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Samenvatting

In opdracht van ingenieursbureau Archicom heeft Archol voor Airbus Defence 

and Space Netherlands een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd aan de Rhijnhofweg 9, te Oegstgeest. Aanleiding voor het 

onderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuwe bedrijfshal en opstelplaatsen 

voor containers. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het 

terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Met het 

booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst. 

Overeenkomstig de verwachtingen op basis van de bureaustudie maakt het plangebied 

in het geheel deel uit van de restgeul van de Oude Rijn. De aangetroffen sterk gelaagde 

kleiige afzettingen met duidelijke kenmerken van een restgeulvulling zijn overal 

aangetroffen en vermoedelijk afgezet gedurende de middeleeuwen. 

De bovengrond van het plangebied is in verleden tot een diepte van 0,7 m -NAP reeds 

geroerd of bestaat uit opgebrachte grond. Hier worden geen archeologische resten 

meer verwacht en gelden geen restricties ten aanzien van geplande ontwikkelingen. 

Onder 0,7 m –NAP is sprake van een intact restgeulprofiel en kunnen wel goed 

geconserveerde archeologische resten worden verwacht. Er bestaat een kans op het 

aantreffen van goed geconserveerde water- en moeras gerelateerde archeologisch 

resten. Het gaat dan met name om  infrastructurele en off-site resten die verband 

houden met de nabijgelegen (vroeg)-middeleeuwse nederzetting te Nieuw- Rhijnfront. 

Hierbij moet worden gedacht aan afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen 

,bruggen, steigers en (delen van) schepen. 

Uit de het funderingsoverzicht van de laatste bouwplannen blijkt dat de graafwerk-

zaamheden voor het aanbrengen van poeren en funderingsbalken maximaal tot op 

1,05 m – peil reiken. Dit betekent dat niet dieper zal worden gegraven dan 0,35 m 

-NAP. Uitgaande van deze dieptemaat zullen de bodemingrepen slechts tot in de 

verstoorde bovengrond reiken.  Conclusie van het onderzoek is dan ook dat de diepere 

bodemlagen met de voornoemde mogelijke archeologische resten (vanaf 0,7 m – NAP) 

niet worden verstoord. Er is naar onze mening dan ook geen archeologisch vervolgon-

derzoek nodig.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van ingenieursbureau Archicom heeft Archol voor Airbus Defence 

and Space Netherlands een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd aan de Rhijnhofweg 9, te Oegstgeest (Figuur 1.1 ). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuwe 

bedrijfshal en opstelplaatsen voor containers. Het onderzoeksgebied ligt in een 

gebied met een hoge archeologische verwachting. Het onderzoeksgebied valt onder 

het bestemmingsplan Rijnfront. Omdat dit nu geldende bestemmingsplan geen 

dubbelbestemming voor archeologie kent, is de gemeentelijke Erfgoedverordening 

van Oegstgeest uit 2010 van kracht. Conform deze Erfgoedverordening (2010, artikel 

21) geldt bij bodemingrepen in dergelijke gebieden (met een archeologisch hoge 

verwachting) dieper dan 0,5o m en groter dan 100 m2, dat een archeologisch rapport 

moet worden overlegd. Met dit rapport dient de opdrachtgever aan te tonen: 

- dat geen archeologische waarden aanwezig zijn of, 

- dat eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden geschaad of,

- dat de archeologische waarden op een andere manier gewaarborgd worden. 

Aangezien de bodemingrepen in onderzoeksgebied Rhijnhofweg 9 in de eerste 

plannen groter bleken dan 100 m2 en mogelijk dieper dan 0,5 m onder maaiveld 

zouden reiken, dient hier dan ook eerst een archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

In dit geval een bureauonderzoek en verkenend booronderzoek. 

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied (Figuur 1.2), tevens onderzoeksgebied, ligt aan Rhijnhofweg 9: langs 

de Rijn, ingeklemd tussen de wegen Ing. G. Tjalmaweg (N206) en Rijksweg A44. 

Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 9771 m2. Het terrein met kadastrale 

aanduiding OGT00E 00329G0000 is momenteel niet meer in gebruik en ligt braak. In 

het verleden is het terrein in gebruik geweest als werf. Hiervan resteert momenteel 

nog slecht de verharding. Alle in het verleden aanwezig geweest zijnde opstallen zijn 

verwijderd. Op het plangebied wordt een bedrijfsruimte ingericht. Bij de realisatie van 

de bouwplannen kan de bodem tot een grotere diepte dan 0,5 m beneden maaiveld 

worden verstoord.

.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan in de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van bodemverstorende projecten, 

kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen, waaruit de 

archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende stan¬daardrapportages. 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

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

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

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

archeologische verwachting. Het verkennend booronderzoek is er op gericht 

inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap in relatie tot de verwachte 

archeologische resten.

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, 
verkennende fase (IVO-o)

Projectnaam: IVO-o Oegstgeest – Rhijnhof

Archolprojectcode: ORH1664

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 27-10-2016 

Rapport gereed: 23-11-2016

Versie: 1.0

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Oegstgeest

Plaats: Oegstgeest

Toponiem: Rhijnhofweg 9

centrumcoördinaat gebied: 90.684 / 464.473

Opdrachtgever: Archicom, namens Airbus Defence and Space 
Netherlands

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest (contactpersoon dhr. E. Van Dijk)

Adviseur bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en Omstreken (contactpersoon mevr. M. 
Rietkerk)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4019174100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland

Geomorfologie: Geul van meanderend afwateringsstelsel (2R11)

Bodem: Zeekleigronden (Mn15A)

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Oegstgeest heeft in 2008 een gemeentelijke waardenkaart laten 

opstellen. Op de kaart is weergegeven op welke plaatsen binnen de gemeente 

resten uit het verleden in de grond aanwezig kunnen zijn. De kaart is gebaseerd op 

archeologisch en geologisch onderzoek, archeologische

vondstmeldingen en waarnemingen en historische informatie.1 Deze beleidskaart 

vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend 

onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van aanvullende literatuur en van 

historisch kaartmateriaal. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het gebied maakt deel uit van de zogenoemde perimariene zone: in de ondergrond 

zijn fluviatiele afzettingen van de Oude Rijn aanwezig, die mede onder invloed van de 

stuwende werking van de zee zijn gevormd.2 De Oude Rijn is ontstaan tussen ca. 4700 

en 4500 v.Chr. (5730 BP± 60) en mondde vanaf ongeveer 3225 tot 2750 v.Chr. ter hoogte 

van het huidige Leiden uit in een estuarium.3 Hierdoor stond het gebied afwisselend 

onder mariene en fluviatiele invloed. Doordat de strandwallen zich steeds meer 

zeewaarts bleven uitbreiden, schoof ook het estuarium verder op naar het westen. Van 

een waddenmilieu kwam het gebied hierdoor in een kweldermilieu te liggen.4 

Rond 1250 v.Chr. kwam het plangebied in het gebied van de meanderende Oude Rijn te 

liggen. Het gebied stond niet meer continu onder invloed van het getij en delen ervan 

werden daardoor vanaf ongeveer de late bronstijd geschikt voor bewoning. Vanaf de 

Romeinse tijd begon de Oude Rijn steeds minder actief te worden totdat ze geheel 

buiten werking geraakte door de afdamming van de Kromme Rijn (de bovenstroomse 

loop van de Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede in 1122 n.Chr.5 In dezelfde eeuw werd 

ook de monding van de Oude Rijn afgesloten door stormen en begon de Oude Rijn te 

verlanden.6 

Het plangebied bevindt zich volgens de geomorfologische kaart in het estuarium van 

de Oude Rijn boven een geul van een meanderend afwateringsstelsel (Figuur 2.1). Bij 

een meanderend afwateringsstelsel kunnen ten dele dichtgeslibde geulen worden 

aangetroffen. De kans op nederzettingssporen is ter plaatse van deze doorgaans 

laaggelegen gebieden laag, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van zeer goed geconserveerde resten die samenhangen met eventueel 

nabijgelegen nederzettingen. Hierbij moet worden gedacht aan afvaldumps, maar ook 

kadewerken of beschoeiingen. Daarnaast is er in restgeulen een relatief hoge kans op 

het voorkomen van (resten van) vaartuigen.

