 

en de A12 en deze kruist de spoorweg Gouda – Den Haag bovenlangs via een viaduct. 

De weg kruist de A12 onderlangs met een onderdoorgang en sluit via een boog aan 

op de A12. De Extra Gouwe Kruising is globaal gelegen aan de noordzijde van de 

A12 tussen de bestaande afslag Gouda op de A12 en de nieuwe aansluiting van de 

Moordrechtboog. De EGK kruist de rivier De Gouwe met een brug. In de brug bevindt 

zich een beweegbaar deel. 

Verder wordt de spoorweg Gouda - Alphen aan den Rijn bovenlangs gekruist via een 

viaduct. De werkzaamheden vinden plaats in de invloedsfeer van het onderliggende 

wegennet, auto(snel)wegen, vaarwegen, spoorwegen, woningen, agrarische 

bedrijven en de bijbehorende kabel- en leidingeninfrastructuur. Tot deze laatste 

categorie behoren ook een pijpleiding van defensie (DPO leiding) en de zogenaamde 

BergambachtLeiding (BAL) ten behoeve van het transport van rivierwater tussen 

pompstation Bergambacht en de duinen bij Wassenaar. 

De middelhoge trefkans op archeologische (bedreigde) waarden binnen de 

Moordrechtboog was aanleiding voor de provincie Zuid-Holland voor het besluit dat 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied met onderscheid 
in deelgebied Zuid (blauw omlijnd) en deelge-
bied Noord (rood omlijnd). 
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Grontmij 2011
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N:\Lopende Projecten\1482 IVO-O Parallelstructuur A12 Moordrechtboog\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\A12_fig1_2_v3.WOR (04-Nov-14)

Figuur 1.2 
Fase 1. Overzicht van verkennende boringen 
van Grontmij (2011) en  Archol (2014) in deel-
gebied Zuid (blauw omlijnd) en deelgebied 
Noord (rood omlijnd). 
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vooraf een verkennend onderzoek (125 boringen met boringen om de 25 m) uitgevoerd 

diende te worden. Aansluitend diende eventueel een karterend onderzoek plaats te 

vinden.

In 2011 heeft Grontmij 60 van de 125 boringen van het verkennend onderzoek 

gezet (fig. 1.2.).1 De rest van dit booronderzoek was niet uit te voeren omdat de 

desbetreffende percelen niet toegankelijk waren. Grontmij heeft op grond van dit 

eerste verkennende onderzoek geadviseerd om:

•	 de nog niet toegankelijke percelen alsnog met een gelijkaardige strategie van 

verkennende boringen te onderzoeken; 

•	 bepaalde zones binnen de reeds onderzochte percelen (stroomgordelafzettin-

gen met een middelhoge tot hoge verwachting) aanvullend te onderzoeken door 

middel van karterende boringen.

Het advies van Grontmij is afgestemd met de bevoegde overheid (provincie 

Zuid-Holland). Deze laatste heeft het advies als uitgangspunt genomen voor het 

besluit tot archeologisch vervolgonderzoek binnen de aanbesteding van de paral-

lelstructuur A12. Heijmans NV heeft Archol opdracht gegeven tot de uitvoer van dit 

vervolgonderzoek. 

Het onderhavig rapport presenteert de resultaten van het verkennende (fase 1) en 

karterende (fase 2) booronderzoek uit de periode maart tot en met oktober 2014: 

ze hebben betrekking op deelgebied Zuid en delen van Deelgebied Noord van de 

Moordrechtboog: het gebied tussen de spoorlijn Gouda  – Den Haag in het noorden 

en de A2o in het zuiden (tabel 1.1 en fig. 1.1). Verschillende percelen van het noordelijk 

deel bleken in de praktijk namelijk nog steeds niet toegankelijk. In overleg met de 

bevoegde overheid is dan ook besloten om de resultaten van dit laatste deel in een 

later stadium afzonderlijk te rapporteren.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt tussen de A12 en de A20 ten westen van Gouda. Het gaat om een 

lijnvormig tracé van 2.500 m lengte en 25 tot 60 m breedte.2 Deelgebieden Zuid en 

Noord worden gescheiden door de spoorlijn Gouda – Den Haag. Figuur 1.2 geeft een 

overzicht van de verkennende boringen die in beide deelgebieden door Grontmij en 

Archol zijn gezet (fig. 1.2). 

 Tijdens het booronderzoek waren de percelen van beide deelgebieden in gebruik 

als agrarisch landbouwgebied. Bij toekomstige werkzaamheden worden een viaduct 

en tunnel aangelegd. Het grootste deel van het tracé zal bestaan uit een opgehoogd 

weglichaam waardoor archeologische resten worden samen gedrukt.

