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Samenvatting

Op 16 oktober 2017 heeft Archol in opdracht van de firma Van Rhijn Bouw BV 

een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Rijndijk 191, te 

Hazerswoude Rijndijk. Van Rhijn Bouw BV is bezig met de bouw van enkele woningen 

binnen het plangebied Hof van Oostvaert. Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek 

was aangetoond dat zich binnen het plangebied mogelijk resten konden bevinden van 

de Romeinse Limesweg. 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is de archeologische waarden binnen het 

plangebied in kaart te brengen (karteren) en te waarderen. Hiervoor worden de 

archeologische kenmerken van het gebied in kaart gebracht en worden archeologische 

vindplaatsen opgespoord en zo mogelijk begrensd. Dit proces moet uiteindelijk 

resulteren in aanbevelingen over de noodzaak van vervolgonderzoek binnen het 

onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied meet slechts ca. 25 bij 15 m. Daarom is volstaan met één 

proefsleuf van 25 bij 4 m. Deze is dwars op de verwachte ligging van de Romeinse 

weg aangelegd. Onder begeleiding van een archeoloog is de bovengrond verwijderd 

en is vervolgens laagsgewijs verdiept tot in de onverstoorde komklei, tot onder het 

niveau waarop de sporen werden verwacht. Alle sporen zijn ingekrast, vervolgens is het 

vlak gefotografeerd en ingemeten met een dGPS. De sporen zijn beschreven in een 

database. 

Er zijn tijdens het onderzoek nauwelijks archeologische resten aangetroffen. 

De Limesweg kon hier niet worden aangetoond. Wel zijn op vier plaatsen drains 

aangetroffen. De drains liggen onder de ophogingslaag en zijn ingegraven tot in 

de top van de oorspronkelijke oeverafzettingen. Overige antropogene sporen zijn 

niet aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid is tijdens het vooronderzoek grind 

opgeboord uit een drain en is dit vervolgens geïnterpreteerd als grind afkomstige van 

de hier verwachte Limesweg. 

Aangezien geen sprake is van een archeologische vindplaats wordt verder 

archeologisch onderzoek niet zinvol geacht. Geadviseerd wordt het gebied vrij te 

geven voor de beoogde ontwikkeling.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op 16 oktober 2017 heeft Archol in opdracht van de firma Van Rhijn Bouw BV 

een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Rijndijk 191, te 

Hazerswoude Rijndijk (Figuur 1.1). Van Rhijn Bouw BV is bezig met de bouw van enkele 

woningen binnen het plangebied Hof van Oostvaert. Op basis van eerder uitgevoerd 

onderzoek was aangetoond dat zich binnen het plangebied, op de locatie van kavels 

4 en 5, mogelijk resten konden bevinden van de Romeinse Limesweg. Het onderzoek 

heeft vastgesteld dat door de voorgenomen bodemingrepen deze archeologische 

waarden zullen worden verstoord. Het bevoegd gezag, de gemeente Alphen aan den 

Rijn, heeft daarom aan de verleende omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden 

dat op de locatie van de Limesweg archeologisch onderzoek dient te worden 

uitgevoerd in de vorm van proefsleuven.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich op een perceel aan de Rijndijk 191. De omvang 

is bepaald aan de hand de resultaten van het vooronderzoek1: binnen de grenzen 

van het onderzoeksgebied zijn mogelijk sporen van de Limesweg in enkele boringen 

aangetroffen. Aan de westkant valt de grens van het onderzoeksgebied samen met die 

van het plangebied. Aan de oostkant  wordt het onderzoeksgebied begrensd door de 

aanwezigheid van verstoringen als gevolg van de voormalige bebouwing (Figuur 1.2). 

Tevens waren aan deze zijde al heipalen aangebracht voor de nieuwe bebouwing. Deze 

zone daarom is niet meer bij het onderzoeksgebied betrokken. Op het omliggende 

1  Porreij-Lyklema 2012.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied (ster).
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terrein is, op basis van het booronderzoek, geen archeologische verwachting van 

toepassing. Bij aanvang van het onderzoek was het onderzoeksgebied braakliggend en 

gedeeltelijk bedekt met stort.