1  Hessing 2008, 8.
2  De Kruif 2008, 13.
3  Cohen et al. 2012, 136; Wilbers 2014, 7-8.
4  Jansen 2005.
5  Wilbers 2014; Berendsen 2005, 105.
6  Wilbers 2014.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(rood) en omgeving (bron: Alterra).

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied in 
rood (bron: Cohen et al. 2012).
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Binnen het rivierengebied heeft de geomorfologische kaart (net als de bodemkaart, 

beide schaal 1:50.000), in het kader van onderhavig onderzoek, echter een beperkte 

informatieve waarde. De veel recentere en gedetailleerdere paleogeografische kaart 

van de Rijn-Maas delta is in dit geval veel informatiever.7 

Op deze kaart (Figuur 2.2) komt echter een vergelijkbaar beeld naar voren. Hierop ligt 

het plangebied op een zone gekarteerd als Oude Rijn Overfilled Estuary en Oude Rijn 

Medieval phase.8 

7  Cohen et al. 2012.
8  Cohen et al. 2012, 287.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Archeologisch kader en eerder uitgevoerd onderzoek

Op nationaal niveau beschouwd, is de streek rond Valkenburg-Oegstgeest zeer 

rijk aan vondsten en sporen uit de vroege middeleeuwen; dit in combinatie met de 

eveneens rijke Romeinse periode, waaronder verschillende castella. Hier heeft vanaf 

het begin van de jaren 40 van de 1e eeuw de noordgrens van het Romeinse Rijk 

gelegen: de Limes. Ook in de voorgaande periode, de ijzertijd (ca. 800 v.Chr.-12 v.Chr.), 

is het gebied druk gebruikt. De oevers van de Rijn waren een ideaal gebied om zich 

te vestigen. Oudere sporen kunnen deels verdwenen zijn door de activiteiten van 

diezelfde Rijn.

Direct rondom het onderzoeksgebied heeft eerder veel archeologische onderzoek 

plaatsgevonden, maar in de afgelopen 6 jaar, sinds het verschijnen van de 

archeologische waardenkaart, heeft nauwelijks nieuw onderzoek plaatsgevonden. 

Uitzondering daarop is het onderzoek van de Faculteit Archeologie van de Universiteit 

Leiden te Nieuw-Rhijngeest, dat gezien de ligging op 250 m ten noorden van 

het plangebied bijzonder relevant is. Hier zijn van 2010 tot 2014 grootschalige 

opgravingen uitgevoerd.9 Daarbij is een vroegmiddeleeuwse nederzetting met vier 

bewoningskernen aangetroffen, gesitueerd op de oeverwallen van de Oude Rijn 

aan een nevengeul van dezelfde rivier. De bewoners maakten intensief gebruik van 

de mogelijkheden die de ligging aan de Oude Rijn hen bood. Het onderzoek heeft 

namelijk naast veel huisplattegronden en erven onder meer kadewerken en een 

mogelijke scheepswerf aan het licht gebracht. Verder zijn twee dammen en een 

brug aangetroffen. De dammen zijn vermoedelijk aangelegd om de nederzetting te 

beschermen tegen overstromingen en tegen de erosieve invloed van de rivier. Gezien 

het feit dat tenminste één huisplattegrond werd aangetroffen die door de uitbraak 

van een geul is weggeslagen was dit geen overbodige luxe. De ligging dichtbijde Oude 

Rijn bood kennelijk genoeg voordelen om dergelijke arbeidsintensieve constructies te 

rechtvaardigen. 