1.3 Archeologie en monumentenwet

Als 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 

1  Bex en Thanos 2012.
2  Bex en Thanos 2012, 3 en 9.
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uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase en 

karterende 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. Op basis van deze archeologische verwachting kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

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. Het karterend booronderzoek is er op gericht daadwerkelijke 

archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen.

Soort onderzoek: Verkennend en karterend booronderzoek

Projectnaam: A12 parallelstructuur Moordrechtboog

Archol projectcode: MDB1485

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 27-03-2014 t/m 7-04-2014 

Periode van uitvoering 

uitwerking:

22-04-2014

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Zuidplas

Plaats: Waddinxveen

Toponiem: Zuidplaspolder / Moordrechtboog, deelgebied 

Zuid

Coördinaten gebied: (x: 104220 / y: 446720, centrum) 

Opdrachtgever: J. van Poppel (projectleider)

Bevoegd gezag: Drs. R. Proos (provinciaal archeoloog provincie 

Zuid-Holland)

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer

60941

Beheer en plaats van 

documentatie en vondsten:

Archeologisch depot provincie Zuid-Holland

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het archeologisch booronderzoek brengt de aanwezige archeologische vindplaatsen in 

kaart en toetst de archeologische verwachting. Het booronderzoek geeft hierbij tevens 

inzicht in de geologische en bodemkundige opbouw van het plangebied

2.2 Doelstelling

De doelstelling van de verkennende fase is (1) conform het vooronderzoek van 

Grontmij: 3

•	 vaststellen van de bodemopbouw en gaafheid, waarbij de aandacht vooral uitgaat 

naar stroomgordelafzettingen;

•	 eerste prospectie van archeologische resten, vooral in de stroomgordelafzettingen.

De doelstelling van de aanvullende karterende fase (2) is:

•	 Het opsporen van vindplaatsen uitgaande van de gespecificeerde verwachting: 

vooral kleine (kleiner dan 25 m in doorsnede) geïsoleerde vindplaatsen met een 

vondstlaag en/of vondststrooiing van overwegend aardewerk, vuursteen en/of 

archeologische vondstlaag uit het laat-mesolithicum of neolithicum.

Het onderhavig rapport presenteert de resultaten van deelgebied Zuid en delen van 

deelgebied Noord. Figuur 2.1 toont de hier uitgevoerde verkennende boringen (fase 1) 

als voortzetting van het booronderzoek van Grontmij uit 2011. Tevens toont de figuur 

de karterende boringen (fase 2) die Archol naar aanleiding van de resultaten van het 

voorgaand Grontmij-onderzoek heeft gezet. Het gaat om locaties waar Grontmij in de 

verkennende boorfase stroomgordelafzettingen heeft waargenomen, waarvoor een 

archeologische verwachting van prehistorische resten geldt. 

3  Bex en Thanos 2012, 9.

2
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N:\Lopende Projecten\1482 IVO-O Parallelstructuur A12 Moordrechtboog\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\A12_fig2_1_nieuw.WOR (26-Aug-14)
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Figuur 2.1 
Overzicht van de door Archol uitgevoerde 
verkennende handboringen (fase 1, grijze 
ruiten) en de aanvullende karterende 
Avegaarboringen (fase 2, rode stippen). 
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Strategie en methodiek

3.1 Strategie

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Specificatie Inventariserend Veldonderzoek 

VS04 van de KNA 3.3 en de Leidraad Karterend booronderzoek versie 2.0. Deze 

rapportage beschrijft alleen de resultaten van de tot eind juli toegankelijke percelen 

(zie fig. 2.1). Verschillende percelen in het noordelijke deel van het plangebied waren 

nog niet toegankelijk. De boorstaten zijn afgebeeld in bijlage 1 van het rapport. 

Verkennende fase
Om inzicht te krijgen in de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw en 

archeologische potentie stellen is de het boorgrid van 25x25 m van Grontmij 

aangehouden.4 Dit betekent dat het boorplan van 2011 op de nog niet onderzochte 

percelen verder is uitgevoerd tot 4,5 m -mv. De verkennende boringen zijn uitgevoerd 

met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met 

een diameter van 3 cm. De boringen zijn in het veld beschreven door een senior 

prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) die voldoet 

aan de NEN5104 norm. De boorgegevens zijn hierbij digitaal geregistreerd. De locatie 

van de boringen is driedimensionaal ingemeten binnen het Nederlandse RD-stelsel 

met behulp van een RTK-GPS. 

