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Samenvatting

In opdracht van Florensis heeft Archol een bureau- en booronderzoek uitgevoerd aan 

de Langeweg in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Aanleiding van het onderzoek 

is de mogelijke aanleg van een aantal bassins en/of kassen. Bij de aanleg van de 

waterbassins wordt de ondergrond verstoord tot een diepte van 1 m. De kas die 

eventueel wordt aangelegd gaat gepaard met het in de grond brengen van een  

fundering. 

Het onderzoeksgebied ligt in de kaarteenheid VAW4 van de beleidsadvieskaart. Deze 

categorie laat een lage archeologische verwachting zien voor de perioden vanaf de 

IJzertijd tot en met de middeleeuwen. Mocht er in de ondergrond een stroomgordel 

voorkomen dan geldt er een middelhoge verwachting voor de periode neolithicum-

bronstijd. In het geval van het voorkomen van een rivierduin geldt er een hoge 

verwachting voor het mesolithicum. 

Op basis van het bureauonderzoek kwam een lage kans op het voorkomen van 

stroomgordels of rivierduinen tot een diepte van 1,5 m –Mv naar voren. 

Bij het booronderzoek, dat bestond uit 13 boringen tot een diepte van 1,5 m –Mv, 

werden vooral kleipakketten op veen aangetroffen. Er zijn geen archeologisch 

relevante afzettingen aangetroffen in het plangebied.

Op grond van het onderzoek is de kans zeer klein dat de aanleg van de waterbassins 

(diepte 1m) leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

Tevens kan geconcludeerd worden dat de bodemingrepen in het kader van de bouw 

van de kas niet leiden tot verstoring van archeologische waarden in de veen- en 

kleiafzettingen. Er bestaat wel een kans dat hierbij de top van een rivierduin wordt 

geraakt. Het percentage van de grond dat dan wordt verstoord ligt rond de 2 %. Dit 

percentage is dermate laag dat dit niet of nauwelijks invloed heeft op de informatie-

waarde van een eventueel in de top van het rivierduin aanwezige vindplaats. 

Wij adviseren geen verder archeologisch vervolgonderzoek voor het plangebied. Het 

aspect archeologie legt geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. Mocht 

er in de toekomst op deze plek een ontwikkeling plaatsvinden die de ondergrond 

dieper dan 1,5 m verstoort, dan moet de ondergrond verder worden onderzocht omdat 

mogelijk rivierduin-afzettingen aanwezig zijn.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Florensis heeft Archol een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in de gemeente Hendrik Ido Ambacht (figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een aantal bassins en de mogelijke 

bouw van een kas (figuur 1.2). De werkzaamheden zouden kunnen leiden tot 

aantasting van de aanwezige archeologische waarden. Doel van het onderzoek is een 

specifiek verwachtingsmodel op te stellen over bekende en verwachte archeologische 

waarden, en deze door middel van een booronderzoek in het veld te toetsen. Op basis 

hiervan wordt een advies gegeven over de noodzaak van vervolgonderzoek. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de aard van de verstoring.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt ten westen van de A16 buiten de bebouwde kom van Hendrik-Ido-

Ambacht aan de Langeweg 79. Het onderzoeksgebied en omringende percelen worden 

vooral agrarisch gebruikt. De geplande werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van 

een aantal bassins en mogelijk de bouw van een kas (figuur 1.2). Op de locatie waar 

de bassins worden aangelegd wordt de ondergrond afgegraven tot maximaal 1 meter 

beneden het maaiveld. Op de plek waar mogelijk een nieuwe kas wordt gebouwd 

wordt een fundering gecreëerd door gaten te boren die vervolgens worden opgevuld 

door beton. Er wordt 1 betonfundering aangelegd per 40 m2. De diameter van de 

boorgaten varieert van 20 cm tot 100 cm.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (Top25 Kadaster).
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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 standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-o). 
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Figuur 1.2 
Plangebied met geplande ingrepen
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Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en aardwe-

tenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het doel is om door middel van 

bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Het 

IVO-o 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 van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van 

eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek 

Projectnaam: Reconstructie bassins Langeweg 79

Archolprojectcode: 1494

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: Juni 2014

Rapport gereed: Juni 2014

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht

Plaats: Hendrik-Ido-Ambacht

Coördinaten gebied: 101500/428000

Kaartblad: 38C

Oppervlakte plangebied: 14.000 m2

Opdrachtgever: Florensis

Bevoegd gezag: Gemeente 

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer:

