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Samenvatting 
In opdracht van RoyalHaskoningDHV heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd in de gemeente 
Zoeterwoude, op de locatie kruising Burgemeester Smeetsweg/N11. Aanleiding van het onderzoek is het 
voornemen van de provincie Zuid Holland om binnen het plangebied een ongelijkvloerse kruising te 
verwezenlijken. Doel van het bureauonderzoek is vast te stellen of deze werkzaamheden kunnen leiden 
tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek wees uit dat het 
een groot deel van het plangebied zich bevindt in een gebied met een hoge archeologische verwachting 
(Waarde Archeologie 2) op resten uit de late prehistorie tot Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd 
op de aanwezigheid van afzettingen van een kreekrug, thans de Weipoortsche vliet, in de ondergrond.  
Het wordt geadviseerd in die zones die het tracé doorkruist en die een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting kennen een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Waar binnen 
deze zones daadwerkelijk een vervolgonderzoek zal moeten plaatsvinden, hangt echter in belangrijke 
mate af van de geplande verstoring. Delen van het plangebied zijn reeds verstoord door de huidige N11, 
Rijn-Gouwe lijn en waterpartijen. Daar waar verstoringen reeds hebben plaatsgevonden, zal geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.  
 
Aanbevolen wordt om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in die delen waarop de kans op 
het aantreffen van archeologische resten het hoogst is. Dit onderzoek dient bij voorkeur in de vorm van 
proefsleuven uitgevoerd te worden. Het doel van een karterend proefsleuvenonderzoek is het toetsen 
van de gespecificeerde archeologische verwachting, het vaststellen van de mate waarin het 
bodemprofiel intact is en het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen.  
 
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. Ook voor 
vrijgegeven plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse 
sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-422 7682). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of 
provinciaal archeoloog kan ook. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
In opdracht van RoyalHaskoningDHV heeft Archol een bureauonderzoek uitgevoerd in de gemeente 
Zoeterwoude (Figuur 1.1). Aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van 
de Burgemeester Smeetsweg met de N11 in de gemeente Zoeterwoude. Ten aanzien van dit voornemen 
is een variantenstudie opgesteld. De westelijke variant dient verder uitgewerkt te worden voor een 
voorlopig ontwerk (VO). Voor voorlopig ontwerp dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
archeologische en cultuurhistorische waarden binnen het plangebied. Doel van het bureauonderzoek is 
een specifiek verwachtingsmodel op te stellen op basis van bekende en verwachte archeologische en 
cultuurhistorische waarden. Op basis van dit onderzoek volgt een advies over de noodzaak van 
vervolgonderzoek en de te hanteren methodiek.  
 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (bron: Top25 Kadaster).  

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 
Het plangebied ligt hemelsbreed 600 m ten zuiden van de bebouwde kom van Zoeterwoude-Rijndijk, aan 
de N11 (zie Figuur 1.1 en Figuur 1.2). De Oude Rijn stroomt door Zoeterwoude-Rijndijk. Het plangebied 
beslaat ca. 12,4 ha en bevindt zich grotendeels ter hoogte van de N11 en de Burgemeester Smeetsweg. 
Het plangebied wordt ten noorden begrensd door een Rijn Gouwe spoorlijn en de Heineken brouwerij. 
Ten zuiden zijn weidegronden gelegen. Ten oosten wordt het plangebied begrensd door de 
Weipoortsche Vliet. 
 De omvang van de geplande graafwerkzaamheden zal kleiner zijn dan de totale omvang van het 
plangebied echter in deze fase van planvorming is het nog onduidelijk wat de precieze omvang van de 
bodemverstoring zal zijn. Ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising zullen bestaande verhardingen 
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worden opgebroken en nieuwe worden aangelegd. Daarnaast zal een talud worden opgeworpen. 
Onduidelijk is waar kabels en leidingen worden aangelegd en eventueel nieuwe watergangen worden 
gegraven. Door de geplande graaf- en ophogingswerkzaamheden zal de bodem van het plangebied 
worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten worden hierdoor bedreigd. 
 

 
Figuur 1.2 Situering van het plangebied (rood omlijnd) en de geplande graafwerkzaamheden (bron 
luchtfoto: Google Earth).  
 

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 (BO. 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 de resultaten wordt een advies gegeven en kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien 
van eventueel vervolgonderzoek.  
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek 
Projectnaam: Ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester 

Smeetsweg/N11, gemeente Zoeterwoude 
 

Archolprojectcode: ONZ1518 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 
Periode van uitvoering veldwerk: 08 december 2014 
Rapport gereed: XX december 2014 
  
Provincie: Zuid Holland 
Gemeente: Zoeterwoude 
Plaats: Zoeterwoude-Rijndijk 
Toponiem: Burgemeester Smeetsweg/N11 
Coördinaten gebied: 96.147 / 460.999 (centrumcoördinaat plangebied) 
Kaartblad: 30H 
Oppervlakte plangebied: ca. 12,4 ha 
Te verstoren oppervlakte: ca. 12,4 ha 