Aanvullende karterende fase
De gespecificeerde verwachting voor de kansrijke gebieden is getoetst aan de hand 

van een karterend booronderzoek binnen een grid van 20x25 m met een Avegaarboor 

(doorsnede 14,5 cm) (zie fig. 2.1). Het verwachte archeologisch niveau in de top van 

de stroomgordelafzettingen is hierbij beschreven, in het veld bemonsterd en middels 

snijden/verbrokkelen geïnspecteerd op archeologische indicatoren. 

Van de onderzochte gebieden uit het vooronderzoek van Grontmij kwamen drie 

zones met stroomgordelafzettingen met een totale omvang van circa 47.000 m² in 

aanmerking voor dit aanvullend onderzoek. Uitgaande van het grid van 20x25 m 

dienden hier in totaal circa 90 boringen te worden gezet. 

Deze beschreven methodiek (boorgrid 20x25 m; 15 cm Edelman; brokkelen/versnijden) 

betreft een combinatie van de standaardmethoden A6, B2 en C3 voor nederzettingen 

met een archeologische laag en vondststrooiing van aardewerk/vuursteen uit de 

Leidraad karterend booronderzoek.5 Vanwege de kans op een archeologische laag 

of een vondststrooiing met een relatief hoge vondstdichtheid (vanwege intactheid 

bodem) volstaat het brokkelen/versnijden van het grondmonster en is zeven niet 

nodig. Deze methode is geschikt voor het opsporen van vindplaatsen (500- 1000 m²) 

met een matig-hoge vondstdichtheid.

3.2 Methodiek veldwerk

In totaal zijn 61 verkennende, handmatige boringen gezet (boring 63 & 64 en 200-248). 

Deze boringen zijn digitaal beschreven. Daarnaast zijn in totaal zijn 90 karterende 

boringen uitgevoerd met de avegaar-boormachine (boring 1-62 en 301-328). Naast 

boring 6 is tevens één handmatige boring ter controle van de bodemopbouw gezet 

4  Bex en Thanos 2012.
5  Tol et al. 2012.

3
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(boring 506). De boring is gezet om de bodemopbouw onafhankelijk van de avegaar- 

en Grontmij-boringen te controleren. De avegaar-boringen zijn enkel beschreven 

indien er aanleiding was om een monster te nemen, en dan ook alleen de relevante 

lagen. De exacte boorlocatie was plaatselijk afhankelijk van lokale omstandigheden 

zoals sloten, puin en dergelijke.

De relevante boringen (met stroomgordelafzettingen) zijn bemonsterd door het 

materiaal van de betreffende laag apart te leggen van de rest van de stort. Dit 

materiaal is handmatig en met het blote oog in het veld geïnspecteerd (versneden/

verbrokkeld) op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Van de overige, 

niet bemonsterde boringen is voor de volledigheid de overgang van het onderste 

veenpakket naar de daaronder gelegen kleilaag eveneens steekproefsgewijs 

geïnspecteerd.

Drie boorlocaties in deelgebied Noord bleken ten slotte in de praktijk ontoegankelijk 

(zie fig. 5.2). De omliggende boringen bleken echter afdoende voor een goed 

totaalbeeld en interpretatie van de ondergrondse opbouw in het gebied. 
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap6

Geologie, geomorfologie en bodem
Het plangebied ligt in het westelijk veengebied. Dit gebied is tot stand gekomen 

tijdens het Holoceen (11.755 jaar geleden tot heden), waarbij (tussen verschillende 

perioden van veenvorming) zowel de zee als oude rivierlopen een rol hebben gespeeld. 

Tot in de vroege middeleeuwen maakte het deel uit van een veel groter veengebied, 

dat zich achter een reeks strandwallen uitstrekte van Vlaanderen tot Noordwest 

Duitsland. In de diepere ondergrond liggen pleistocene afzettingen, die bestaan in 

het hele plangebied uit dekzand. Het dekzand wordt gerekend tot het Laagpakket 

van Wierden en maakt onderdeel uit van de Formatie van Boxtel. De top van de 

pleistocene ondergrond ligt in het plangebied op circa 12 m -NAP. Door de grote 

diepteligging van deze afzettingen is het niet precies duidelijk hoe het landschap er 

aan het eind van het Pleistoceen precies uit zag.