61921

Beheer en plaats van 

documentatie:

Archis / Dans

Geomorfologie: Vlakte van getijafzettingen Code / 2M35

Bodem: Zeeklei(gronden) / Code eMn45Av-V

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in 2013 een archeologische verwachtings- en 

beleidsadvieskaart laten maken1. De kaart is gebaseerd op een landschappelijk ver-

wachtingsmodel en maakt tot op perceelsniveau inzichtelijk waar zich archeologische 

waarden bevinden en wat de kans is deze aan treffen. Deze beleidskaart 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, het Dinoloket en de paleogeografische kaart van de 

Rijn-Maasdelta. 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 verwachtingskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek 

is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.2, protocol 

4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied ligt in het westelijk veengebied. Dit gebied bestaat uit een 

gestapeld landschap. Aan de basis van dit landschap liggen afzettingen uit het 

pleistoceen. Deze afzettingen bestaan uit grove zanden en grind die zijn afgezet in een 

riviervlakte met vlechtende rivieren. Deze afzettingen behoren tot de formatie van 

Kreftenheye (fig. 2.1). In het onderzoeksgebied liggen deze afzettingen op een diepte 

van 10 tot 13 meter vanaf het huidige maaiveld.

Tijdens koude perioden was er weinig vegetatie en had de wind vrij spel om 

sedimenten te eroderen. Zo ontstonden er omvangrijke zandverstuivingen en 

rivierduinen2. Deze rivierduinen konden een aanzienlijke hoogte bereiken en steken 

op sommige plekken nog boven jongere sedimenten uit. Dit is het geval in de 

nabijgelegen Alblasserwaard. Ook in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht reiken enkele 

duinen tot vlak onder het huidige maaiveld. In de ondergrond van het onderzoeksge-

bied ligt mogelijk een flank van een dergelijke rivierduin. Deze afzettingen behoren tot 

de formatie van Boxtel. Veel onderzoeken hebben uitgewezen dat de exacte ligging en 

diepte van deze duinen nog niet goed bekend is.

Het Pleistoceen werd opgevolgd door het Holoceen. In deze periode werd het klimaat 

warmer, smolten landijsmassa’s en steeg de zeespiegel. In samenhang met de 

zeespiegel steeg ook de grondwaterspiegel, vernatte het pleistocene landschap en 

kwam er op grote schaal veengroei op gang. Op de pleistocene afzettingen is op deze 

wijze een pakket van afwisselend klei- en veenlagen afgezet. Dit zijn komafzettingen 

van holocene rivieren. In perioden waarin sediment naar het komgebied werd vervoerd 

vormden zich kleilagen en in perioden van geringe sedimentatie trad veengroei op. 

Doordat het westelijk veengebied zo dicht bij de zee lag stonden de rivieren die in dit 

landschap stroomden onder sterke invloed van de zee. Dit uitte zich in het opstuwen 

van het waterniveau onder invloed van de getijden en een verhoogd zoutgehalte van 

het rivierwater.

1  De Boer 2013
2  Berendsen 2011

2
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Geomorfologische kaart
Het onderzoeksgebied bevindt zich op de geomorfologische eenheid “Vlakte van getij-

afzettingen”. Deze vlakte ligt ingesloten tussen twee stroomgordels die op vrij grote 

afstand van het onderzoeksgebied liggen (meer dan 1 km). De term getijafzettingen 

duidt erop dat de afzettingen onder invloed van de zee gesedimenteerd  zijn. 

Bodemkaart
De bodemkaart geeft op de plek van het onderzoek een kalkrijke poldervaaggrond. 