  
Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV 
Bevoegd gezag: Gemeente Zoeterwoude 
  
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 64368 
Beheer en plaats van documentatie: Archeologisch Onderzoek Leiden bv / E-depot voor de 

Nederlandse archeologie (DANS) 
  
Geomorfologie:  Rivierinversierug en veenvlakten 
Bodem:  (kalkloze) leek- / woudeerdgronden (code pMn55C) 
Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 
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2  Bureauonderzoek 

2.1 Inleiding en methodiek 
De gemeente Zoeterwoude heeft sinds 2010 een erfgoedverordening waarin het behoud van 
archeologische resten is vastgelegd. In de erfgoedverordening wordt gebruik gemaakt van de provinciale 
cultuurhistorische hoofdstructuur. De gemeente Zoeterwoude heeft in 2012 een archeologische 
verwachtings- en beleidskaart laten opstellen.1

Figuur 2.1

 De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwach-
tingsmodel en maakt inzichtelijk waar zich archeologische waarden bevinden en wat de kans is deze aan 
te treffen. 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 de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta. Tevens is het archeologisch 
informatiesysteem (Archis2) 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.  geeft een overzicht van 
de gebruikte geologische en archeologische perioden.  

2.2 Landschappelijk kader2

Het gebied waarin de gemeente Zoeterwoude zich bevindt, ligt binnen de archeoregio van het Hollands 
veen- en kleilandschap.

 

3 Het landschap maakt onderdeel uit van het kustgebied van West-Nederland en 
de Rijndelta. De delta is het gebied waar de getijdenwerking merkbaar is en waar de rivier sediment 
afzet.4 Het Hollands veen- en kleigebied is gevormd in het Holoceen.5

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Oude Rijn. Bij de vorming van de sedimenten in de 
ondergrond van Zoeterwoude hebben verschillende processen invloed gehad. De pleistocene 
ondergrond bestaat binnen het plangebied uit dekzand, dat wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel. 
De top van deze afzettingen ligt op een diepte van circa 13 m -NAP en is in het begin van het Holoceen 
toen de zeespiegel door het smeltende landijs zeer snel steeg waarschijnlijk geërodeerd door de zee. De 
sedimenten in de ondiepe ondergrond van het plangebied zijn afgezet in het Holoceen. De afzettingen 
die toen werden afgezet worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer, dat onderdeel is van de 
Formatie van Naaldwijk. De Oude Rijn was actief vanaf circa 4.400 jaar v. Chr. tot circa 1.225 n. Chr. 
(neolithicum – middeleeuwen).

 Het holocene landschap wordt 
gekenmerkt door rivieren, vele stroomgordels, kreken, crevasses en komgebieden. De rivier de Oude Rijn 
is, met sterk afwisselende periodes van overstromingen en periodes van meer rust, in het gebied van 
grote invloed geweest. De stroming van de Oude Rijn is bepalend geweest voor de vorming van het 
dynamische landschap en daarmee de bewoningsgeschiedenis. Globaal kent het gebied een driedeling: 
de Oude Rijn zone, het veen-weidegebied en de droogmakerijen.  

6

 

 De Oude Rijn bestond in het mondingsgebied uit een ingewikkeld, 
steeds van plaats veranderend stelsel van geulen. 

                                                                        
1 Suer et al. 2012.  
2 Grotendeels overgenomen uit Suer et al. 2012. 
3 www.noaa.nl 
4 Vos en Eijskoot 2011, 75. 
5 Berendsen 2000.  
6 Berendsen en Stouthamer, 2001. 



9 
 

 
Figuur 2.1 Tijdstabel. 