Ten westen en noordwesten hiervan bevindt zich aan de overzijde van de Oude Rijn 

het castellum van Valkenburg met bijbehorende vicus: de burgerlijke nederzetting. Het 

Romeinse castellum Praetorium Agrippinae (ca. 40-250 n.Chr), is gelegen in zavel en 

klei op een oeverwal van de Oude Rijn. Het castellum werd een aantal malen herbouwd 

en opgehoogd, waardoor uiteindelijk een verhoging ontstond waarop het dorp 

Valkenburg is ontstaan.10 

Bij haar onderzoek naar de vorm en inrichting van het landschap van de Romeinse 

Limes in het rivierengebied heeft Van Dinther een reconstructie gemaakt van de 

paleogeografie.11 Op deze reconstructie zijn de bekende Romeinse versterkingen en 

(water)wegen aangegeven, waar deze bekend zijn. Daarnaast is de vermoede ligging 

of loop van deze elementen in de eerste eeuw n.Chr. gereconstrueerd op de plekken 

waar deze nog niet teruggevonden zijn. Op deze kaart (Figuur 2.4) kaart bevindt het 

plangebied zich tussen de gereconstrueerde loop van de Oude Rijn (blauwe stippellijn) 

en de vermoede ligging van de Romeinse Limesweg (roze stippellijn). 

9  De Bruin 2014.
10  Toelichting op de AMK.
11  Van Dinther 2013.
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De grijze ondergrond duidt echter op een zone waar na de Romeinse tijd erosie heeft 

plaatsgevonden. Volgens de reconstructie van Van Dinther zou de Rijn zich vanaf 

de Romeinse tijd in zuidwestelijke richting hebben verlegd en daarmee eventuele 

archeologische resten hebben opgeruimd.

2.3.2 Archis vondstmeldingen

Rondom het plangebied zijn diverse vondstlocaties bekend in Archis (Figuur 2.5):

- De locaties met nummer 2575114100 en 2817580100 hebben betrekking op 

vondsten van het onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting te Nieuw-

Rhijngeest.

- Ter hoogte van het kantoorgebouw op 100 m ten noordoosten van het plangebied 

zou een smeltkroesje zijn gevonden door een particulier (2821881100). Het betreft 

echter een voorwerp van brons wat een ongebruikelijk materiaal is voor een 

smeltkroesje. Er is geen datering gegeven voor de vondst.

- In de Oude Rijn is ter hoogte van het plangebied een vondstlocatie gemarkeerd 

(2831544100). Het betreft een stenen bijl van diabaas uit het laat-neolithicum of de 

vroege bronstijd. Bij melding wordt echter aangegeven dat de coördinaten van de 

vondst niet op de juiste plaats zouden duiden.

- Vondstmelding 3214511100 betreft houtskool, verbrande leem en bouwpuin 

afkomstig uit een booronderzoek. 

- Op de locatie van melding 3247990100 is ruwwandig aardewerk uit de Romeinse 

tijd of vroege middeleeuwen aangetroffen bij hetzelfde booronderzoek. 

- Ook op locatie 3247982100 zijn tijdens dit booronderzoek vondsten gedaan, 

ditmaal betreft het aardewerk uit de middeleeuwen.
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Figuur 2.4 
Paleogegrafische situatie rond het plangebied 
(rood kader) in de eerste eeuwen n.Chr. (bron: 
Van Dinter 2011).
Legenda:
- Grijs: zone met post-Romeinse erosie
- Blauwgroen: zone met restgeul
- Oranje: zone met middelhoge oever
- Geel: zone met lage oever
- Groen: overstromingsvlakte
- Roze onderbroken lijn: mogelijk tracé 

Romeinse weg
- Blauwe lijn: Oude Rijnloop 
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2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Er bevinden zich geen AMK-terreinen in het onderzoeksgebied. Wel zijn rondom het 

onderzoeksgebied meerdere AMK-terreinen gedefinieerd (Figuur 2.6). Direct ten 

noorden van het plangebied bevindt zich een terrein van hoge archeologische waarde 

met nummer 4.048, dat betrekking heeft op de eerder vermelde, door de Universiteit 

Leiden opgegraven, vroegmiddeleeuwse nederzetting te Nieuw-Rhijngeest. 