Deze bestaat uit een zware klei en heeft een grondwatertrap VI. (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand 40-80cm – gemiddeld laagste grondwaterstand >120cm). Binnen 

het rivierengebied hebben de geomorfologische kaart en de bodemkaart (beide schaal 

1:50.000), in het kader van onderhavig onderzoek, een beperkte informatieve waarde 

omdat deze landschappelijke eenheden tot een beperkte diepte karteren. 

AHN
Er zijn geen aanwijzingen voor het voorkomen van oudere stroomgordels in de 

nabijheid of ondergrond van het onderzoeksgebied3.

3  Hierbij is het AHN geraadpleegd en het digitaal basisbestand paleografie van de Rijn-Maas 
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Figuur 2.3 
Bodemkaart van het plangebied (Alterra).

Figuur 2.2
Geomorfologische kaart van het plangebied (Alterra).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Archis gegevens 

In figuur 2.4 zijn de gegevens rondom het onderzoeksgebied weergegeven zoals die 

zijn opgenomen in ARCHIS. Deze waarnemingen zijn geprojecteerd op de indicatieve 

kaart van archeologische waarden (IKAW). In de directe omgeving van het onderzoeks-

gebied zijn weinig waarnemingen zichtbaar. Verder naar het zuiden en het noorden 

zijn twee stroomgordels zichtbaar die een hogere dichtheid aan waarnemingen laten 

zien. Deze waarnemingen dateren vooral uit de middeleeuwen en de Romeinse tijd. 

Wanneer gekeken wordt naar de IKAW dan ligt het onderzoeksgebied in een gebied 

met een middelhoge indicatieve waarde. Ten westen van het onderzoeksgebied, buiten 

de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, zijn een aantal prehistorische waarnemingen te 

vinden. Deze houden verband met het voorkomen van een rivierduin. Er bevinden 

zich drie monumenten binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Deze komen 

voornamelijk voor op de oevers van de noordelijke stroomgordel. Twee monumenten 

zijn gedateerd in middeleeuwen. De meest westelijke (monumentnr: 16148) heeft ook 

een Romeinse en vroegmiddeleeuwse component. 
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Verspreidingskaart Archeologische waarne-
mingen en onderzoeksmeldingen (Archis) 
geprojecteerd op de IKAW. Met in blauw het 
plangebied.
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2.3.2 Historisch kaartmateriaal

De polder van Zandelinge Ambacht is op een reeks historische kaarten te vinden4. Op 

de topografisch militaire kaart uit 1849 ligt het onderzoeksgebied op een onbebouwd 

perceel dat als akker of weiland dienst gedaan zal hebben. Op de kadastrale kaart uit 

1894 is de Langeweg aangegeven. Langs deze weg zijn slechts enkele huizen zichtbaar. 

Het onderzoeksgebied ligt ca 200 m ten noordoosten van de Langeweg en maakt 

deel uit van het uitgestrekte agrarische gebied dat tot aan de rivier de Waal uit akker 

of weiland bestaat. Er is geen bebouwing aanwezig. Hetzelfde geldt voor kaarten 

uit 1911, 1922, 1936, 1958 en 1969. Op de kaart van 1995 is voor het eerst sprake van 

bebouwing op de percelen aan de Langeweg 97, dit zijn vermoedelijk de kassen die 

nu ook op de percelen staan. Er zijn geen aanwijzingen dat de percelen van het onder-

zoeksgebied ooit op een andere manier in gebruik zijn genomen dan voor genoemde 

agrarische toepassingen. 

De Zwijndrechtse waard, waar de polder van Zandeling Ambacht onderdeel van 

uitmaakt, is in het verleden verschillende malen overstroomd. De bekendste 

4  Hierbij is met name de site Watwaswaar.nl gebruikt.
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overstroming is die van 1322. Na deze overstroming duurde het even voordat het 

gebied weer bedijkt was5.