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 een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”).Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO. 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (rood).
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het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Aan dit onderzoek ligt een Programma van Eisen (PvE) ten grondslag.2 Opdrachtgever 

van het project is Henk Schotman (projectleider Van Rhijnbouw BV). De gemeente 

Alphen aan den Rijn is bevoegd gezag. Janneke Noordervliet-van Zwienen van de 

Omgevingsdienst Midden-Holland treedt op als adviseur van de gemeente. Het 

onderzoek is uitgevoerd door een team van Archol, aangevuld met een fysisch 

geograaf (Tabel 1.2) .

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) met 
mogelijke doorstart naar opgraven (DO)

Projectnaam: Limesweg – Hof van Oostvaert

Archolprojectcode: HHO1742

Archis-zaaknummer: 4568558100

Opdrachtgever: Van Rhijnbouw BV, Henk Schotman (projectleider)

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Alphen aan den Rijn

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst Midden-Holland, Janneke 
Noordervliet-van Zwienen

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 16 oktober

Rapport gereed: 16 januari 2018

Versie 1.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid – Holland

Gemeente: Alphen aan den Rijn

Plaats: Hazerswoude-Rijndijk

Toponiem: Rijndijk 191 / Hof van Oostvaert

Coördinaten gebied: 101403 / 460367 (centrumcoördinaat)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 375 m2

Huidig grondgebruik: Bouwplaats

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

Naam Functie Bedrijf

T.A. Goossens projectleider Archol

P. van de Geer veldwerkleider Archol

B. Cornelisse veldarcheoloog Archol

S. Beuger veldarcheoloog Archol

E. Heunks fysisch geograaf Heunks Landschapsarcheologie

 

2  Van de Geer 2017.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het proefsleuvenonderzoek is de archeologische waarden binnen het 

plangebied in kaart te brengen (karteren) en te waarderen. Hiervoor worden de 

archeologische kenmerken van het gebied in kaart gebracht en worden archeologische 

vindplaatsen opgespoord en zo mogelijk begrensd. Daarnaast worden de 

archeologische sporen en vondsten gewaardeerd om zo de aard, omvang, datering, 

gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische vindplaatsen 

vast te stellen. Hiertoe worden alle sporen onderzocht. Dit proces moet uiteindelijk 

resulteren in aanbevelingen over de noodzaak van vervolgonderzoek binnen het 

onderzoeksgebied.

Indien uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat behoudenswaardige resten aanwezig 

zijn, kan in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag worden besloten tot 

een doorstart naar opgraving van de vindplaats. Het doel van dat onderzoek is het 

documenteren van de archeologische resten, het veilig stellen van materiaal van de 

vindplaats en daarmee het veilig stellen (en documenteren) van de archeologische 

informatie die het plangebied bevat die van belang is voor kennisvorming over het 

verleden. 

2.2 Vraagstellingen

Het onderzoek dient als eerste antwoord te geven op de vraag of en, zo ja, waar 

archeologische resten zich in het onderzoeksgebied bevinden. Vervolgens moet de 

vraag beantwoord worden of de resten behoudenswaardig zijn.

Indien de verwachte Limesweg wordt aangetroffen is de vraag hoe, wanneer en 

waarmee de weg is geconstrueerd. Naar aanleiding van de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek en afhankelijk van de conservering van eventueel aanwezige 

resten kunnen aanvullende onderzoeksvragen worden opgesteld.

2.3 Onderzoeksvragen

In het programma van eisen zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen:

Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek:

Landschappelijke ligging

1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf) en komt deze overeen met de verwachting op 

basis van het vooronderzoek?

2. Wat is de relatie tussen de landschappelijke eenheden en eventueel aangetroffen 

archeologische resten?

3. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post-depositionele processen en hoe 

laten deze zich karakteriseren?