10 
 

 
Op de Geologische Overzichtskaart van Nederland schaal 1:600.000 staat aangegeven dat in de 
omgeving van het plangebied rivierafzettingen met veeninschakelingen in de ondiepe ondergrond 
aanwezig zijn die rusten op afzettingen van de Formatie van Naaldwijk.7 Het veen wordt gerekend tot het 
Hollandveen Laagpakket, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Nieuwkoop. De rivierafzettingen 
worden gerekend tot de Formatie van Echteld. Tijdens de transgressiefase in de ijzertijd ontstond ook 
een zijtak (krekenstelsel) van de Oude Rijn, waarvan de afzettingen in de ondergrond van het westelijke 
deel van het plangebied aanwezig zijn8 Figuur 2.2 en waaruit de rivierinversierug (code 3K26 op ), die 
doorsneden wordt door de Weipoortsche Vliet,  is opgebouwd. Door inklinking van het omliggende veen 
zijn deze kreken op veel plaatsen op den duur als hoger gelegen ruggen in het landschap komen te 
liggen. We spreken ook wel van kreek- of inversieruggen. Langs rivieren zijn op natuurlijke wijze 
zogenaamde oeverwallen ontstaan. Ten westen van de Weipoortsche Vliet is in de weilanden een 
krekenpatroon met oeverwallen herkenbaar. Dit krekenstelsel maakte deel uit van hetzelfde 
krekenstelsel waartoe de rivierinversierug waar het westelijke deel van het plangebied op ligt toe 
behoorde. 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN,Figuur 2.3) is de rivierinversierug duidelijk te herkenbaar 
als een langgerekt relatief hoog gelegen gebied (rode kleuren). Het westelijke deel van het plangebied 
ligt in deze hooggelegen zone. De rest van het plangebied ligt lager (gele en groene kleuren).  
De geomorfologie van het plangebied wordt gekenmerkt door smalle kreekruggen en ertussen gelegen 
kommen. De ruggen bestaan overwegend uit kalkloze klei. In de kommen liggen voornamelijk klei op 
veengronden. De Weipoortsche Vliet is voornamelijk gelegen in kalkarme leek- of woudeerdgronden 
(code: pMn56C/pMn86C).Op korte afstand kunnen hoogteverschillen voorkomen van 0,75 à 1 m. De 
veengebieden liggen laag ten opzichte van het polderpeil en worden gekenmerkt door lange, smalle 
percelen, die gescheiden zijn door brede sloten.  
Het grondwaterniveau is in de veengebieden gemiddeld hoger dan in het zeekleigebied. In het 
veengebied ligt de grondwatertrap op niveau II, wat betekent dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand lager is dan 40 cm beneden het maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand ligt 
op 50 tot 80 cm beneden het maaiveld. In het kleigebied is wordt een grondwatertrap niveau III 
gekarteerd. Dit betekent dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand lager is dan 40 cm beneden het 
maaiveld en dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 80 en 120 cm beneden het maaiveld 
ligt.10 

                                                                        
7 www.dinoloket.nitg.tno.nl. 
8 Berendsen en Stouthamer, 2001. 
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Figuur 2.2 Geomorfogenetische kaart (bron: Archis).   
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Figuur 2.3 Actueel Hoogtebestand (AHN2) omgeving plangebied (rood omkaderd) 
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Figuur 2.4 Landschapsreconstructie Romeinse Tijd (Bron: M. van Dinter), plangebied rood omkaderd 
 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Bewoningsdynamiek 

Archeologie en landschap zijn meestal nauw met elkaar verweven. Ook binnen het onderzoeksgebied is 
dit het geval. Het plangebied ligt in een landschappelijke zone die enerzijds een lange 
bewoningsgeschiedenis kent, maar anderzijds weinig vindplaatsen kent als gevolg van de erosieve 
werking van de zee en de langdurige ontoegankelijkheid van de veenmoerassen. Het pleistocene  
dekzandgebied dat aan het begin van het Holoceen aan de oppervlakte lag is in latere fasen geërodeerd 
door de zee. Eventuele vindplaatsen uit deze periode (het Paleolithicum en het Mesolithicum) zijn hierbij 
vrijwel zeker vernietigd of liggen op grote diepte. Het getijdelandschap dat in het begin van het Holoceen 
werd gevormd is  (en dan met name de hogere gedeelten)in het neolithicum en de bronstijd regelmatig 
bezocht.9

Figuur 2.4
 Nadat het landschap vernatte en een veenmoeras ontstond werden alleen de hoger gelegen 

oeverwallen en kreekruggen ( ) intensief gebruikt door de mens voor bewoning, de aanleg van 
akkers en infrastructuur. Ten noorden van het plangebied is een oeverwal van de Oude Rijn gelegen. De 
oeverwallen aan weerszijden van de Oude Rijn bij Leiden zijn in elk geval vanaf de midden- en late 
ijzertijd dicht bewoond geweest.10

                                                                        
9 Diependaele/Ter Schegget 2007; Diependaele/Drenth 2010. 

 Deze bewoning bestond uit kleine clusters van boerderijen en 
nederzettingen. De veenvlakten zelf zijn nooit erg aantrekkelijk geweest voor bewoning, met name door 
de aanwezigheid van veenmoerassen. Deze veengebieden hadden waarschijnlijk wel een belangrijke 
rituele betekenis binnen het "rituele landschap". De vele depot- en votiefvondsten in dergelijke gebieden 

10 Heeringen, 2005. 
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in Nederland getuigen hiervan.11 In het veengebied is het wel mogelijk veenpaadjes, (rituele) deposities 
en/of losse vondsten aan te treffen, mede door de goede conserveringsomstandigheden (grondwatertrap 
II) en anaerobe omstandigheden.12  In de Romeinse tijd maakte de Oude Rijn deel uit van de noordelijke 
grens van het Romeinse Rijk, de limes genaamd. Langs de grens lagen legerforten (castella). De castella 
hadden een belangrijke economische en sociale regiofunctie: onder invloed van de Romeinen ontstond in 
de limeszone een intensieve uitwisseling van goederen en ideeën. Vanaf de 3e eeuw na Chr. werden, door 
een gewijzigde grensverdediging, de meeste forten langs de Rijn ontruimd. Mede hierdoor nam de 
Romeinse invloed in het gebied af en ook economische activiteit in het gebied nam daarna drastisch af.13