Aan het einde van de laatste ijstijd begon de landijskap te smelten met als gevolg een 

stijging van de

zeespiegel. Met de zeespiegel steeg ook het peil van het grondwater waardoor 

het gebied vernatte. In het begin van het Holoceen leidde dit tot het ontstaan van 

moerasgebieden, waarin veenvorming kon plaatsvinden. Dit veen, dat direct op de 

pleistocene zandondergrond ligt, wordt de Basisveen Laag genoemd en wordt tot de 

Formatie van Nieuwkoop gerekend.

Vanaf het Atlanticum (vanaf circa 7.000 jaar geleden) vonden er verschillende 

zeeinbraken plaats, waarbij een getijdengebied ontstond en (zandige) klei en zand 

achter de strandwallen werd afgezet. Tijdens rustiger perioden en op plaatsen waar de 

zee minder invloed had, werd voornamelijk veen gevormd. Zo is een afwisseling van 

veen- en (zandige) kleilagen ontstaan. De getijdenafzettingen worden gerekend tot 

het Laagpakket van Wormer, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Naaldwijk. 

Het veen wordt gerekend tot het Hollandveen Laagpakket, dat onderdeel uitmaakt 

van de Formatie van Nieuwkoop. De oostelijke begrenzing van het gebied waar het 

Laagpakket van Wormer voorkomt ligt op de lijn Rotterdam – Gouda –Muiden. Ten 

oosten hiervan worden geen (zoutwater) getijdenfzettingen meer gevonden, maar 

werd de veengroei gedurende het hele Holoceen alleen onderbroken door zandige 

rivierlopen, van waaruit klei over het veenpakket werd afgezet. De rivierafzettingen 

worden gerekend tot de Formatie van Echteld. 

In de ondergrond van het plangebied komen zowel getijden- als rivierafzettingen voor. 

Van de kaart van Berendsen en Stouthamer (2001) waarop de oude rivierlopen in de 

Rijn – Maas delta staan aangegeven, is verder af te lezen dat in het meest oostelijke 

deel van het plangebied nog een oude rivierloop in de ondergrond aanwezig is: 

de stroomgordel van Waddinxveen, die actief was vanaf circa 5362 v. Chr tot circa 

4175 v. Chr. (Midden-Atlanticum). Deze oude rivierloop heeft zich ingesneden in de 

pleistocene ondergrond. De meer recente paleogeografische kaart van de Rijn-Maas 

delta (C0hen et al. 2012) toont dat deelgebieden Zuid en Noord deels samenvallen met 

een stroomgordel van circa 8000 jaar geleden (fig. 4.1).

6  Deze paragraaf is ontleend aan Schorn 2010.

4
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Figuur 4.1 
Paleografische kaart van het plangebied met 
onderscheid in deelgebied Noord (rood) en 
Zuid (blauw). Bron: Cohen et al. 2012.
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
met onderscheid in deelgebied Noord (rood) 
en Zuid (blauw).
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Vanaf het Midden-Subboreaal sloten de strandwallen aaneen en in de achtergelegen 

lagune werd op grote schaal veen gevormd. Naarmate de strandwallen hoger werden 

kreeg de zee steeds minder invloed in het westelijk veengebied, wat uiteindelijk 

resulteerde in een veenpakket met een dikte van enkele meters. Aanvankelijk 

ontwikkelde zich alleen laagveen, dat hoofdzakelijk uit rietveen bestond, maar 

naarmate de veengroei vorderde en het veen uitsluitend was aangewezen op 

regenwater ontstond er hoogveen, dat uit veenmosveen bestond.

De rivier de Gouwe is een primaire crevasse van de rivier de Hollandsche IJssel. De 

Gouwe is in het subatlanticum ontstaan als gevolg van de eb- en vloedwerking in de 

Hollandsche IJssel en dateert uit de Romeinse tijd – middeleeuwen. De Hollandsche 

IJssel werd in 1285 bedijkt, waarna geen crevasses meer zijn ontstaan. De afzettingen 

van de Gouwe worden tot de Formatie van Echteld gerekend.

Op de geomorfologische kaart ligt het zuidelijke deelgebied in de droogmakerij 

(codering 2M35, groen) Zuidpolder (fig. 4.2). In het gebied zijn enkele kreekruggen 

(codering 3K33, geel) aanwezig. Op de bodemkaart ligt het zuidelijke plangebied deels 

op moerige gronden (codering Wo, grondwatertrap I-II) en zeekleigronden (codering 

PMo80, grondwatertrap I-II) (fig. 4.3). De zeekleigronden zijn tochteerdgronden; deze 

bodems zijn kenmerkend voor de droogmakerijen en hebben een slappe, niet gerijpte 

kleiondergrond. De bovengrond bestaat uit humusrijke, soms venige klei. 
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Figuur 4.3 
Bodemkaart van het plangebied met onder-
scheid in deelgebied Noord (rood) en Zuid 
(blauw).
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4.2 Archeologische en historische context7