Ten westen hiervan bevinden zich meerdere aaneengesloten monumenten (2.969, 

3.070- 3.072). Het betreft hier terreinen met sporen van een nederzettingen uit 

de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen en een kasteel/hofstad uit de late 

middeleeuwen. Er is waarschijnlijk een haven en een geromaniseerde nederzetting 

geweest. Dit betreft de Romeinse vicus behorende bij Praetorium Agrippinae, het 

eerder genoemde castellum. Uit de bewoning die in de Merovingische en Karolingische 

tijd zijn tenminste 28 huisplattegronden gevonden en daarnaast een groot aantal 

waterputten en uitzonderlijk goed geconserveerd botmateriaal. Zowel de Romeinse 

vicus als de middeleeuwse nederzetting zijn goed bewaard en deels opgegraven.12

Ten zuidwesten van het plangebied, aan de overzijde van het Valkenburgse Meer 

bevinden zich drie AMK-terreinen (10.706-10.708). Bij de uitbreiding van het meer 

zijn hier vondsten gedaan in twee van elkaar gescheiden horizonten. Het betreft 

vondsten uit de zowel de late ijzertijd als de Romeinste tijd. De goed geconserveerde 

vondsten bestonden onder andere uit een grote hoeveelheid aardewerkfragmenten, 

een smeltkroesje, weefgewichten, netverzwaringen, ‘speelschijfjes’, dierenbotten, 

fragmenten van maalstenen, hout, houtskool, hazelnoten, ijzerslakken en schelpen.

12  Toelichting AMK.
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Figuur 2.5 
Archis vondstlocaties rond het plangebied. 
(Bron: RCE/Kadaster).
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2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een lage indicatieve waarde. 

De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende classificatie van de 

trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal voor de kaart worden voor het 

West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en de geologische kaart genoemd.13 

De kaart is gemaakt op basis van een rastergrid met eenheden van 50 bij 50 meter. 

Door de grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dermate lokaal niveau 

als bij het hier gerapporteerde onderzoek en deze kan naar eigen zeggen dan ook 

slechts als richtinggevend worden gebruikt.14 Een gemeentelijke verwachting is veel 

gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit bureauonderzoek 

dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Om de historische situatie op en rond het plangebied in kaart te brengen is 

gekeken naar diverse historische kaarten. De oudste kaart met een relatief hoge 

nauwkeurigheid is de eerste optekening van de voorloper van het kadaster: het 

Minuutplan gemaakt tussen 1811 en 1832. In deze periode is de locatie van het 

plangebied, evenals de omliggende percelen, onbebouwd en volgens de bijbehorende 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) in gebruik als weiland.

13  Deeben 2009, 11.
14  Deeben 2009, 5.
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Figuur 2.6 
Uitsnede uit de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) met het plangebied 
in rood (bron: RCE/Kadaster).
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Figuur 2.7 
Locatie (bij benadering) van het plangebied 
in rood op de kadastrale kaart 1811-1832: 
minuutplan Oegstgeest, Zuid Holland, sectie 
E, blad 02.

Figuur 2.8 
Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart 
van ca. 1850 met het plangebied in rood (bron: 
Kadaster).
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Ook op de Topografische Militaire Kaart (TMK) uit ca. 1850 (Figuur 2.8) en op de 

hier van afgeleide Bonnebladen gefabriceerd tussen 1865 en 1949 is het plangebied 

steeds onbebouwd (Figuur 2.9). Het beeld blijft daarna feitelijk ongewijzigd tot op 

het moment van nu. Op diverse topografische kaart gemaakt tussen 1950 en heden is 

slechts sporadisch zeer kleinschalige bebouwing zichtbaar op het terrein.15 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde archeologische 

verwachting worden opgesteld: 

Datering
In verband met de verwachte post-Romeinse erosie van de Oude Rijn, ter plaatste van 

het plangebied, worden geen resten uit de Romeinse tijd of ouder meer verwacht. Het 

betreft uitsluitend resten uit de middeleeuwen of Nieuwe Tijd. 