2.3.2 Cultuurhistorische Waardenkaart van Zuid-Holland

 

14

De Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland (CHW) geeft een overzicht van de 
cultuurhistorische en archeologische kenmerken en een overzicht van de cultuurhistorische en 
archeologische waarden in Zuid-Holland. De kaartlaag archeologische waarden geeft zones aan met 
archeologische verwachting en gebieden met een archeologische waarde (AMK-terreinen). Deze wordt 
geclassificeerd in zones met een zeer grote waarde, grote waarde of kleine waarde. Tevens geeft de 
CHW zones aan met een zeer grote archeologische waarde aan voor stads- of dorpskern. Ook de 
monumenten worden op de CHW vermeld. De CHW is gebaseerd op de landelijke IKAW, waardoor de 
verwachtingswaarde voor het plangebied niet afwijkt van de verwachtingswaarde die reeds is toegekend 
op basis van de IKAW. Op de CHW (

 

Figuur 2.5) staat ten zuidwesten een windmolen aangegeven: de 
Grote Molen. Deze wipmolen dateert uit de 17e eeuw en is destijds gebouwd om de Grote Polder te 
bemalen. Ten noordoosten van het plangebied staat de huisplaats van het voormalige kasteel Zwieten 
aangegeven. In 1321 stond dit kasteel bekend als Hollands leen. Meest aannemelijk is dat het kasteel is 
ontstaan uit een versterkte ontginningshoeve langs de Weipoortsche Vliet, een tot afwateringskanaal 
omgevormde natuurlijke waterloop. In de 17e eeuw had het de vorm van een omgracht huis dat bestond 
uit twee naast elkaar gelegen vleugels met vier - op de hoeken van deze aanleg - geplaatste torens. Begin 
18e eeuw werd het huis ingrijpend verbouwd en in 1805 is het afgebroken. Momenteel resteert nog het 
kasteelterrein waarin zich funderingen bevinden en dat wordt omringd door de resten van de 
oorspronkelijke slotgracht. 

                                                                        
11 Fokkens, 2005. 
12 Boshoven 2012, 36.   
13 Van Es, 1981; Bechert/Willems 1995. 
14 Grotendeels overgenomen uit Spoelstra & Vossen 2011. 
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Figuur 2.5 CHW Zuid Holland 

2.3.3 Gemeentelijke beleidskaart 

De gemeente Zoeterwoude heeft in 2012 een archeologische verwachtings- en beleidskaart laten 
opstellen.15

 De archeologische verwachtingskaart van de gemeente (

 De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwachtingsmodel en maakt inzichtelijk waar 
zich archeologische waarden bevinden en wat de kans is deze aan te treffen. Voor de kaart is veel 
gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht en reeds gecombineerd. Naast verschillende bodemkaarten 
en historische kaarten zijn ook gegevens van amateurarcheologen en gebiedsdeskundigen verzameld en 
in de kaart verwerkt. 

Figuur 2.7) heeft de verschillende 
archeologische waarden en verwachtingen in kaart gebracht. Het plangebied bevindt zich grotendeels 
binnen een zone met een hoge archeologische verwachting. Dit betreft met name het oostelijke deel van 
het plangebied. Het (noord)westelijke deel van het plangebied heeft een lage archeologische 
verwachting. 

                                                                        
15 Suer et al. 2012.  
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Figuur 2.6 Uitsnede waarden- en verwachtingenkaart (Suer et al. 2012, kaartbijlage 6), in rood de 
hoge archeologische waarden en in blauw omkaderd het plangebied 
 
Deze verwachting is gebaseerd op de hoge ligging van het oostelijke deel van het plangebied: op een 
oeverwal op van een oude kreekrug. Dit zijn tevens de delen van het landschap waar de meeste 
archeologische waarnemingen bekend zijn (Figuur 2.6). Dit zijn met name waarnemingen die verband 
kunnen houden met nederzettingterreinen uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege, volle en late 
middeleeuwen. Vondsten van en ouder dan de bronstijd zijn schaars binnen de gemeente.16 Binnen de 
gemeente Zoeterwoude zijn acht waarnemingen uit de Romeinse Tijd bekend die zich eveneens langs de 
oever van de Oude Rijn manifesteren.17

                                                                        
16 Suer et al. 2012, 29. 

 Voor de ijzertijd en Romeinse tijd zijn meer waarnemingen 
bekend. In de Vroege Middeleeuwen was het huidige gebied van Zoeterwoude waarschijnlijk al 
bewoond. Net ten noorden van het plangebied bevinden zich de restanten van het laatmiddeleeuwse 
Huis Zwieten, ongeveer 500m ten zuiden van de Oude Rijn. De funderingen van het kasteel bevinden zich 
op een eilandje in de oorspronkelijke slotgracht. Het kasteel stond in 1321 bekend als Hollands Leen en is 
uiteindelijk in 1805 afgebroken. 