2.3.3 Gemeentelijke verwachtingskaart

Het gestapelde landschap dat is beschreven is de bron geweest voor de verwachtings- 

en de beleidskaart (figuur 2.6). Veel van de eerder beschreven fenomenen zijn 

daarom in deze kaarten terug te vinden. Duidelijk is in een oranje kleur (VAW1) een 

stroomgordel te zien ten noorden van het onderzoeksgebied. Zoals eerder vermeld 

(figuur 2.4) waren de oevers van deze rivier gewilde plekken voor de mens en daarom 

hebben de oevers een vrij hoge archeologische verwachting gekregen. 

Het onderzoeksgebied ligt in de eenheid VAW4 binnen de contour van een rode 

stippellijn. Deze eenheid bevat de klei-op-veen gebieden met in de ondergrond 

de kans op stroomgordels en rivierduinen. Uit de rode stippellijn blijkt dat het 

onderzoek mogelijk op de flank van een rivierduin ligt. In het mesolithicum waren 

deze duinen gewilde plekken voor menselijke activiteiten. Zoals eerder vermeld zijn 

deze duinen niet heel nauwkeurig gekarteerd en moet er in een groot gebied rekening 

worden gehouden met het voorkomen van dergelijke duinen en met de eventuele 

archeologische vindplaatsen die op deze duinen liggen.

Het RAAP rapport6 meldt het volgende bij de eenheid VAW4:

Ten aanzien van dit klei-op-veenlandschap geldt een lage archeologische verwachting 

voor vindplaatsen (bewoningsresten) uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. 

Op een aantal plaatsen kunnen in de (diepere) ondergrond afzettingen van de oudere 

(Zwijndrecht)stroomgordel aanwezig zijn. Hiervoor geldt een middelhoge archeologische 

verwachting voor vindplaats uit de periode Neolithicum-Bronstijd. De aanwezigheid van 

geulsystemen zelf is echter onbekend. Er wordt geadviseerd een ondergrens te hanteren 

van 2.500 m2 bij bodemingrepen die dieper reiken dan 50 cm -Mv.

Ten aanzien van de rivierduinen geldt in principe een (zeer) hoge archeologische 

verwachting voor bewoningsresten uit de periode Laat Paleolithicum t/m Mesolithicum. 

Deze verwachting is echter afhankelijk van de hoogte van de diepteligging van het duin. 

Prehistorische (bewonings-) resten op rivierduinen gelden als zeer waardevol.

2.3.4 Gespecificeerd verwachtingsmodel

In het bureauonderzoek blijkt dat de ondergrond uit klei- en veenafzettingen bestaat 

met op een dieper niveau mogelijk een rivierduin. Er zijn er geen aanwijzingen voor het 

voorkomen van stroomgordels in de ondergrond. 

Ten aanzien van het klei-op-veenlandschap geldt een lage archeologische verwachting 

voor vindplaatsen (bewoningsresten) uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. 

De hoogste archeologische verwachting betreft het voorkomen van een rivierduin. 

Hierop kunnen bewoningsresten uit de periode Laat Paleolithicum t/m Mesolithicum 

worden aangetroffen. Onzeker is op welke diepte een rivierduin eventueel te 

verwachten is.

5  Meirsman 2006
6  De Boer 2013
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2.3.5 Effectanalyse voorgenomen bodemingrepen

In het kader van de planontwikkeling zijn twee typen bodemingrepen voorgenomen: 

de aanleg van bassins en het plaatsen van een fundering voor de bouw van een kas.

Zoals eerder vermeldt zal de aanleg van de bassins de ondergrond tot maximaal 1 

meter diepte verstoren. De kans is klein dat daarbij in de veen- en kleiafzettingen 

archeologische resten worden verstoord. Er bestaat wel een kans dat hierbij de top van 

een rivierduin wordt geraakt en waardevolle resten verstoord raken. Om dit te toetsen 

dient in het veld een inventariserend booronderzoek te worden uitgevoerd.

De bodemingrepen in het kader van de bouw van de kas bestaan uit het plaatsen van 

een fundering. 

Per 40 m2 wordt er een gat geboord met een diameter tussen de 20 cm en 100 cm. 

Het boorgat wordt vervolgens opgevuld met beton. Deze methode zorgt voor minder 

verstoring van de ondergrond in vergelijking met het naar beneden heien van palen. 