Complextype
In de verwachte restgeul moet rekening gehouden worden met zeer goed 

geconserveerd infrastructurele en off-site resten die verband houden met de 

nabijgelegen nederzetting te Nieuw- Rhijnfront. Hierbij moet worden gedacht aan 

afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, steigers en (delen van) 

schepen. De kans dat dergelijke resten aanwezig zijn is zeker aanwezig gezien de 

aanwezigheid van de nederzetting uit de vroege middeleeuwen op 250 meter ten 

noorden van het plangebied. 

15  Bron: Topotijdreis Kadaster

Figuur 2.9 
Uitsnede uit het Bonneblad samengesteld 
tussen 1925 en 1949 met het plangebied in 
rood (bron: Kadaster).
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Diepteligging
Eventuele archeologische resten bevinden zich direct vanaf de top van het 

ongestoorde bodemprofiel, onder het pakket opgebracht/verstoord zand. 

Gaafheid en conservering
Gaafheid en conservering van voornoemde resten is gezien de kalkrijke, kleiige 

ondergrond en de ligging onder de grondwaterstand vermoedelijke zeer goed.

Locatie en omvang
De infrastructurele en off-site resten in de vorm van afvaldumps, kadewerken, 

beschoeiingen, wegen, bruggen, steigers en (delen van) schepen kunnen in principe in 

het gehele plangebied voorkomen. De omvang van de archeologische resten is moeilijk 

te bepalen en kan variëren van zeer lokale afvaldumps tot kadewerken of steigers van 

enkele tientallen meters. 

Uiterlijke kenmerken
De archeologische resten kunnen bestaan uit resten van houtbouw, mogelijk in de 

vorm van palen, planken en (vlechtwerk)wanden. Met betrekking tot de mobilia als 

gevolg van afvaldumps of andere activiteiten in het verleden kan worden gedacht aan 

alle voorkomende materiaalcategorieën: aardewerk, steen, glas, metaal,

slak, bot, leer, hout, etc. Grondsporen worden niet verwacht.

Mogelijke verstoringen
Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige verstoringen.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

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.

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. De boringen zijn zoveel mogelijk verspreid 

geplaatst over het te bebouwen terrein. Er zijn 6 boringen gezet. De boringen zijn 

in twee kleine raaien (2 x 3 boringen) haaks op de aangrenzende Rijn geplaatst: 

1 raai in de noordelijke helft van het onderzoeksgebied en 1 raai in de zuidelijke 

helft. Getracht is om een afstand tussen de boringen aan te houden van 25 m. Door 

terreinomstandigheden is de exacte locatie van de boringen echter bepaald aan de 

hand van waar het mogelijk was tussen de verharding van stelconplaten door te boren. 

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, in 

combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. Waar mogelijk zijn de boringen 

zijn doorgevoerd tot een diepte van  4 m beneden maaiveld. 

De locatie en de hoogte van de boringen is vastgelegd met een DGPS met een 

nauwkeurigheid < 3 cm. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 

norm. Alle grond uit de boorkern is door het snijden en verkruimelen met het blote 

oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 1 
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Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart met boornummers binnen 
het plangebied (rode kader) (bron topografie: 
Kadaster).
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opgenomen achter in het rapport. De boringen zijn ingemeten met een dGPS. Hiermee 

is tevens  de maaiveldhoogte bepaald. De geschatte meetfout bedraagt maximaal 2,5 

cm.

Deze methode is geschikt voor het gedetailleerd in kaart brengen van de 

paleogeografische  en bodemkundige gesteldheid en hieraan te relateren 

archeologische verwachtingen. Deze methode is niet geschikt voor het opsporen van 

zeer lokale archeologische resten, zoals graven, rituele deposities, kades, bruggen, 

etc., welke doorgaans niet zijn op te sporen door middel van een booronderzoek.

Wanneer uit de boringen zou blijken dat er verschillende landschappelijke eenheden 

aanwezig zouden zijn binnen het onderzoeksgebied waren 15 extra boringen 

gereserveerd om deze goed in kaart te brengen in relatie tot de archeologische 

verwachting. De resultaten van het booronderzoek gaven echter geen aanleiding de 

extra boringen uit te voeren.