2
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Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Indien geen archeologische resten worden aangetroffen:

4. Welke verklaring is er te geven voor het ontbreken van archeologische resten?

Indien wel archeologische resten worden aangetroffen:

5. Wat is de aard, datering, karakter, conservering en gaafheid van de aangetroffen 

archeologische resten? 

6. Wat is de begrenzing, diepteligging en ruimtelijke spreiding van de sporen en 

vondsten?

7. Welke mobiele vondsten zijn er gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, 

functies, aantallen en gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? 

Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

Waardebepaling

8. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde? 

9. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? Zijn er verstoringen aangetroffen?

10. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

11. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied? 

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen

12. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

13. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting? 

Ten behoeve van doorstart naar opgraven, bij het aantreffen van de Limesweg:3

Ook wanneer het onderzoek niet verder komt dan de proefsleuvenfase dienen de 

onderzoeksvragen zoveel mogelijk beantwoord te worden. Wanneer dit niet mogelijk is 

dan dient dat te worden gemotiveerd.

Verschijningsvorm 

14. Wat was de breedte, hoogte en oriëntatie van het weglichaam?  Hoe breed is het 

wegdek geweest?

15. Hoe is de weg vormgegeven? Is er sprake van een opgehoogd weglichaam? Welke 

bouwstoffen zijn hiervoor gebruikt?

16. Is het wegdek verhard? Welke grondstoffen zijn hiervoor gebruikt?

17. Zijn er meerdere fases van gebruik en/of reparatie te herkennen? Hoe zien deze eruit?

18. Zijn er verschillen in het gebruik van grondstoffen tussen de verschillende fasen?

19. Is de Limesweg wat opbouw, afmeting en gebruikte grondstoffen betreft, over 

het gehele tracé gelijk, of zijn er verschillen waarneembaar (vergelijk met andere 

vindplaatsen in de regio)? 

20. Wordt de weg begeleid door een of meerdere bermgreppels? Wat is de afmeting en de 

vorm van de bermgreppels? Zijn er andere sporen of structuren ‘ter ondersteuning’ van 

de weg?

3  Naar Luksen-IJtsma 2010.
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21. Zijn er overblijfselen van de verschillende activiteiten die plaatsvonden langs de 

Limes, zoals nijverheid, handel en scheepvaart?

Datering 

22. Wanneer is de weg aangelegd? Hoe lang is de weg in gebruik geweest?

23. Wanneer heeft er reparatie/onderhoud plaatsgevonden? 

24. Is er een relatie tussen datering en gebruikte grondstof? 

25. Zijn er perioden van verhoogde activiteit waarneembaar met betrekking tot het 

onderhoud en het gebruik van de Limesweg?

Tracékeuze

26. Waar in het (natuur)landschap is de Limesweg aangelegd? 

27. Is de (landschappelijke) ligging hier anders dan op andere vindplaatsen in de regio?

28. Zijn er specifieke aanpassingen/eigenschappen aan de constructie die kunnen worden 

gerelateerd aan de landschappelijke ligging (dijklichaam/brug/fundering/etc.)?
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Het aardewetenschappelijk onderzoek bestond uit het bestuderen van de 

profielopbouw middels een doorlopend lengteprofiel (ca. 25 m). Het profiel is 

gefotografeerd, ingekrast, getekend en beschreven. Met behulp van een Edelman 

boor en guts is het profiel op één locatie naar beneden toe uitgebreid tot 5,4 m –NAP. 

Bij de interpretatie en beschrijving van de profielen is een fysisch geograaf betrokken. 

Het westelijk profiel was het meest in tact en bovendien centraal gelegen in het 

onderzoeksgebied. Daarom is dit profiel gedocumenteerd.