17 Een tweetal bevindt zich in het veengebied (weideveen op zegge- of rietveen); Suer et al. 2012, 29. 
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Figuur 2.7 Uitsnede beleidskaart (Suer et al. 2012, kaartbijlage 7) en in blauw omkaderd het 
plangebied 
 
Op de beleidskaart (Figuur 2.7) van de gemeente Zoeterwoude heeft het grootste deel van het 
plangebied een Waarde archeologie 2 gekregen. Het oostelijke deel heeft Waarde archeologie 3. 
 

2.3.4 Archis-gegevens 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn de gegevens van ARCHIS II van de RCE geraadpleegd. 
Daaruit blijkt dat binnen het plangebied vier onderzoeken zijn uitgevoerd. Uit de directe omgeving 
(binnen een straal van 500 m) bevindt zich één monument en zijn vijf waarnemingen gedaan. Er zijn geen 
archeologische waarnemingen bekend binnen het plangebied.  
 

- Waarnemingsnummer 7957: Verscheidene aardewerkfragmenten uit de ijzertijd op oeverwal 
kreek. 

- Waarnemingsnummer 24240: Locatie Romeinse weg 
- Waarnemingsnummer 24246: Kasteel van Zwieten en ouder Romeins complex 
- Waarnemingsnummer 24247: moated site, waterput, hout,omwalling 
- Waarnemingsnummer 24257: Zilveren munt (denarius Vespasianus) 
- AMK-terrein 1229: Betreft een terrein met de aanleg en overblijfselen van het Huis Zwieten, 

daterend uit de late middeleeuwen. Terrein van zeer hoge archeologische waarde,beschermd 
(Rijksmonumentnr. 46191). 
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Figuur 2.8 ARCHIS-waarnemingen en in blauw omkaderd het plangebied 
 
 
Onderzoeksnummer 50749: booronderzoek (2014) in verband met plaatsing windturbines op het terrein 
van de Heineken brouwerij. Begeleiding van een deel van het plangebied is aanbevolen 
Onderzoeksnummer 22629:booronderzoek (2007) in kader van de Rijn-Gouwe lijn. Vervolgonderzoek 
voor bepaalde delen van het tracé is aanbevolen i.v.m. aantreffen van archeologische indicatoren of 
conservering. 
Onderzoeksnummer 46158: booronderzoek (2012) ten behoeve van de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers langs het Barrepad. Vervolgonderzoek is aanbevolen met name voor het gebied rondom de 
Weipoortsche Vliet. 
Onderzoeksnummer 37537: booronderzoek (2011) ten behoeve van kadeverbeteringsplan RIO2. 
Vervolgonderzoek is aanbevolen met name voor het gebied rondom de Weipoortsche Vliet.  
Onderzoeksnummer 17893: booronderzoek (2007) ten behoeve van rangeerterrein spoorlijn. Geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. 
 

2.3.5 Historische gegevens 

In aanvulling op de bekende archeologische gegevens is gekeken naar historisch kaartmateriaal en de 
inventarisatie van cultuurhistorische waarden en verstoringen zoals vermeld op archeologische 
verwachtingen- en waardenkaart.18

Na de Romeinse tijd nam de bewoningsactiviteit in het gebied af.
  

19

                                                                        
18 Suer et a. 2012.  

 Pas vanaf de Late Middeleeuwen nam 
deze weer toe. Tussen 900 en 1400 werd vanuit de oevers van de Oude Rijn, maar ook vanuit kleine 

19 Overgenomen uit Spoelstra & Vossen 2010. 
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veenstroompjes, het veengebied ontgonnen en in cultuur gebracht. Tot de zeer oude 
veennederzettingen (11e en 12e eeuw) wordt onder andere Zoeterwoude gerekend.  De eerste pioniers 
die in het veengebied ontsloten troffen een moerassig gebied aan met grillige waterlopen en soms 
extreem hoge waterstanden. Vanuit de natuurlijke afwateringsriviertjes werd het gebied ontgonnen ten 
behoeve van landbouwgrond en turfwinning.  De ontginning van deze streek heeft een aantal eeuwen 
geduurd. Met het in cultuur brengen van het landschap werd het treffen van waterstaatkundige 
voorzieningen een noodzaak. Geleidelijk legde men kaden langs de rivieroevers, die in de loop van de tijd 
uitgroeiden tot dijken. Langs de ontginningsbases was de meeste bewoning gevestigd. Dit had de vorm 
van lintbebouwing. Zoeterwoude en Weipoort zijn voorbeelden van langgerekte lintbebouwingdorpen. 
Ook na de vervening bleef hier de meeste bewoning gehandhaafd en lagen de nederzettingen als brede 
smalle stroken op het veen temidden van plassen. 
Tussen 1930 en 1950 zijn veel sloten gedempt en de percelen samengevoegd tot grotere eenheden. 
Hierdoor ontstonden uitgestrekte polders waaronder de Barrepolder waar het plangebied toe behoord. 
In 1960 werd de A4 aangelegd die vanaf 1966 ook de gemeentegrens ging vormen tussen Leiden en 
Zoeterwoude. 

