
Archeologisch proefsleuvenonderzoek 
Oud Bodegraafseweg 43 te Bodegraven

395

A
rc
ho

l
P. van de Geer

Archol



Archeologisch proefsleuvenonderzoek 

Oud Bodegraafseweg 43 te Bodegraven

P. van de Geer



Colofon

Archol Rapport 395 

Archeologisch proefsleuvenonderzoek Oud Bodegraafseweg 43 te Bodegraven

Projectleiding:   drs. T.A. Goossens

Auteur:     P. van de Geer MA

Met bijdrage van:   drs. E. Heunks

Tekstredactie   drs. T.A. Goossens

Beeldmateriaal:    P. van de Geer MA

Opmaak:    A.J. Allen

Autorisatie:   drs. T.A. Goossens

Handtekening

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2018

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

  

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Onderzoeksgebied 7

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 7

  

2 Doel- en vraagstellingen 11

 2.1 Doelstelling 11

 2.2 Vraagstellingen 11

 2.3 Onderzoeksvragen 11

  

3 Strategie en methodiek veldwerk 13

 3.1 Methodiek fysische geografie 13

 3.2 Strategie en methodiek opgraving 13

4 Landschappelijk en archeologisch kader 15

 4.1 Fysisch-geografische kenmerken  15

 4.2 Archeologisch kader 15

 4.3 Gespecificeerde verwachting 15

  

5 Resultaten  17

 5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 17

 5.2 Archeologische resten 19

  

6 Conclusie 21

 6.1 Conclusie 21

 6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 21

 6.3 Selectieadvies 22

Literatuur  23

Lijst van figuren 23

Lijst van tabellen 23

Bijlage I Sporenlijst 25

Bijlage II Profiel- en boorkolommen 27





Oud BOdegraafseweg 43    5

Samenvatting

Op 4 januari 2018 heeft Archol in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd 

aan de Oud Bodegraafseweg 43, te Bodegraven. De gemeente is voornemens het 

plangebied op korte termijn te ontwikkelen. De geplande herontwikkeling kan leiden 

tot beschadiging of vernietiging van de eventueel in de ondergrond aanwezige 

archeologische resten.

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde verwachting 

voor het plangebied en met name de zuidoostelijk punt: het onderzoeksgebied. Het 

onderzoek heeft zowel een karterend- als een waarderend karakter. Het onderzoek 

heeft in eerste instantie als doel vast te stellen in hoeverre de bodem verstoord is en of 

er zich in de bodem archeologische waarden bevinden. 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn twee proefsleuven aangelegd van 25 x 4 

m. Dit resulteert in een oppervlakte van 200 m2, ca. 10% van het onderzoeksgebied. 

De sleuven zijn OZO-WNW georiënteerd, haaks op de Oud Bodegraafseweg en een 

voormalige crevassegeul. 

Net als bij het vooronderzoek wijzen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

hoofdzakelijk op een verstoorde bodemopbouw bestaande uit komafzettingen. Er 

zijn tijdens het onderzoek geen archeologische resten aangetroffen. Ook zijn geen 

vondsten gedaan. Verder archeologisch onderzoek wordt hier dan ook niet zinvol 

geacht. Geadviseerd wordt het gebied vrij te geven voor de beoogde ontwikkeling.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens het plangebied aan de Oud 

Bodegraafseweg 43 te Bodegraven op korte termijn te ontwikkelen (Figuur 1.1). De 

geplande herontwikkeling kan leiden tot beschadiging of vernietiging van de eventueel 

in de ondergrond aanwezige archeologische resten.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, tevens bevoegd gezag, heeft daarom een 

archeologisch onderzoek uit laten voeren. Archol heeft het proefsleuvenonderzoek op 

4 januari 2018 uitgevoerd.

1.2 Onderzoeksgebied

Voorheen was het terrein in bezit van slachterij Domburg. De aanwezige opstallen 

en de onderliggende verharding zijn in 2004 verwijderd. Het oostelijk deel van het 

plangebied was destijds in gebruik als parkeerplaats. Sinds 2004 heeft het terrein 

braak gelegen (Figuur 1.2). Alleen het oostelijk deel (ca. 50 m) van het plangebied langs 

de Oud Bodegraafseweg is aangewezen als onderzoeksgebied, gezien de nabijheid 

van het Romeins castellum van Bodegraven aan de noordzijde. In dit deel van het 

plangebied was vóór 2004 een parkeerplaats gelegen; hier is dus geen of minder sprake 

van diepe verstoringen.