3.2 Methodiek preufsleuf

Het onderzoeksgebied meet slechts ca. 25 bij 15 m. Daarom kon worden volstaan met 

één proefsleuf van 25 bij 4 m. Deze is dwars op de verwachte ligging van de Romeinse 

weg aangelegd (nno-zzw). De exacte plaatsing van de sleuf is uiteindelijk in het veld 

bepaald aan de hand van de beschikbare ruimte binnen het plangebied. Tussen de 

heipalen en de sloot die de grens van het plangebied vormt, was maar weinig ruimte 

voor een werkput en de daaruit vrijkomende stort. De werkput moest langs de sloot 

of langs de heipalen komen te liggen. Er is uiteindelijk voor het laatste gekozen om 

wateroverlast te voorkomen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE. De put is aangelegd met een 

graafmachine met gladde bak. Onder begeleiding van een archeoloog is de 

bovengrond verwijderd en is vervolgens laagsgewijs verdiept tot in de onverstoorde 

komklei, tot onder het niveau waarop de sporen werden verwacht. Alle sporen zijn 

ingekrast, vervolgens is het vlak gefotografeerd en ingemeten met een dGPS. De 
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Figuur 3.1 
Proefsleuf (wit), onderzoeksgebied (rood) en 
profiellocatie (blauw) geprojecteerd op de 
oude topografie.
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sporen zijn beschreven in een database. Een selectie van aanlegvondsten afkomstig 

van de oude bouwvoor is verzameld  in vakken van 5 bij 5 m en ingemeten. Er zijn geen 

monsters genomen.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Het plangebied bevindt zich landschappelijk gezien binnen de stroomgordel van de 

Oude Rijn, op de zuidelijke oevers en het daarachter gelegen komgebied. De Oude Rijn 

is vanaf ca. 4400 v. Chr. actief geweest. Met het afdammen van de Kromme Rijn bij 

Wijk bij Duurstede in 1122 n. Chr. kwam een einde aan de activiteit.4 Aan weerszijden 

van de meandergordel zijn tijdens overstromingen van de geul(en) oeverwallen 

gevormd. Tevens kwamen oeverwaldoorbraken (crevassen) en crevassegeulen 

met (smalle) vertakkingen en mogelijke (zandige) oeverafzettingen voor (figuur 

2). Deze vormden, als gevolg van differentiële klink, hogere delen in het landschap 

en waren daardoor gunstige bewoningslocaties in het verleden. Op dergelijke 

crevasseafzettingen is bij Hazerswoude-Dorp een vindplaats uit de het neolithicum 

- bronstijd aanwezig. Verder van de Rijn af bevinden zich de komgebieden. In de 

komgebieden is bij grotere overstromingen kleiig sediment afgezet; in perioden van 

verminderde rivieractiviteit en voorafgaand aan het ontstaan van de Oude Rijn, heeft 

in het gebied veenvorming plaatsgevonden. Op de geomorfologische kaart staat 

aangegeven dat het plangebied uit een rivierinversierug bestaat, waarbij de zandige 

oeverwallen hoger liggen dan het omringende landschap. Daarnaast is aangegeven dat 

het gebied mogelijk (deels) is afgegraven.

Het vooronderzoek heeft uitgewezen dat de bodemopbouw bestaat uit (van boven 

naar beneden) kleiige oeverafzettingen op kleiige en/of venige komafzettingen, 

behorende tot de Formatie van Echteld. In de top van vrijwel alle boringen rondom de 

huidige bebouwing is een verstoord pakket aanwezig. Daarnaast is in vrijwel het gehele 

plangebied in de top een bouwvoor aanwezig.

4.2 Archeologisch kader

Van de Oude-Rijn-stroomgordel is een groot aantal vindplaatsen bekend. Een 

belangrijk deel van deze vindplaatsen hangt samen met de Limes, de noordgrens 

van het Romeinse Rijk. Deze grens werd in Nederland gevormd door de toenmalige 

Rijnloop. Aan de zuidzijde van de Rijn bevonden zich op min of meer regelmatige 

afstand forten: castella. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij Roomburg in Leiden 

(Matilo), in Alphen aan den Rijn (Albaniana) en in Zwammerdam (Nigrum Pullum). 