Het plangebied ligt in Schieland tussen de plaatsen Waddinxveen in het noordwesten 

en Gouda in het

zuidoosten en loopt grotendeels parallel aan de huidige rijksweg A12. Het centrale deel 

van het plangebied ligt haaks op de rivier de Gouwe. De zuidwestelijke helft van het 

plangebied ligt in de Zuidplaspolder en het noordoostelijke helft van het plangebied 

ligt in de Bloemendaalse Polder. Als ontginningsbasis voor de zogenaamde cope-

ontginningen zijn vaak tiendwegen genomen die parallel aan de waterlopen liepen en 

op enige afstand van de rivierdijken lagen. In het verleden zijn hier meerdere malen 

laatmiddeleeuws aardewerkresten aangetroffen. 

Het veengebied ten westen van de Gouwe is in de periode 10e – 14e eeuw langzaam 

ontgonnen. In de laat 14e eeuw is de Zuidplaspolder en het direct ten zuiden 

hiervan gelegen gebied definitief als landbouwgrond uitgegeven. Zowel Gouda als 

Waddinxveen bestonden in deze periode al als nederzetting. 

Het dijkdorp Waddinxveen ontstond als veenontginning in de 13e eeuw op de 

westelijke oever van de Gouwe. De eerste vermelding van Gouda stamt uit 1143. De 

naam is afgeleid van de rivier de Gouwe. Vanaf de 14e eeuw fungeert de Oostpolder als 

een buffer tussen de Zuidplas en de Gouwe en vindt er voornamelijk bewoning plaats 

langs de voormalige achterkades en Tiendwegen. Door de grootschalige verveningen 

en door het uitbaggeren van turf dreigde de Zuidplaspolder gedurende de 18e eeuw te 

veranderen in een grote plas tussen de plaatsen Gouda, Zevenhuizen en Boskoop. Om 

die reden werd zoveel mogelijk gezorgd dat de oude landscheidingen en achterkaden 

in stand bleven.

In de 17e en 18e eeuw waren er al plannen voor het droogmalen van het gebied, maar 

dit liep op niets uit. Vanaf 1816 werd de Zuidplaspolder drooggemalen. In 1828 werden 

ringvaarten gegraven en werd begonnen met het aanleggen van bedijkingen rondom 

nagenoeg de gehele plas. Er werden meerdere stoomgemalen en molens geplaatst. 

De Bloemendaalse Polder behoort tot de oudste polders van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland en werd omstreeks 1100 ontgonnen. De eerste parochiekerk van 

Gouda stond in deze polder en fungeerde in de late middeleeuwen als centrale 

kerk in de regio. Na de opkomst van Gouda als stad raakte de kerk in verval en 

werd waarschijnlijk in de 15e eeuw afgebroken. Op de historische kaarten uit de 16e 

eeuw is geen bebouwing binnen het plangebied aangegeven. Hieruit mag hieruit 

worden geconcludeerd dat het plangebied onderdeel uitmaakte van de polder. De 

Zuidplaspolder lijkt in deze periode nog niet (geheel) te zijn uitgeveend. 

Het zuidwestelijke deel van het plangebied doorkruist naast de rivier de Gouwe ook 

twee weteringen, de Alfer wetering en de Wensveen wetering. Ter hoogte van Gouda, 

ten zuiden van het plangebied, staan langs de westoever van de Gouwe enkele molens 

aangegeven. Dit geeft aan dat de hier gelegen Oostpolder reeds werd drooggemalen 

ter ontginning. Op beide oevers van de Gouwe liggen wegen (jaagpaden). Op een kaart 

uit 1838-1857 is duidelijk te zien dat de Zuidplaspolder, ten westen van de

Gouwe, al (grotendeels) was drooggemalen en dat de in de eeuwen daarvoor ontstane 

Zuidplas is verdwenen. Ook de in 1828 gegraven ringvaarten en bedijkingen staan 

7  Deze paragraaf is ontleend aan Schorn 2010.
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aangegeven. Er is nu langs beide oevers van de Gouwe vrijwel aaneengesloten 

lintbebouwing aanwezig. 