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 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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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 

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.

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in 2004 de sloop van de opstallen (het 

verwijderen van de fundamenten) archeologisch begeleid en heeft vervolgens een 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (rood) en onderzoeksge-
bied (blauw).
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karterend booronderzoek uitgevoerd op het terrein.1 RAAP heeft geadviseerd om 

alleen de oostelijke zone langs de Oude Bodegraafseweg in aanmerking te laten komen 

voor een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding. Omdat het 

terrein zich juist in de nabijheid van het Romeins castellum bevindt, heeft de gemeente 

op basis van het onderzoek van RAAP echter besloten een proefsleuvenonderzoek uit 

te laten voeren in het oostelijk deel van het plangebied.

Aan het onderhavige onderzoek ligt een Programma van Eisen (PvE) ten grondslag.2 

De praktische uitwerking hiervan is vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA), dat 

vooraf ter goedkeuring is voorgelegd aan het bevoegd gezag.3 Opdrachtgever van het 

project is dhr. P. Rouing (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). De gemeente Bodegraven-

Reeuwijk is tevens bevoegd gezag. Dhr. C. Thanos van de Omgevingsdienst 

Midden-Holland treedt in deze op als archeologisch adviseur van de gemeente. 

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

geograaf (Tabel 1.2) .

Soort onderzoek: Karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Oud Bodegraafseweg 43

Archolprojectcode: BOB1759

Archis-zaaknummer: 4579760100

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, P. Rouing

Bevoegd gezag: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst Midden-Holland, C. Thanos

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 4 januari 2018 

Rapport gereed: 22 januari 2018

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag 25-01-2018

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Bodegraven-Reeuwijk

Plaats: Bodegraven

Toponiem: Oud Bodegraafseweg 43

Coördinaten gebied: 110.750/ 455.200

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 2 ha (plangebied); ca. 2000 m2 (onderzoeksgebied)

Huidig grondgebruik: braakliggend

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

S. Baas veldarcheoloog Archol

E. Heunks fysisch geograaf Heunks Landschapsarcheologie

 

1  De Kort 2004.
2  Van der Leije 2017.
3  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 Inventariserend Veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde 

verwachting voor het plangebied. Het onderzoek heeft zowel een karterend- als een 

waarderend karakter. Het onderzoek heeft in eerste instantie als doel vast te stellen 

in hoeverre de bodem verstoord is en of er zich in de bodem archeologische waarden 

bevinden. Indien er archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan 

de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, datering, karakter, omvang, gaafheid, 

conservering) vastgesteld te worden teneinde de vindplaats te waarderen.

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.

2.3 Onderzoeksvragen

In het PvE zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen, gericht op het vaststellen 

van de gaafheid en conservering van het gebied en op het waarderen van eventueel 

aangetroffen archeologische resten:4

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. Zijn er aanwijzingen voor de nabijheid van een crevassegeul ten oosten van het onder-

zoeksgebied?

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? In hoeverre heeft de verblauwing invloed op de zichtbaarheid 

van de sporen?

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?

8. In hoeverre kunnen de aangetroffen resten worden gerelateerd aan de in de directe 

omgeving bekende vindplaatsen uit de Romeinse tijd?

4  Van der Leije 2017.

2
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9. Welke informatie geven de resten over de materiële cultuur, de economie en de functie 

van de vindplaats, de status, welvaart en culturele betrekkingen van de bewoners?

10. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? Waar en in welke mate 

is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek? 

Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Waardebepaling

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

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde? 

12. 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?

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

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

14. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. 

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen

15. 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? 

16. 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? 

17. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

18. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen? 
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Strategie en methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Het aardwetenschappelijk onderzoek bestond uit het bestuderen van de profielopbouw 

middels twee kolomopnamen van 1 m breed. De profielen zijn gefotografeerd en 

beschreven. Beide profielen zijn vanaf het onderste aangelegde vlak tevens uitgeboord 

tot resp. 415/430 cm –Mv. Bij de interpretatie en beschrijving van de profielen is een 

fysisch-geograaf met kennis van de regio betrokken. In aanvulling hierop is een diepe 

boring aan de westzijde van put 1 (boring 2) geplaatst, gevolgd door twee boringen 

vanaf het maaiveld in lijn buiten beide proefsleuven: langs de oostelijke rand van 

het onderzoeksgebied (boringen 3 en 5) (Figuur 3.1). Doel hiervan was een mogelijk 

afwijkende profielopbouw vast stellen i.v.m. de gezochte crevasse-afzettingen ter 

hoogte van de historische waterloop onder de Oud Bodegraafseweg.

3.2 Strategie en methodiek opgraving

Verspreid over het terrein zijn twee proefsleuven aangelegd van 25 x 4 m. Dit resulteert 

in een oppervlakte van 200 m2, ca. 10% van het onderzoeksgebied. De sleuven zijn 

OZO-WNW georiënteerd, haaks op de Oud Bodegraafseweg en de voormalige 

crevassegeul (Figuur 3.1). In het noorden en zuiden van het onderzoeksgebied zijn 

heipalen aanwezig, bij de aanleg van de sleuven zijn deze locaties daarom vermeden 

(grijze vlakken ten noorden en ten zuiden van de proefsleuven in Figuur 3.1). 

In beide putten is eerst een diep profielgat gegraven. Omdat op basis van de 

profielopbouw geen duidelijk potentieel archeologisch niveau waarneembaar was, zijn 

de proefsleuven overal gegraven tot de onderkant van de komafzettingen van de Oude 

Rijn (maximaal ca. 1,5 m –Mv)  of de top van het onderliggende veen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE. De proefsleuven zijn aangelegd 

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

de bovengrond verwijderd en is vervolgens laagsgewijs verdiept. Alle sporen zijn 

ingekrast, vervolgens is het vlak gefotografeerd en ingemeten met een dGPS. De 

sporen zijn beschreven in een database. Er zijn geen vondsten aangetroffen. Gezien 

het ontbreken van een archeologische vindplaats zijn geen grondmonsters genomen.

3
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Proefsleuven met profiel- en boringlocaties 
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jecteerd op de oude topografie.
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Landschappelijk en archeologisch kader5

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Het plangebied bestaat geomorfologisch gezien uit oeverafzettingen van de Oude 

Rijn op komafzettingen.6  Tijdens het vooronderzoek is de volgende bodemopbouw 

vastgesteld: het maaiveld bevindt zich rond 1,15 m –NAP. De bovengrond bestaat uit 

een ca. 0,4 m dik recent ophogingspakket, met daaronder de subrecente bouwvoor. 

Onder deze subrecente bouwvoor bevinden zich tot 1,5 m –Mv komafzettingen van 

de Oude Rijn, bestaande uit matig siltige, lichtgrijze klei. De komafzettingen worden 

naar beneden toe humeus en gereduceerd. Er zijn geen vegetatiehorizonten of 

oude loopoppervlakken waargenomen. Onder de komafzettingen is kleiig bosveen 

aangetroffen met veel hout. 

Op grond van geologische kaarten werd vooraf verwacht dat de voornoemde 

komafzettingen afgedekt waren door oeverafzettingen. De geconstateerde 

afwezigheid van oeverafzettingen doet vermoeden dat het plangebied in het verleden 

is afgeticheld. Ten oosten van het plangebied ligt ter hoogte van de huidige Oud 

Bodegraafseweg een crevassegeul.7 In de boringen binnen het onderhavig gebied zijn 

echter geen restgeul-, oeverwal-, of crevasseafzettingen aangetroffen. 

Onder het opgebrachte zand is de klei duidelijk blauw gekleurd als gevolg van de 

voornoemde opgebrachte grond.

4.2 Archeologisch kader

Het plangebied bevindt zich in de limeszone,8  in de nabijheid van het Romeinse 

castellum van Bodegraven. Sporen en vondsten die met het castellum in verband 

gebracht worden, zijn ca. 100 m ten noorden van onderhavig plangebied aangetroffen. 

Uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn meerdere vindplaatsen uit 

de ijzertijd en Romeinse tijd bekend; de meeste zijn van locaties, waar archeologisch 

onderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis van historisch kaartmateriaal zijn er geen 

aanwijzingen voor bebouwing in de Nieuwe tijd in het plangebied.9

4.3 Gespecificeerde verwachting

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in 2004 de sloop van de opstallen (het 

verwijderen van de fundamenten) archeologisch begeleid en heeft vervolgens een 

karterend booronderzoek uitgevoerd op het terrein.10 Hierbij zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor vindplaatsen in het gebied. Er bleek sprake van een grote mate van 

verstoring als gevolg van het vermoedelijke aftichelen van de bovengrond en door 

de bouw- en sloopactiviteiten op het terrein. Er zijn geen vegetatiehorizonten of 

aanwijzingen voor een oud loopvlak aangetroffen. 

5  Naar Van der Leije 2017.
6  Berendsen & Stouthamer, 2001.
7  Berendsen & Stouthamer, 2001.
8  Koenders 2003.
9  Van der Leije 2017.
10  De Kort 2004.

4
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Resultaten 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied

E. Heunks

De vijf waarnemingen (profielen en boringen) kennen op hoofdlijnen een vergelijkbare 

lithologische profielopbouw (Figuur 5.1, voor de ligging zie Figuur 3.1). De toplaag 

is verstoord en bestaat ten dele uit opgebracht zand. Op de meeste plaatsen 

ontbreekt onder dit ophoogpakket een oorspronkelijke bouwvoor (die is blijkbaar 

verwerkt in het ophoogpakket) en bestaat de top van het natuurlijke bodemprofiel 

uit een pakket matig siltige licht grijze klei (kalkloos) met roestvlekken. Naar 

beneden wordt dit pakket geleidelijk minder roestig en meer gereduceerd. Op 

een diepte rond 80 cm beneden maaiveld is het kleiprofiel volledig gereduceerd 

en humushoudend met enkele plantenresten (hout). Dieper wordt deze klei (Ks2) 

grijsbruin tot donkergrijsbruin samenhangend met een toenemend humusgehalte. 

Ook de hoeveelheid houtresten neemt naar beneden sterk toe en op dit niveau zijn 

ook complete stammen, takken en wortelstronken aangetroffen: vermoedelijk resten 

van een oud moerasbos. Deels betreft het wilgenhout (vuil groenbruin kleurend zacht 

hout met een grove structuur), elzenhout (roodbruin kleurend zacht hout), maar ook 

is veel harder en donkerkleurend eikenhout aangetroffen. Deze laatste houtsoort 

past eigenlijk niet goed in een broek/moerasboscontext; het hout zou dan ook door 

de mens aangevoerd kunnen zijn. Er zijn op dit hout echter geen  aanwijzingen van 

bewerking in de vorm van snij/hak/zaagvlakken of bepaalde houtverbindingen. Het 

ligt dan ook meer voor de hand dat het eikenhout, net als de overige houtresten, van 

nature hier terecht is gekomen.

Het humeuze, houtrijke kleipakket gaat in alle profielen op een diepte tussen 150 en 

200 cm beneden maaiveld over in een donkerbruin tot donkergrijsbruin veenpakket. 

Het betreft bosveen met een afwisseling van iets kleiige lagen (Vk3) met grove 

houtresten en lagen, waarin hout veel fijner is gecompacteerd en klei vrijwel ontbreekt 

(Vk1). De dikte van het bovenste veenpakket varieert behoorlijk per profiellocatie 

tussen meer dan 2,0 m (boring 1) en 50 cm (boring 5). Onderin gaat het veenpakket 

weer over in humeuze sterk siltige klei al dan niet met veenlagen. In het algemeen lijkt 

tot een diepte van 4,0 m beneden maaiveld (= gemiddelde boordiepte) sprake van een 

sterke ruimtelijke variatie in meer kleiige en meer venige afzettingen. Daarbij is echter 

geen eenduidige relatie te leggen met de verwachte paleogeografische opbouw van 

het plangebied en omgeving. Zo ontbreken aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

een veronderstelde crevassegeul onder het tracé van de Bodegraafseweg. De meest 

oostelijke boringen aan de rand van deze weg laten een zeer vergelijkbare veen- en 

komachtige profielopbouw zien met een kleiige top. 