De castella waren onderling verbonden door een militaire weg (de via militaris of 

Limesweg) die zowel diende voor het transport van troepen als voor verdediging van 

de noordgrens van het Romeinse Rijk. Langs deze weg bevonden zich waarschijnlijk op 

min of meer regelmatige afstanden wachtposten of wachttorens. Langs de weg zullen 

ook nederzettingen en grafvelden aanwezig zijn geweest.

De bodemgesteldheid is een bepalende factor geweest bij de aanleg van de weg: in 

het algemeen werden daartoe de hogere delen in het landschap uitgekozen, waar de 

kans op overstromingen het kleinst was. Uit eerder onderzoek blijkt dat de weg met 

name is aangelegd op de overgang van de zone met beddingafzettingen naar de zone 

met oeverafzettingen. Op enkele locaties ligt de weg echter dicht tegen de geul, waar 

de kans op overstromingen veel groter was. Dit zijn mogelijk locaties waar laad- en 

4  Overgenomen en aangepast naar Porreij-Lyklema 2012. 
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Figuur 4.1 
Resultaten booronderzoek (Porreij-Lyklema 
2012).
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loskades hebben gelegen. Zoals is aangetoond kan het tracé van de Romeinse weg 

op de randen van de oeverwallen langs de kronkelende rivierloop hebben gelegen; in 

een aantal gevallen zijn grotere bochten van de rivier afgesneden en is de weg in het 

lager gelegen gebied aangelegd. De weg was ca. 6 m breed en bestond aanvankelijk 

waarschijnlijk uit een eenvoudige grindbaan. Aan een vitale verkeersverbinding als 

deze moet echter regelmatig onderhoud hebben plaatsgevonden, zeker op plaatsen 

waar de weg de rivierloop volgde. Mogelijk werd de weg pas in de 2e eeuw serieus 

bedreigd door het water en was de zogenaamde ‘dijkweg’ daar het antwoord op.5  

Er wordt vermoed dat deze is aangelegd vlak na de winter van 124/125 n. Chr., 

waarschijnlijk in opdracht van keizer Hadrianus. Afhankelijk van de geologische 

ondergrond zijn toen verschillende funderingstypen gebruikt. Op locaties waar de 

ondergrond drassig was, is de weg gefundeerd met een constructie van houten 

palen en biezenmatten; op andere locaties bestaat het weglichaam uit een met klei 

opgeworpen dijkje met daarop een laag grond. Soms werden er bekistingen voor het 

dijklichaam gemaakt; plaatselijk zorgden waterdoorlaten of lage bruggen ervoor dat 

de weg tijdens bijzonder hoge waterstanden niet zou verspoelen of zou bezwijken als 

gevolg van de druk van het water.

4.3 Gespecificeerde verwachting

Specifiek worden in het plangebied resten van de Romeinse Limesweg en/of 

aanverwante vindplaatsen

verwacht. Op de Limeskaart Zuid-Holland staat de Romeinse weg afgebeeld in 

oostwestelijke richting ter hoogte van het onderzoeksgebied. Direct ten oosten van het 

plangebied is een Limeswaarneming bekend. Tijdens het voorgaande booronderzoek 

binnen het plangebied zelf is tussen ca. 1,56 m –NAP en 1,73 m -NAP (rond 0,70 m 

-Mv) een ca. 10 cm dikke laag zwak zandige klei aangetroffen met veel grof grind. 

De laag bevindt zich onder de verstoorde menglaag en op de oeverafzettingen. Het 

aangeboorde grindniveau in twee boringen is toen als duidelijke aanwijzing voor de 

Romeinse weg binnen het onderhavige plangebied geïnterpreteerd (Figuur 4.1).6  

Er zijn geen aanwijzingen om een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd in het 

plangebied te vermoeden. Tevens zijn (met uitzondering van de Limesweg) geen 

aanwijzingen aangetroffen voor bewoningssporen uit de periode neolithicum t/m 

Nieuwe tijd. Archeologische resten uit deze perioden hebben op basis van het 

booronderzoek binnen het plangebied een lage verwachting.