Ook in het zuidwestelijke deel van het plangebied, de Zuidplaspolder, zijn enkele 

geïsoleerde gebouwen aanwezig. Deze liggen direct ten zuiden en ten noorden van 

het plangebied. In de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)26 

behorende bij het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw27 staat het grotere 

gebouw ten zuiden van het plangebied aangegeven als Akkeröord. De percelen 

die onderdeel uitmaken van de Zuidplaspolder staan aangegeven als rietland met 

sporadisch bospercelen. De Bloemendaalse Polder is onbebouwd en is in gebruik als 

weiland. De perceler ing staat haaks op de weteringen en de lintbebouwing langs 

de Gouwe. De situatie in circa 1894 (afbeelding 2.7) lijkt nagenoeg hetzelfde als 

in 1839-1859, al is op de oostelijke oever van de Gouwe wat minder bebouwing te 

zien. Aangenomen kan worden dat de Zuidplaspolder nu geheel is drooggemalen 

en in gebruik is als weiland. Er is nu iets meer bebouwing aanwezig in deze polder 

in de directe omgeving van het plangebied. Er ligt nu ook een gebouw binnen het 

zuidwestelijke deel van het plangebied. De situatie in de Bloemendaalse Polder in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied is hetzelfde. De percelen zijn als weiland in 

gebruik.

Tussen 1936 en 1958 werd de voorloper van de Rijksweg A12 aangelegd. Omstreeks de 

jaren zestig werd

deze Rijksweg een meerbaanse weg waarbij de (industrie)bebouwing langs deze weg 

en langs de Gouwe ook toenam

4.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

De bodemopbouwvan het plangebied is van boven naar beneden als volgt opgebouwd:

- een pakket veen;

- een pakket wadafzettingen (zand en klei);

- een pakket veen;

- een pakket stroomgordelafzettingen (zand, zavel en klei).

De bovenste twee pakketten zouden in theorie resten kunnen bevatten vanaf de 

bronstijd tot en met de Nieuwe tijd.8  Het bovenste veen blijkt echter grotendeels 

afgegraven (vanaf de middeleeuwen) tot op de onderliggende wadafzettingen. De 

wadafzettingen die resten vanaf de bronstijd kunnen bevatten zijn hoogstwaar-

schijnlijk te nat geweest voor bewoning. Dit laatste geldt ook voor het onderliggende 

(tweede) pakket veen. Conclusie is dan ook dat de bovenste drie pakketten een lage 

archeologische verwachting delen.9

Het onderste pakket van stroomgordelafzettingen is over het algemeen intact en 

behoort tot de Stroomgordel van Gouderak binnen het riviersysteem van Benschop. 

Dit riviersysteem dateert tussen circa 5650 en 4.400 v. Chr. Volgens Berendsen was de 

stroomgordel in het plangebied rond 6500 BP ( 4.550 v. Chr.) actief.10 

De meer recente kaart van Cohen et al. toont echter dat hier al rond 8000 BP een 

stroomgordel werd gevormd (zie fig. 4.1). 

8  Van Duin et. al 2010.
9  Bex en Thanos 2012, 6.
10  Berendsen 2001, in Bex en Thanos 2012.
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De stroomgordelafzettingen (oevers, crevasses en fossiele geulen die hoger in het 

toenmalige landschap lagen) waren gunstige gebieden voor jacht/bewoning vanaf het 

laat-mesolithicum tot in het neolithicum. In zones met stroomgordelafzettingen geldt 

dan ook de voornoemde middelhoge tot hoge verwachting van archeologische resten 

uit deze perioden. De eerste fase van het verkennend booronderzoek heeft dit ver-

wachtingsbeeld uit het bureauonderzoek nader kunnen specificeren.

Gespecificeerde verwachting kansrijke gebieden op grond van het verkennend 

booronderzoek:

Tijdens het verkennend onderzoek van de beschikbare percelen zijn de boringen op 

een onderlinge afstand van 25 m (in een grid van verspringende boorraaien) gezet. 

Hieruit blijkt dat de stroomgordelafzettingen verspreid over het tracé voorkomen met 

concentraties in het zuiden en noorden;11 de beddingafzettingen van de zuidelijke 

stroomgordel (Grontmij-boringen 1 t/m 21) bevinden zich tussen 3,80 en 4,20 m –mv. 

(circa 9,50 tot 10,00 m –NAP). Die van de noordelijke stroomgordel (vooral Grontmij-

boringen 74 t/m 79) bevinden zich tussen 3,40 en 3,80 m – mv.12. De stroomgordel-

afzettingen hebben geen archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen of 

aardewerk opgeleverd.