Daar waar de voormalige (subrecente) bouwvoor niet geheel is verwerkt in de 

zandige ophooglaag, lijkt aan de onderkant daarvan een stevige grijzer kleurende 

horizont herkenbaar. Deze bevindt zich in de top van het bovenste kleipakket dat als 

komafzettingen van de Rijn kan worden gezien (profiel 1, zie Figuur 3.1). Het zou hier in 

principe om een vegetatiehorizont kunnen een gaan: een restant van een dagzomende 

komkleibodem. Er zijn echter geen andere waarnemingen binnen het onderzoek om 

deze hypothese te bevestigen: elders ontbreekt deze laag namelijk als gevolg van 

verstoringen (aftopping). Bovendien kan de grijzere top van de komafzettingen ook 

5



18 Oud BOdegraafseweg 43

het gevolg zijn van verblauwing. Deze interpretatie sluit beter aan op het voorgaande 

booronderzoek. Toen zijn namelijk wel aanwijzingen voor verblauwing aangetroffen; 

bodems/vegetatiehorizonten zijn daarentegen niet waargenomen.11  

Indien men hier uitgaat van verblauwing, dan dient net als bij het vooronderzoek 

opgemerkt te worden dat het bodemprofiel met komafzettingen sterk afgetopt kan 

zijn en dat mogelijk een – in oorsprong afdekkend –pakket van oeverafzettingen 

ontbreekt.

De aangetroffen profielopbouw stemt zeer goed overeen met die in het iets 

noordelijker gelegen onderzoeksgebied ‘Vierkom’.12 Uit het dagrapport van dat 

project: ‘Onder een verstoorde toplaag is in de geplaatste boringen sprake van een 

zeer vergelijkbare profielopbouw met aan maaiveld een humeuze/houthoudende 

kalkhoudende rivierklei (ks3/4) op vanaf ca. 2,0 m –Mv (= bovenste vlak) bosveen met 

kleiige zeer humeuze/houtrijke tussentrajecten en rond 4,0 m –Mv rietveen of klei 

met riet.’ Ook hier werden geen aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van een 

crevassegeul onder de nabij gelegen Oud Bodegraafseweg.13

11  De Kort 2004.
12  Veldwerk Archol februari 2017, rapport in voorbereiding.
13  Het fysisch-geografisch onderzoek op locatie Vierkom uit 2017 is eveneens door specialist E. 

Ophoging / bouwvoor

Verblauwing (/vegetatiehorizont?)

Komafzettingen 

Komafzettingen (gereduceerd)

Figuur 5.1 
Representatief profiel van de bodemopbouw 
binnen het onderzoeksgebied (profiel 1).
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5.2 Archeologische resten

Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische resten aangetroffen. Wel 

zijn in beide proefsleuven enkele vrij diepe verstoringen aangetroffen van oude 

leidingsleuven of funderingen van de voormalige bebouwing (Figuur 5.2). Verder zijn 

in de noordelijke proefsleuf elf houten heipalen aangetroffen met een diameter van 

Heunks uitgevoerd.

Put 1

Put 2
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110825

45
51

25

45
51

25

45
51

50

45
51

50

N

10m0

Spoortypen
Heipalen
Recente verstoring
Komafzettingen
Veen

Figuur 5.2 
Allesporenkaart met de natuurlijke afzettingen 
en de recente verstoringen/heipalen.
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ca. 25 cm. De palen waren voorzien van betonopzetters, ook wel oplangers genoemd. 

Deze opzetters, in dit geval gemaakt van beton en staal, worden doorgaans geplaatst 

tussen de funderingsbalken  en houten heipalen die tot onder de gemiddeld laagste 

grondwaterstand moeten worden gezet. 

Er zijn geen vondsten gedaan en geen monsters genomen.
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Conclusie

6.1 Conclusie

Net als bij het vooronderzoek wijzen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

hoofdzakelijk op een verstoorde bodemopbouw bestaande uit komafzettingen. Tijdens 

het onderzoek zijn bovendien geen archeologische sporen aangetroffen; er is dus geen 

vindplaats 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?