De kans is klein dat daarbij in de veen- en kleiafzettingen archeologische resten 

worden verstoord. Er bestaat wel een kans dat hierbij de top van een rivierduin wordt 

geraakt. De maximale diameter van de boorgaten is 100 cm. Deze boorgaten leveren 

een verstoring van 0,79 m2 op. Als er per 40 m2 een boring wordt geplaatst dan levert 

dat een verstoring op van rond de 2% van het totale oppervlakte. Dit percentage is 

dermate laag dat dit niet of nauwelijks invloed heeft op de informatiewaarde van een 

eventueel in de top van het rivierduin aanwezige vindplaats. Wij adviseren daarom 

voor deze bodemingreep geen vervolgonderzoek. De aanleg van de kas kan zonder 

archeologische beperkingen worden uitgevoerd.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Het inventariseren veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Het 

verkennend booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van 

het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting op dit punt nader aan 

te scherpen of te controleren. 

Het verkennende booronderzoek zou gevolgd worden door een karterend 

booronderzoek als in het onderzoeksgebied binnen 1,5 m sprake was van een rivierduin 

of als in de veen- of kleilagen bewoonbare niveaus aanwezig waren. Een karterend 

onderzoek heeft tot doel het opsporen van archeologische vindplaatsen7. Omdat er 

tijdens de kartering echter geen aanwijzingen voor relevante archeologische niveaus 

waren, is geen karterend onderzoek uitgevoerd.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoordt moeten worden 

zijn:

• Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied?

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact?

• Bevinden zich binnen 1,5 m –Mv archeologische relevante afzettingen in het 

plangebied en zo ja, op welke diepte (t.o.v. maaiveld en NAP) bevinden deze zich?

• In hoeverre kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden bijgesteld?

Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch 

archeologische indicatoren worden aangetroffen. Als dit het geval is dan gelden de 

volgende vragen:

• Op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP zijn de archeologische indicatoren 

aangetroffen?

• Wat is de ouderdom van de indicatoren?

• Wat betekent dit voor de archeologische verwachting van het plangebied?

• In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door de toekomstige plan-

ontwikkeling?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek van het type verkennende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.3 en de eisen zoals vastgelegd 

in de gemeentelijke beleidsadvieskaart van Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens het 

veldonderzoek zijn 13 boringen gezet in een grid van 25*40 meter. Voor deze afstanden 

is gekozen zodat er een grid van 20*25 ontstaat als er tijdens het booronderzoek voor 

wordt gekozen om het boorgrid te verdichten.

De boordiepte bedroeg maximaal 1,5 m -Mv en de boringen zijn uitgevoerd met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. 

De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-

instituut, 1989) en ingevoerd in het boorbeschrijvingssysteem DEBORAH. De positie 

7  Tol et al. 2004

3
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van de boorpunten zijn op enkele centimeters nauwkeurig ingemeten met behulp van 

een GPS. Het opgeboorde residu is in het veld met het blote oog onderzocht naar de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren.

3.3 Resultaten

In bijlage 1 zijn de beschrijvingen van de boringen weergegeven. De boringen laten 

een vrij uniforme bodemopbouw zien die wordt gedomineerd door de aanwezigheid 

van klei en veen. Onder de bouwvoor van ca. 15 cm is een matig tot sterk siltige klei 

(Ks2-3) aangetroffen die schelpresten bevat. Deze laag van ca 20-25 cm dik maakt een 

geroerde indruk. Een enkele keer bevat deze laag ook puinfragmenten. Onder deze 

geroerde kleilaag ligt een ongestoord matig tot sterk siltig kleipakket met een dikte 

van ca. 40 tot 80 cm. Ook in deze kleilaag komen schelpfragmenten voor. De kleilaag 

was niet gerijpt waardoor geen sprake was van een potentieel bewoonbar niveau.