Uitgaande van deze bevindingen komt Grontmij tot de conclusie dat de (top van de) 

stroomgordelafzettingen conform het verwachtingsbeeld van het bureauonderzoek 

archeologische resten uit het Laat-Mesolithicum tot en met het Neolithicum kunnen 

bevatten. Gezien het ontbreken van archeologische indicatoren binnen het grid 

van boringen van 25x25 m lijkt er in de onderzochte gebieden geen sprake van 

archeologische vindplaatsen met rijke vondstlaag, die deze omvang overschrijden. 13 

Uitgaande van het gehanteerde boorgrid zijn er wel specifiek kleinere, geïsoleerde 

archeologische vindplaatsen te verwachten: bijvoorbeeld losse huisplaatsen met een 

vondstlaag (Neolithicum) en jacht- of extractiekampen met een dichte vondststrooiing 

(Laat-Mesolithicum en Neolithicum). Rekening houdend met de beperkingen (relatief 

lage trefkans op indicatoren zoals vuursteen) van gutsboringen met een 3 cm 

doorsnede kan niet worden uitgesloten dat vindplaatsen groter dan 25x25 m in de 

ondergrond aanwezig zijn.

11  Bex en Thanos 2012, 8.
12  Bex en Thanos 2012, 8.
13  Bex en Thanos 2012, 4 en 12.
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Resultaten

5.1 Geologie en bodem

De bodemopbouw in deelgebieden Zuid (fig. 5.1) en Noord (fig. 5.2) is op grond van de 

boringen als volgt te beschrijven.

De toplaag bestaat uit een 50 cm dikke bouwvoor. Daaronder bevindt zich een circa 

2 m dik gelaagd kleipakket, waarin op ongeveer 90 tot 130 cm – Mv zandlaagjes te 

onderscheiden zijn. Dit gehele pakket bestaat uit slappe tot zeer slappe klei. Tijdens 

het veldonderzoek zijn brakwaterschelpen aangetroffen. Onderin dit kleipakket, 

onmiddellijk op het onderliggende veen is in boring 63 tussen 2,80 en 3,25 m – Mv een 

laklaag te onderscheiden. Het gaat hierbij om een donkergrijs tot zwarte, kalkrijkehu-

meuze laag die weliswaar het gevolg is van (beginnende) bodemvorming, maar deze 

heeft naar verwachting plaatsgevonden onder natte omstandigheden. In deze laag 

worden eveneens schelpfragmenten aangetroffen.

Op circa 2,5 m –Mv gaat dit kleipakket over in een circa 25 cm dik pakket (overwegend) 

rietveen. De top van het veen is nergens veraard, ook niet in de boringen waar de klei 

niet erosief op het veen ligt.Dit veen gaat (doorgaans) geleidelijk over in een kleipakket 

tot circa 4,5 m –Mv (einde boring). Ook deze kleiafzettingen bestaan uit matig 

siltige, slappe, grijze klei. De klei bevat weinig tot geen zandlagen. Dit bemoeilijkt 

het benoemen van het milieu waarin de afzettingen zijn ontstaan. Tussen en binnen 

de verschillende boorlocaties is op grond van de resultaten van het veldwerk geen 

onderscheid te maken tussen eventuele verschillende geulinsnijdingen en/of de ernaast 

gelegen komafzettingen.

Bij boring 64 is in de top van deze klei, onmiddellijk onder het veen, een donkergrijze, 

kalkrijke laklaag van 10 cm dikte aangetroffen. In het deel van het plangebied 

onmiddellijk ten zuiden van de spoorlijn en ter plaatse van de noordelijke aansluiting 

van de Moordrechtboog zijn in enkele boringen oeverafzettingen aangetroffen die op 

grond van humusgehalte en relatieve stevigheid mogelijk geschikt zijn geweest voor 

bewoning. De omstandigheden moeten echter zeer nat zijn geweest (boring 45-49, 

55, 235, 237-242 en 253, fig. 5.1). De top van deze laag bevindt zich tussen 2,7 en 3,5 

m –Mv.

In een klein aantal boringen is onderin een pakket matig grof, slecht gesorteerd zand 

aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als beddingafzettingen (boring 14, 15, 23, 

37, fig. 5.1).