3.3 Resultaten

Uit het booronderzoek komt een zeer uniform beeld naar voren van de 

paleogeografische en bodemkundige opbouw van het plangebied. Van onder naar 

boven ziet de profielopbouw er als volgt uit:

De basis van het profiel wordt gevormd door een ongestoord pakket uiterst siltig tot 

sterk siltig, zwak humeuze klei. Deze klei is gereduceerd, kalkrijk en bevat enkele 

zandlagen, variërend van enkele dunne zandlagen tot veel dikke zandlagen. In boring 

3 kwamen dikke zandpakketten voor van 0,5 m tot meer dan 1 m. Verder komen her 

en der plantenresten en schelpgruis voor. De top van het pakket bevindt zich tussen 

de 0,8 en 1,4 m –Mv (0,71 – 1,24 m –NAP). Op een diepte beneden 3,5 m Mv gaat het 

pakket op de meeste plaatsen over in meer zandige afzettingen.

Over het hele plangebied worden de voornoemde lagen afgedekt door een 0,55 tot 

1,3 m dik pakket matig siltig tot uiterst siltig zand. In het pakket komen kleibrokken 

voor en zijn puinspikkels en -brokken aangetroffen. In boring 6 zijn hierin tevens 

baksteenfragmenten en scherven geglazuurd aardewerk aangetroffen. 

In afwijking op bovenstaand is in boringen 1 en 5 is tussen voornoemde pakketten een 

0,25-0,3 m dik pakket sterk zandig klei aangetroffen. Het pakket was donkerbruingrijs 

tot grijs, kalkloos en bevatte fragmenten (bouw)puin. Deze laag gaat naar beneden 

geleidelijk over in de ongestoorde natuurlijke afzettingen.

3.4 Interpretatie 

De uiterst siltige tot sterk siltige klei met zandlagen aan de basis van het profiel kan 

worden geïnterpreteerd als afzettingen van een verlandende restgeul. Het betreft 

de laatste verlandingsafzettingen van de Oude Rijn die vermoedelijk in de volle 

middeleeuwen of mogelij al in de vroege middeleeuwen zijn gesedimenteerd (voor 

afsluiting van de Kromme Rijn in 1122 bij Wijk-bij-Duurstede).  

De daarboven aangetroffen afzettingen zijn afkomstig van opgebrachte en/of 

verstoorde bovengrond die vermoedelijk grotendeels van elders is aangevoerd. 

De tussenliggende laag in boring 1 en 5 kan worden geïnterpreteerd als de “oude”  

bouwvoor die in de afgelopen eeuw is ontstaan.
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Conclusie en advies 

4.1 Conclusie

Overeenkomstig de verwachtingen op basis van de bureaustudie maakt het plangebied 

in het geheel deel uit van de restgeul van de Oude Rijn. De huidige Oude Rijn vormt 

de laatste stroomdraad binnen de verder verlande riviergeul. De aangetroffen kleiige 

afzettingen met duidelijke kenmerken van een restgeulvulling zijn overal aangetroffen 

en vermoedelijk afgezet gedurende de middeleeuwen. 

Er zijn tijdens het booronderzoek geen aanwijzingen gedaan voor grootschalige 

bodemverstoringen en op de meeste plaatsen is beneden ca. 0,7 m –NAP een 

onverstoord bodemprofiel aangetroffen. 

Tijdens het booronderzoek zijn geen directe aanwijzingen gedaan voor de 

aanwezigheid van archeologische resten. Aangezien het gehele plangebied 

deel uitmaakt van een restgeul bestaat er een lage kans op het aantreffen van 

nederzettingssporen, grafvelden en andere archeologisch resten die in een droge 

context te plaatsen zijn. Daarentegen bestaat er wel een kans op het aantreffen 

van goed geconserveerde water- en moeras gerelateerde archeologisch resten. 