Onder het kleipakket bevindt zich een dun pakket kleiig veen. Hoewel in dit laagje 

moeilijk plantenresten zijn te herkennen maakt dit pakket geen veraarde indruk 

en daarmee ook niet bewoonbaar.  In 12 van de 13 boringen is binnen een diepte 

van 1,5 m mineraalarm veen aangetroffen. Grote fragmenten hout en andere 

plantenresten suggereren dat het hier om een bosveen gaat. In boring 11 is dit veen 

niet aangetroffen, hier ligt op deze diepte een pakket van kleilaagjes afgewisseld met 

laagjes veen (detritus). 

Er is binnen 1,5 m –Mv geen rivierduinzand aangetroffen. 

De oxidatie-reductie grens is in verschillende boringen op een diepte van 80-120 cm 

diepte aangetroffen.

3.4 Beantwoording onderzoeksvragen 

Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

De vastgestelde profielopbouw sluit goed aan op de verwachtingen. De ondergrond 

bestaat tot 1,5 m -Mv uit klei afzettingen van de formatie van Echteld en 

Veenafzettingen van de formatie van Nieuwkoop. De geroerde indruk bovenin het 

profiel en het siltige karakter van de kleiafzettingen zou mogelijk gerelateerd kunnen 

worden met overstromingen in de middeleeuwen. Binnen dit onderzoek is dit niet 

nader onderzocht.

In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact?

De kleilaag net onder de bouwvoor maakt een geroerde indruk. Verder zijn geen 

aanwijzingen gevonden voor verstoringen van de bodem.

Bevinden zich binnen 1,5 m –Mv archeologische relevante afzettingen in het plangebied 

en zo ja, op welke diepte (t.o.v. maaiveld en NAP) bevinden deze zich?

Er zijn geen archeologische archeologisch relevante afzettingen aangetroffen in het 

plangebied.

In hoeverre kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden bijgesteld?

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een rivierduin op een diepte 

minder dan 1,5 m -Mv aangetroffen. Dit betekent dat de verwachtingswaarde tot 

1,5 m –Mv kan worden bijgesteld naar laag voor alle perioden. De kans is nog steeds 

aanwezig dat er op een dieper niveau wel een archeologisch waardevol rivierduin in de 

ondergrond zit. 
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Conclusie

Het onderzoeksgebied ligt in de kaarteenheid VAW4 van de beleidsadvieskaart. Deze 

categorie laat een lage archeologische verwachting zien voor de perioden vanaf de 

IJzertijd tot en met de middeleeuwen. Mocht er in de ondergrond een stroomgordel 

voorkomen dan geldt er een middelhoge verwachting voor de periode neolithicum-

bronstijd. In het geval van het voorkomen van een rivierduin geldt er een hoge 

verwachting voor het laat-paleolithicum-mesolithicum.

De lage verwachting voor de periode IJzertijd-middeleeuwen kan worden 

onderschreven. In de klei- en veenafzettingen zijn (tot een diepte van 1,5m –Mv) geen 

aanwijzingen voor een bewoonbaar niveau aangetroffen. 

In het bureauonderzoek en het booronderzoek zijn eveneens geen aanwijzingen 

gevonden voor de aanwezigheid van een oude stroomgordel uit de periode neolithi-

cum-bronstijd (tot een diepte van 1,5m –Mv). Tot een diepte van 1,5 m –Mv kan deze 

middelhoge verwachting worden bijgesteld tot een lage verwachting.

Hetzelfde geldt voor het voorkomen van een rivierduin. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor de aanwezigheid van een rivierduin. Ook deze verwachting kan 

tot een diepte van 1,5 m –Mv de hoge verwachting worden bijgesteld tot een lage 

verwachting. Hierbij geldt natuurlijk het voorbehoud dat er op een dieper niveau nog 

steeds rivierduinen kunnen voorkomen.

Op grond van het bovenstaande is de kans zeer klein dat de aanleg van de 

waterbassins (diepte 1m) leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

Op grond van het bovenstaande kan tevens geconcludeerd worden dat de 

bodemingrepen in het kader van de bouw van de kas niet leiden tot verstoring van 

archeologische waarden in de veen- en kleiafzettingen. Er bestaat wel een kans dat 

hierbij de top van een rivierduin wordt geraakt. Het percentage van de grond dat 

dan wordt verstoord ligt rond de 2 %. Dit percentage is dermate laag dat dit niet of 

nauwelijks invloed heeft op de informatiewaarde van een eventueel in de top van het 

rivierduin aanwezige vindplaats. 