 

5  Luksen-IJtsma 2010.
6  Porreij-Lyklema 2012.
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Resultaten 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Door het vastleggen van een lengteprofiel van de proefsleuf is een goed beeld 

verkregen van de fysisch-geografische opbouw van het onderzoeksgebied 

(Figuur 5.1 en Bijlage III). De ondergrond bestaat in algemeen termen uit oever-

op-komafzettingen die zijn afgedekt door een 30-60 cm dikke bouwvoor en 

ophogingslaag. 

De ophogingslaag bestaat uit een bruingrijs, kalkrijk klei/zandmengsel met veel puin. 

Hieronder bevindt zich een oude bouwvoor van uiterst siltige (Ks4), kalkrijke grijze klei 

met veel roest en puin. Daarnaast komt recent aardewerk en glas voor, maar ook wat 

ouder geglazuurd aardewerk uit de Nieuwe tijd. Op plaatsen bevindt zich hieronder 

nog een iets diepere omgezette laag die schoner is dan de bouwvoor, maar ook 

aardewerk en bouwpuin bevat.

De oude bouwvoor is gevormd in een pakket oeverafzettingen van sterk siltige tot 

uiterst siltige (Ks3/Ks4), kalkloze, lichtgrijze tot lichtblauwgrijze klei, waarvan nog een 

kleine 25 cm intact is. De top hiervan bevindt zich rond 1,6 m -NAP (0,6 m -Mv).

Onder de oeverafzettingen, op ca. 1,8-1,9 m –NAP (0,8-0,9 m –Mv), bevindt zich een 

pakket komafzettingen van sterk siltige, kalkloze klei. De klei is bruingrijs van kleur, 

kalkloos, matig humeus en bevat plantenresten. Onder de reductiegrens, op ca 2 

m -NAP, wordt de klei donkerbruingrijs, sterk humeus en komen veel planten- en 

houtresten. Dit pakket reikt tot op een diepte van ten minste 5,4 m -NAP. 

De aangetroffen bodemopbouw is in overeenstemming met het beeld dat uit het 

vooronderzoek naar voren kwam. 

Figuur 5.1 
Meest zuidelijke deel van het lengteprofiel 
(richting westen).
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5.2 Archeologische resten

5.2.1 Sporen

Er zijn tijdens het onderzoek nauwelijks archeologische resten aangetroffen. De 

Limesweg kon niet worden aangetoond. Wel zijn op vier plaatsen drains aangetroffen 

(spoor 1 t/m 4; Bijlage III en Figuur 5.3). De drains liggen onder de ophogingslaag 

en zijn ingegraven tot in de top van de oorspronkelijke oeverafzettingen. De drains 

bestaan uit een kunststof buis, voorzien van kokosvezels en zijn ingebed in een laag 

zeer grof grind (Figuur 5.2). Onder de ophogingslaag en in de oude bouwvoor bevinden 

zich hier dus 4 grindbanen met een diameter van grofweg 40 cm. Overige antropogene 

sporen zijn niet aangetroffen. De diepteligging van deze grindbanen (ca. 70 cm –Mv) 

onder de verstoorde menglaag en op de oeverafzettingen komt overeen met de 

grindwaarnemingen uit het booronderzoek.

Ter verificatie zijn de twee boringen met grindindicatoren uit het vooronderzoek 

ingevoerd in een GPS en in het veld uitgezet. Hieruit bleek dat de boringen zich 

op en/of langs één van de drains (spoor 2) hebben bevonden (Figuur 5.3). Naar alle 

waarschijnlijkheid is tijdens het vooronderzoek grind opgeboord uit de drain en is dit 

vervolgens geïnterpreteerd als grind afkomstige van de hier verwachte Limesweg. 