2.3.6 Historisch kaartmateriaal 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn diverse historische kaarten geraadpleegd. Dit betreffen de 
topografische kaarten uit 1840 en 1903. Daarop zijn de Barremolen, Weipoortsche Vliet, Koppe wetering 
en kasteel Zwieten herkenbaar (Figuur 2.9). Binnen het plangebied is echter geen verdere bebouwing 
aanwezig. De plangebied lijkt dus geheel in gebruik te zijn geweest als, waarschijnlijk, grasland: de 
weidegronden. De enige belangrijke verandering in het plangebied is dat dwars 
door de Groote Polder een spoorlijn is aangelegd. Het kaartbeeld blijft vervolgens tot in de jaren '50 
vrijwel gelijk. Van belang is dat op de kaart diverse waterpartijen aangegeven zijn waaronder ook met 
name de Koppe wetering. 
 

 
Figuur 2.9 Uitsnede Bonnekaart 1850-1900 met het plangebied (rood omlijnd) 



20 
 

 

2.4 Gespecificeerde verwachting  
Bijna het gehele plangebied bevindt zich op de gemeentelijke verwachtingskaart binnen een zone met 
een hoge archeologische verwachting. Het doel van het bureauonderzoek is deze verwachting te vertalen 
naar een gespecificeerde archeologische verwachting conform KNA 3.3, protocol 4002. Hier mee wordt 
een beschrijving bedoeld van de concrete verwachtingen ten aanzien van de aanwezigheid van 
archeologisch vindplaatsen. Hierbij zal aandacht besteedt worden aan de volgende eigenschappen, 
gebaseerd op voorgaande informatiebronnen:  
 

- datering 
- complextype 
- omvang 
- diepteligging 
- gaafheid en conservering 
- locatie 
- uiterlijke kenmerken  
- mogelijke verstoringen 

 

2.4.1 Datering  

Op basis van de landschappelijke gegevens voor het plangebied kunnen er, in potentie, resten vanaf de 
vroege prehistorie aanwezig zijn. De kans hierop wordt echter klein geacht aangezien vermoedelijk grote 
delen van de oudere sedimenten zijn opgeruimd. De archeologische waarnemingen met name op de 
oeverwal van de Oude Rijn ten noorden van het plangebied laten zien dat een hoge verwachting geldt 
voor archeologische resten uit ijzertijd tot en met Nieuwe tijd. Deze oeverwal is gevormd tussen circa 
3500 v. Chr. en 1122 na Chr. De oudste bewoning op deze oeverwal in de omgeving van het plangebied 
dateert uit de IJzertijd. In de Romeinse tijd was dit gebied zeer dicht bewoond en maakte het onderdeel 
uit van de Romeinse Rijksgrens (de limes). Na een onderbreking tussen de 3e en 12e eeuw na Chr. 
wordt het gebied in de Late Middeleeuwen weer dicht bewoond. Daarnaast zijn op de kreekruggen, ter 
hoogte van de Weipoortsche Vliet eveneens archeologische vindplaatsen (o.a. ijzertijd) bekend en 
verwacht. De diverse booronderzoeken die deels binnen het plangebied zijn uitgevoerd wijzen op 
mogelijk archeologische indicatoren aan weerszijden van de Weipoortsche Vliet. 
Samenvattend kan gezegd worden dat voor met name het oostelijke deel archeologische resten uit de 
ijzertijd, Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen worden verwacht. In mindere mate worden resten uit 
het Neolithicum en Bronstijd verwacht.  

2.4.2 Complex  

De beschikbare archeologische en historische gegevens maken het niet mogelijk een specifieke 
verwachting voor een complextype op te stellen. Gegevens uit het plangebied ontbreken, waardoor het 
niet mogelijk is te zeggen of we hier bijvoorbeeld met een nederzetting, een grafveld of een akker te 
maken kunnen hebben. Waarnemingen uit de wijdere omgeving betreffen veelal nederzettingen. De 
aanwezigheid van bijvoorbeeld een grafveld of akker kan echter niet worden uitgesloten. 
Landschappelijk onderzoek wijst er echter op dat we geen groot Romeins of middeleeuws 
nederzettingsterrein hoeven te verwachten. Daarnaast worden veenontginningsporen verwacht, met 
name in het zuiden van het plangebied. 
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2.4.3 Omvang 

De omvang van de verwachte archeologische resten is vooralsnog onbekend. Grote nederzettingen uit 
de late prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen worden echter niet verwacht. Nederzettingen uit de 
ijzertijd bestaan vaak uit één of meerdere huizen. Nederzettingterreinen vanaf de Late Middeleeuwen 
kunnen een wisselende omvang hebben. Van een enkel huiserf tot geclusterde nederzettingsterreinen 
van enkele hectare.  
 