4.1 Advies

Wij adviseren geen verder archeologisch vervolgonderzoek voor de aanleg van de 

bassins en de kas. Het aspect archeologie legt geen belemmeringen op voor de 

beoogde ontwikkeling. Mocht er in de toekomst op deze plek een ontwikkeling 

plaatsvinden die de ondergrond dieper dan 1,5 m verstoord, dan moet deze diepere 

ondergrond verder worden onderzocht omdat mogelijk rivierduin-afzettingen 

aanwezig zijn.

4
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boring: HIA94-1
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.579, Y: 428.057, hoogte: -1,76, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,76 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,96 m -
Lithologie: klei, matig siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 2,26 m -
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,56 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 2,76 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk

120 cm -Mv / 2,96 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk

 Einde boring op 155 cm -Mv / 3,31 m -

boring: HIA94-2
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.556, Y: 428.069, hoogte: -1,72, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,72 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 1,92 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,12 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 2,82 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 3,02 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

140 cm -Mv / 3,12 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

 Einde boring op 155 cm -Mv / 3,27 m -

boring: HIA94-3
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.533, Y: 428.080, hoogte: -1,66, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,66 m -
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,06 m -
Lithologie: klei, matig siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 2,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 2,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 2,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout

 Einde boring op 155 cm -Mv / 3,21 m -

Bijlage 1 boorbeschrijvingen
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boring: HIA94-4
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.552, Y: 428.116, hoogte: -1,58, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,58 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,73 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, veenbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,18 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 2,78 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 2,83 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

140 cm -Mv / 2,98 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,08 m -

boring: HIA94-5
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.573, Y: 428.105, hoogte: -1,71, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,71 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 1,86 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,21 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 2,61 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 2,81 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten

130 cm -Mv / 3,01 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten

 Einde boring op 155 cm -Mv / 3,26 m -

boring: HIA94-6
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.597, Y: 428.093, hoogte: -1,76, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,76 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,91 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 2,11 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 2,76 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 2,81 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

120 cm -Mv / 2,96 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout en riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,26 m -
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boring: HIA94-7
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.592, Y: 428.140, hoogte: -1,69, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,69 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 1,89 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,09 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 2,29 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 2,39 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 2,74 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,79 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten

120 cm -Mv / 2,89 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,19 m -

boring: HIA94-8
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.570, Y: 428.151, hoogte: -1,70, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,70 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,90 m -
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 2,10 m -
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 2,30 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 2,60 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

110 cm -Mv / 2,80 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout en riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,20 m -
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boring: HIA94-9
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.548, Y: 428.162, hoogte: -1,71, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,71 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,86 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 2,21 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 2,41 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 2,46 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten

110 cm -Mv / 2,81 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,21 m -

boring: HIA94-10
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.525, Y: 428.174, hoogte: -1,70, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,70 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,85 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,20 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 2,30 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 2,50 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 2,70 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

120 cm -Mv / 2,90 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,20 m -

boring: HIA94-11
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.544, Y: 428.210, hoogte: -1,71, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,71 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,86 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 2,36 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv / 2,46 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten

120 cm -Mv / 2,91 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele detrituslagen, veel hout

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,21 m -
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boring: HIA94-12
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.565, Y: 428.198, hoogte: -1,68, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,68 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,93 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,28 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 2,38 m -
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 2,43 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout en riet

100 cm -Mv / 2,68 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

135 cm -Mv / 3,03 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,18 m -

boring: HIA94-13
beschrijver: WL, datum: 11-6-2014, X: 101.588, Y: 428.187, hoogte: -1,69, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Zuid-Holland, 
gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Florensis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,69 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 1,84 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,29 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 2,59 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 2,69 m -
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout

125 cm -Mv / 2,94 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

 Einde boring op 150 cm -Mv / 3,19 m -
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