Figuur 5.2 
Detail van één van de drains in het westelijk 
profiel van de proefsleuf.
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5.2.2 Vondsten

Uit de top van de oeverafzettingen, direct onder de oude bouwvoor, zijn enkele 

scherven verzameld om de post-Romeinse ouderdom te onderbouwen. Het materiaal 

is vermoedelijk afkomstig uit de oude bouwvoor die veel bouwpuin en aardewerk 

bevatte. In totaal gaat het om 16 scherven die op zijn vroegst uit de 16/17e -eeuw 

dateren. Het materiaal bestaat voornamelijk uit roodbakkend geglazuurd aardewerk, 

waaronder enkele voetjes van een grape. Verder is witbakkend geglazuurd aardewerk, 

Westerwald-aardewerk en steengoed aanwezig. De scherven zijn mogelijk afkomstig 

van vroegere bemesting met stadsafval, of ophoging van het terrein met materiaal van 

elders. 
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Figuur 5.3 
Allesporenkaart met tevens de locaties van de 
boringen (geel) met indicatoren (grind) uit het 
vooronderzoek.
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Conclusie

6.1 Conclusie

Tijdens het onderzoek zijn geen vindplaatsen aangetroffen en zijn, behalve vier drains, 

in het geheel geen antropogene sporen gezien. Sporen of andere aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van een Romeinse weg zijn niet aanwezig. Omdat er geen sprake is 

van een archeologische vindplaats wordt een waardering conform KNA 4.0 achterwege 

gelaten.

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Landschappelijke ligging

1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf) en komt deze overeen met de verwachting op 

basis van het vooronderzoek?

De ondergrond bestaat uit oever-op-komafzettingen die zijn afgedekt door 

ophogingslaag/bouwvoor. De aangetroffen bodemopbouw is in overeenstemming met 

het beeld dat uit het vooronderzoek naar voren kwam. 

Vraag 2 en 3 zijn niet van toepassing vanwege het ontbreken van archeologische resten.

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Indien geen archeologische resten worden aangetroffen:

4. Welke verklaring is er te geven voor het ontbreken van archeologische resten?

Er zijn geen archeologische resten aanwezig geweest in het gebied, of activiteiten 

in het verleden hebben alleen zeer ondiep of boven het (huidige) maaiveld 

plaatsgevonden, waardoor nu geen sporen meer zijn achtergebleven.

Waardebepaling

Onderzoeksvragen met betrekking tot de waardebepaling zijn door het ontbreken van 

een vindplaats hier niet van toepassing.

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen

12. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

Niet van toepassing.

13. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

De aangetroffen bodemopbouw is in overeenstemming met het beeld dat uit het 

vooronderzoek naar voren kwam. De archeologische verwachting kan niet worden 

bevestigd. Er zijn geen sporen van de Limesweg aangetroffen. 

6.3 Selectieadvies

Verder archeologisch onderzoek wordt hier niet zinvol geacht. Geadviseerd wordt het 

gebied vrij te geven voor de beoogde ontwikkeling.

6
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering opmerking

1 recente verstoring recent drainage met grind

2 recente verstoring recent drainage met grind

3 recente verstoring recent drainage met grind

4 recente verstoring recent drainage met grind

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak

1.1 Aardewerk Nieuwe tijd 7 63,1 6000 1 1

2.1 Aardewerk Nieuwe tijd 9 95,4 6000 1 1
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Bijlage III Lengteprofiel proefsleuf

0 1m

Legenda
Antropogene lagen

Bouwvoor: klei-/zandmengsel, kalkrijk met puin           

Begraven A-horizont: matig siltige klei, kalkloos met puin           
Oude bouwvoor: uiterst siltige klei, kalkloos met veel puin en roest

Oeverafzettingen

Sterk siltige compacte klei, kalkoos met roest

Sterk/uiterst siltige klei, kalkoos met puinspikkels
Uiterst siltige klei, kalkoos met puin en kleibrokken (geroerd)

Komafzettingen

Sterk siltige klei, matig humeus, kalkoos met hout- en plantenresten

Sterk siltige klei, sterk humeus, kalkoos met veel houtresten (gereduceerd)
Uiterst siltige klei, matig humeus, kalkoos veel hout- en plantenresten (gereduceerd)

N
Z

$1 $2 $3 $4 1,6 m -NAP
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