De Oude Rijn nam een belangrijke positie in gedurende de vroege middeleeuwen, 

gezien de moeite die werd geïnvesteerd door de bewoners van de nederzetting te 

Nieuw-Rhijngeest om toch dicht op de rivier te kunnen wonen. Lokaal zal de rivier en 

omliggende laagten voor allerhande functies zijn benut waarbij te denken valt aan 

handel, scheepsbouw, visserij, houtwinning, kleiwinning en begrazing. 

Het is niet uit te sluiten  dat zich hier tijdens graafwerk in de bodem archeologische 

resten kunnen aandienen samenhangend met genoemden mogelijke functies. Het 

blijft daarmee bij een archeologische verwachting voor water- en moerasgerelateerde 

archeologische resten. Een verwachting die in het kader van een zorgvuldige omgang 

met het archeologisch erfgoed een nadere invulling verdient dient bij realisatie van het 

plan.

De gespecificeerde archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek 

is opgesteld blijkt grotendeels te kunnen worden bevestigd. De bijgestelde 

gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm nogmaals weergeven in 

Tabel 4.1.

Eigenschap Verwachting

Datering middeleeuwen - Nieuwe tijd

Complextype afvaldumps, kadewerken, beschoeiingen, wegen ,bruggen, steigers en (delen 
van) schepen

Omvang zeer lokaal tot enkele tientallen meters

Diepteligging beneden 0,71 – 1,24 m –NAP

Gaafheid en conservering zeer goed

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken voornamelijk punt- en lijnobjecten: grondsporen, houtbouw en alle soorten 
mobilia

Mogelijke verstoringen niet verwacht

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.

4
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4.2 Advies

De bovengrond van het plangebied (tot 0,7 m) is in verleden reeds geroerd of bestaat 

uit opgebrachte grond. Hiervoor geldt geen verwachting meer op archeologische 

resten. Met betrekking tot dit deel van het gebied legt het aspect archeologie hier naar 

onze mening sowieso geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. Het 

onverstoord bodemprofiel bevindt zich overal beneden 0,7 m –NAP. Daarom adviseren 

wij het deel van het gebied boven 0,7 m -NAP vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 

Voor het deel van het plangebied onder 0,7 m –NAP geldt wel een verwachting voor 

archeologische resten. Het gaat hierbij vooral om lijnobjecten en puntlocaties zoals 

resten van vaartuigen, waterwerken en afvaldumps, waarvan de ligging op basis van 

verzamelde gegevens niet nader kan worden voorspeld. 

Uit de het funderingsoverzicht van de laatste bouwplannen blijkt inmiddels dat de 

graafwerkzaamheden voor het aanbrengen van poeren en funderingsbalken maximaal 

tot op 1,05 m – peil reiken Dit betekent dat niet dieper zal worden gegraven dan 0,35 

m -NAP. Uitgaande van deze dieptemaat zullen de bodemingrepen slechts tot in de 

verstoorde bovengrond reiken.  Conclusie van het onderzoek is dan ook dat de diepere 

bodemlagen met de voornoemde mogelijke archeologische resten (vanaf 0,7 m – NAP) 

niet worden verstoord. Er is naar onze mening dan ook geen archeologisch vervolgon-

derzoek nodig.
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: ORH64-1
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.714,18, Y: 464.503,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,53, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,97 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,47 m -NAP

boring: ORH64-2
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.692,18, Y: 464.494,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,26, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk

140 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: valt uit guts

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,54 m -NAP



28 Rhijnhofweg 9 te oegstgeest

boring: ORH64-3
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.660,97, Y: 464.479,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,05, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,95 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,45 m -NAP

boring: ORH64-4
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.735,51, Y: 464.427,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,94 m -NAP
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boring: ORH64-5
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.711,55, Y: 464.425,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,09, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: "oud" oppervlak

80 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis

170 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

250 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen

360 cm -Mv / 3,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Opmerking: valt uit guts

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,91 m -NAP

boring: ORH64-6
beschrijver: EH/PG, datum: 27-10-2016, X: 90.693,59, Y: 464.411,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,06, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Archicom, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met baksteen en geglazuurd aw

130 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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