2.4.4 Diepteligging 

Archeologische niveaus kunnen boven het beddingzand van de stroomgordel worden verwacht, in het 
afdekkende oeverpakket. Dit betekent dat er direct onder de bouwvoor archeologische waarden 
aanwezig kunnen zijn.20

2.4.5 Gaafheid en conservering 

 In theorie kan er ook ín het oeverpakket sprake zijn van archeologische niveaus, 
tot een diepte van ca. 1,5 m -Mv. Dit zal echter alleen in het oostelijke deel van het plangebied het geval 
zijn. 

Gezien de diepteligging van de archeologische niveaus zijn organische vondstcategorieën, zoals hout, 
leer en onverbrand bot, niet bewaard gebleven. Anorganische vondstcategorieën, zoals aardewerk en 
steen, zullen naar verwachting goed geconserveerd zijn. Mochten deze zich echter direct onder de 
bouwvoor bevinden dan kan sprake zijn van aantasting door latere landbouwactiviteiten zoals ploegen. 
Dit geldt ook voor eventuele grondsporen.  
 

2.4.6 Locatie 

Er kunnen slechts beperkt uitspraken worden gedaan over de verwachte locatie van archeologische 
waarden. Hierbij kan alleen gekeken worden naar landschappelijke waarden, waarbij het oorspronkelijke 
reliëf bepalend is geweest. De ligging van het oostelijke deel van het plangebied wijst er op dat 
archeologische waarden binnen het gehele plangebied aanwezig kunnen zijn. De genoemde resten 
worden met name verwacht op de kreekruggen (vanaf de ijzertijd).  
 

2.4.7 Uiterlijke kenmerken 

Gezien het ontbreken van archeologische gegevens voor het plangebied zelf is het niet mogelijk een 
gespecificeerde verwachting uit te spreken omtrent de uiterlijke kenmerken. De verwachting wat betreft 
periode en complextype is breed, wat betekent dat er verschillende categorieën vondstmateriaal 
aangetroffen kunnen worden, zoals aardewerk, steen en glas, en verschillende typen sporen, zoals 
paalsporen, greppels en graven. Hierbij valt ook geen uitspraak te doen over een lage of hoge 
vondstdichtheid. 
 

2.4.8 Mogelijke verstoringen 

Op de geomorfologische en bodemkaart is te zien dat het gebied ten oosten en westen van de 
Weipoortsche Vliet mogelijk deels is afgegraven. Ook op de archeologische verwachtingen- en 
waardenkaart van de gemeente Zoeterwoude zijn afgravingen aangegeven (Figuur 2.6). Het betreffen 

                                                                        
20 Weesp 2012. 
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hier echter gebieden die ten zuiden van het plangebied zijn gelegen. De kans dat de bodem ter plaatse 
van het geplande tracé verstoord is, is zeer reëel. Vanaf de Late Middeleeuwen is het gebied rond 
Zoeterwoude ontgonnen. Het graven en kanaliseren van de al dan niet natuurlijke veenstroompjes zal 
schade hebben toegebracht aan de bodem. Ook voorgaande kadeverbeteringen zullen de oevers van de 
stroompjes hebben verstoord. In hoeverre nog een intact bodemprofiel aanwezig is, is in dit stadium niet 
bekend. 
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3 Conclusie 

3.1 Aanscherping gespecificeerde archeologische verwachting  
Op basis van het bureauonderzoek kan de archeologische verwachting deels worden bijgesteld. Het 
betreft hier met name de Waarde archeologie 2 die in het oostelijke deel van het plangebied grotendeels 
aanwezig is. Op basis van eerdere booronderzoeken die in de directe omgeving en binnen het plangebied 
zijn uitgevoerd lijkt het alsof de westelijke grens van de Waarde Archeologie 2 wat meer richting de 
Weipoortsche Vliet ligt. Daarbij dient echter vermeld te worden dat binnen de genoemde 
booronderzoeken slechts een klein aantal boringen daadwerkelijk binnen het plangebied zijn gezet. Voor 
een nauwkeurige bepaling van de grens tussen beide archeologische waarden zou aanvullend onderzoek 
verricht dienen te worden. De vraag is of dit in het kader van dit project uitgezocht dient te worden. 
Voor de volgende eigenschappen blijft de archeologische verwachting onveranderd: datering, 
complextype, omgang en uiterlijke kenmerken. De verwachting voor de andere eigenschappen kan 
worden aangescherpt of naar beneden worden bijgesteld. Een hoge verwachting kan met name voor het 
oostelijke deel van het plangebied tot aan de Weipoortsche Vliet gehandhaafd blijven; de grens in 
westelijke richting blijft dus vooralsnog onduidelijk. 
Op basis van de spaarzame boringen die tijdens eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd kan niet 
vastgesteld worden in welke mate verstoring van het bodemprofiel heeft plaatsgevonden en tot waar 
archeologische resten te verwachten zijn. Daartoe zou in principe een waarderend booronderzoek plaats 
dienen te vinden in het oostelijk deel van het plangebied. Dit ook om meer duidelijkheid te verkrijgen 
over de mogelijke vondstlaag die aan weerszijden van de Weipoortsche Vliet is aangeboord.21