Het bovenste kleidek wordt geïnterpreteerd als wadafzettingen behorende tot de 

Formatie van Naaldwijk, het Laagpakket van Wormer.14 Het daaronder gelegen veen 

wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop, het Hollandveen Laagpakket.15 De 

kleiafzettingen en beddingzanden aan de basis van de boorprofielen worden gerekend 

tot fluviatiele afzettingen van de Formatie van Echteld.16

14  Weerts, 2003
15  Weerts & Busschers, 2003a
16  Weerts & Busschers, 2003b
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Figuur 5.1 
Interpretatie van de boringen met boornum-
mer uit verkennende fase 1 en karterende fase 
2 in deelgebied Zuid, geprojecteerd op de 
paleogeografische kaart van Cohen et al.
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Figuur 5.2 
Interpretatie van de boringen met 
boornummer uit verkennende fase 1 en 
karterende fase 2 in deelgebied Noord, 
geprojecteerd op de paleogeografische 
kaart van Cohen et al.
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5.2 Archeologie

In de mechanische boringen is de top van de fluviatiele afzettingen (circa 30 tot 50 

cm) onder het veen bemonsterd en in het veld met het blote oog geïnspecteerd op 

de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De top van het veen is incidenteel 

geïnspecteerd. Hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid 

van archeologische resten of sporen. Bij de handmatig gezette boringen zijn dezelfde 

niveaus aan inspectie met het blote oog onderworpen, eveneens zonder resultaat, 

maar gelet op het verwachte vindplaatstype en de geringe monstergrootte als gevolg 

van het gebruik van een guts met een diameter van 3 cm is dit niet indicatief. 

5.3 Conclusie

Het plangebied bestaat uit slappe, ongerijpte wadafzettingen, gelegen op niet veraard 

veen op slappe, niet gerijpte, deels ontkalkte, grotendeels ongedifferentieerde 

fluviatiele afzettingen. In de (grotendeels met de Avegaar genomen) monsters is geen 

enkele archeologische indicator aangetroffen. In enkele boringen zijn oeverafzettingen 

waargenomen, maar die zijn waarschijnlijk onder zeer natte omstandigheden afgezet 

en bevatten eveneens geen archeologische indicatoren. Op grond hiervan kan worden 

geconcludeerd dat binnen de tot nu toe onderzochte delen van het plangebied geen 

archeologische resten te verwachten zijn.
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Conclusie en advies

6.1 Conclusie

De middels verkennende en karterende boringen onderzochte geplande 

Moordrechtboog tussen spoorlijn Gouda – Den Haag (noorden) en de A12 (zuiden) 

is op basis van de bodemopbouw grotendeels te interpreteren als een wadvlakte, 

gelegen op een stroomgordel die waarschijnlijk voor het grootste deel uit kom- of 

verlandingsafzettingen bestaat (zie fig. 5.1 en 5.2) In de boringen zijn hoofdzakelijk 

slappe, ongerijpte klei en veen waargenomen wat duidt op een zeer nat gebied 

dat in de prehistorie zeer waarschijnlijk ongeschikt was voor bewoning. Op enkele 

locaties zijn mogelijke oeverresten waargenomen maar ook deze lijken onder zeer 

natte omstandigheden te zijn gevormd. In het plangebied zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. De kans op bewoningsresten is dan ook zeer klein.

6.2 Advies

Op basis van voornoemde conclusie adviseert Archol om het plangebied vrij te geven 

en hier geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren (fig. 5.1 en 5.2; zie 

ook fig. 1.1 en 1.2). Indien tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische 

resten worden aangetroffen dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met het 

bevoegd gezag.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied met onderscheid in deelgebied Zuid (blauw 

omlijnd) en deelgebied Noord (rood omlijnd). 

Figuur 1.2 Fase 1. Overzicht van verkennende boringen van Grontmij (2011) en  Archol 

(2014) in deelgebied Zuid (blauw omlijnd) en deelgebied Noord (rood omlijnd).

Figuur 2.1 Overzicht van de door Archol uitgevoerde verkennende handboringen (fase 

1, grijze ruiten) en de aanvullende karterende Avegaarboringen (fase 2, rode stippen). 

Figuur 4.1 Paleografische kaart van het plangebied met onderscheid in deelgebied 

Noord (rood) en Zuid (blauw). Bron: Cohen et al. 2012.

Figuur 4.2 Geomorfologische kaart van het plangebied met onderscheid in deelgebied 

Noord (rood) en Zuid (blauw).

Figuur 4.3 Bodemkaart van het plangebied met onderscheid in deelgebied Noord 

(rood) en Zuid (blauw).

Figuur 5.1 Interpretatie van de boringen met boornummer uit verkennende fase 1 en 

karterende fase 2 in deelgebied Zuid, geprojecteerd op de paleogeografische kaart van 

Cohen et al.

Figuur 5.2 Interpretatie van de boringen met boornummer uit verkennende fase 1 en 

karterende fase 2 in deelgebied Noord, geprojecteerd op de paleogeografische kaart 

van Cohen et al.

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.