In het onderzoeksgebied zijn komafzettingen van de Rijn aangetroffen. Dit komt 

overeen met de verwachting op basis van de resultaten van het vooronderzoek.

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

archeologische resten?

Niet van toepassing

3. Zijn er aanwijzingen voor de nabijheid van een crevassegeul ten oosten van het onder-

zoeksgebied?

Deze zijn niet aangetroffen.

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

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

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen voor een verklaring van de 

afwezigheid van archeologische resten. Het is enerzijds mogelijk dat het plangebied 

(met bodemtop en eventuele vondsten) in het verleden is afgeticheld, maar anderzijds 

zijn de oeverafzettingen hier mogelijk nooit aanwezig geweest en zijn nooit 

archeologische resten achtergebleven in het gebied. Hierbij dient echter opgemerkt 

te worden dat bij de interpretatie is uitgegaan van een verstoorde bodem bestaande 

komafzettingen met ‘ verblauwing’ bovenin. Indien de verkleuring van de top van deze 

komafzettingen echter als vegetatiehorizont wordt geïnterpreteerd, dan moet binnen 

het onderzochte gebied lokaal toch sprake zijn van (het restant van) een relatief goed 

bewaarde, dagzomende komkleibodem. In dat geval  zou men geen (afdekkende) 

oeverafzettingen meer verwachten.  Bovendien zou de afwezigheid van archeologische 

indicatoren dan van duidelijke betekenis zijn: het landschap zou dan (lokaal) bewust 

gemeden zijn in de Romeinse tijd. Zoals eerder vermeld zijn er op zich te weinig 

aanwijzingen voor een dergelijke, relatief goed bewaarde bodem met vegetatieho-

rizont. Gezien de mogelijke implicaties van dit laatste scenario verdient het echter 

toch aanbeveling om bij toekomstige ontwikkelingsplannen in de directe omgeving 

aandacht te geven aan deze kwestie.     

Vraag 5 t/m 18 zijn niet van toepassing gezien het ontbreken van archeologische 

vindplaatsen.

6
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6.3 Selectieadvies

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

gebied vrij te geven voor de beoogde ontwikkeling.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering opmerking

1 houten paal nieuwe tijd (tot heden) heipaal

999 recente verstoring recent recente verstoring

5030 laag   komkleiafzettingen

5040 laag   veen
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Bijlage II Profiel- en boorkolommen

boring: BOB59-1
beschrijver: EH, datum: 4-1-2018, X: 110.825, Y: 455.132, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,73, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Bodegraven, opdrachtgever: Gemeente Bodegraven, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Opmerking: verblauwing

35 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

95 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, veel hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ook boomstronken/takken/stammen

125 cm -Mv / 2,98 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 3,53 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, enkele veenlagen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,73 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 4,73 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veel dikke kleilagen, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 5,13 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 415 cm -Mv / 5,88 m -NAP
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boring: BOB59-2
beschrijver: EH, datum: 4-1-2018, X: 110.814, Y: 455.137, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,78, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Bodegraven, opdrachtgever: Gemeente Bodegraven, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: houten stam op 125-145

155 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,78 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 5,18 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 5,38 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 5,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 415 cm -Mv / 5,93 m -NAP
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boring: BOB59-3
beschrijver: EH, datum: 4-1-2018, X: 110.841, Y: 455.124, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Bodegraven, opdrachtgever: Gemeente Bodegraven, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 3,61 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, enkele kleilagen, bosveen, veel hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 3,86 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen, veel hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 4,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 4,71 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 4,86 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 375 cm -Mv / 5,31 m -NAP
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boring: BOB59-4
beschrijver: EH, datum: 4-1-2018, X: 110.837, Y: 455.149, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,72, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Bodegraven, opdrachtgever: Gemeente Bodegraven, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 3,42 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 3,62 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 4,62 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, bosveen, spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 5,02 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 430 cm -Mv / 6,02 m -NAP

boring: BOB59-5
beschrijver: EH, datum: 4-1-2018, X: 110.847, Y: 455.144, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Bodegraven, opdrachtgever: Gemeente Bodegraven, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kleibrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 3,32 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 3,82 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 4,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 4,87 m -NAP
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