Op basis van het bureauonderzoek zijn enkele aanknopingspunten te benoemen om een deel van het 
plangebied naar beneden toe bij te stellen. Het betreft hier de ligging van enkele waterpartijen op de 
historische kaarten waaronder de Koppe wetering, huidige verkavelingsloten, huidige N11 en andere 
wegen zoals de Burgemeester Smeetsweg en de Ommedijkseweg alsmede het Barrepad. Deze zullen 
waarschijnlijk delen van het archeologische niveau hebben verstoord. De landschappelijke ligging van 
met name het oostelijke deel van het plangebied biedt echter nog steeds een grote kans op het 
aantreffen van archeologische waarden. De gaafheid van eventueel aanwezige resten kan echter sterk 
zijn aangetast. 

 In geen 
van de boringen zijn vondsten aangetroffen, maar dit hoeft niet te betekenen dat er geen archeologische 
waarden aanwezig zijn. 

 

                                                                        
21 Weesp 2012. 
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Figuur 3.1 Waarden archeologie in combinatie met het plangebied (roze = waarde 2, geel = waarde 3) 

3.2 Advies 
De toegekende Waarde Archeologie 2 volgens het archeologiebeleid van de gemeente Zoeterwoude 
voor men name het oostelijke deel van het plangebied alsmede de Waarde Archeologie 3 voor het 
overige deel, vraagt om verder onderzoek in het kader van een zorgvuldige Archeologische Monumenten 
Zorg. Binnen het gemeentelijke beleid zouden de geplande infrastructurele werkzaamheden 
onderzoeksplichtig zijn. Op basis van het bureauonderzoek kunnen met name archeologische resten 
vanaf het late neolithicum tot Nieuwe tijd worden verwacht. 
De geplande infrastructurele werkzaamheden bestaan uit het opbreken van bestaande verharding, 
aanleggen van nieuwe verharding, opwerpen van taluds, dempen van waterpartijen, uitgraven van 
waterpartijen en het (ver)leggen van kabels en leidingen. Aangenomen wordt dat mogelijke 
archeologische resten zich vanaf 25 cm –Mv tot 1,5 m –Mv kunnen manifesteren. Het grootste deel van 
de bovengenoemde werkzaamheden, behalve het opbreken en dempen, zouden mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen verstoren. Onbekend is echter in hoeverre delen van het plangebied al zijn 
verstoord door eerdere werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de N11 of haar voorgangers of 
door afgraving in de late middeleeuwen. 
Het is echter evident dat gezien de hoge archeologische verwachtingswaarde verder archeologisch 
onderzoek noodzakelijk wordt geacht. 
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3.2.1 Strategie 

In de Beleidsnota Archeologie wordt voor beide Waarden Archeologie een onderzoeksstrategie 
voorgesteld:  

- Voor waarde Archeologie 2 wordt een verkennend boor- of proefsleuvenonderzoek voorgesteld. 
Bij kleinere ontwikkellocaties wordt een archeologische begeleiding geadviseerd.  

- Voor waarde Archeologie 3 wordt gesteld dat booronderzoek een beperkte toegevoegde 
waarde heeft. Bij kleinere ontwikkellocaties (> 5000m2) wordt een archeologische begeleiding 
geadviseerd. Bij grotere locaties wordt een waarderend boor- of proefsleuvenonderzoek 
geadviseerd. 

 
Concreet betekent dit dat voor het onderhavige plangebied voor beide waarden Archeologie dezelfde 
onderzoeksstrategie doorlopen dient te worden. Echter, indien gekeken wordt naar de verschillende 
archeologische adviezen die voor aansluitende plangebieden zijn afgegeven én indien men kijkt naar de 
mogelijke verstoringen die binnen het plangebied verondersteld worden aanwezig te zijn, kan men een 
strategie voorstellen die meer op maat is gemaakt. Van belang daarvoor is Figuur 3.2. Daar staan 
aangegeven welke delen van het plangebied mogelijk al zijn verstoord (groen gearceerd), welke delen 
worden verstoord, ofwel door zetting danwel door vergraving (rood) alsmede de archeologische 
waarden. 
 

 
Figuur 3.2 Verstoorde en te verstoren delen plangebied 
 
Geadviseerd wordt om voor die delen die zeer vermoedelijk verstoord zijn geen verder onderzoek te 
laten plaatsvinden. Voor die delen die rood zijn gearceerd, met voorbehoud voor eventuele verstoringen 
binnen deze delen, wordt aanbevolen om een verkennend proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. 
Alternatief is om een verkennend booronderzoek uit te voeren waarbij, gelet op het advies van de 
gemeente, dit wellicht niet afdoende zal zijn. Voor die delen die binnen het plangebied vallen maar niet 
worden geroerd, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 
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Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
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