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Samenvatting

In opdracht van dhr. T. Duijf van de protestantse gemeente Zoetermeer heeft Archol 

een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het kerkhof van de Oude Kerk 

te Zoetermeer. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande aanbouw aan de 

achterzijde van het kerkgebouw. Voorafgaand aan de aanbouw zullen bovendien de 

bestaande (geregistreerde) graven binnen dit plangebied worden geruimd.

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan gesteld worden dat er in het 

plangebied archeologische sporen uit de middeleeuwen tot de Nieuwe tijd verwacht 

kunnen worden. Meer specifiek kunnen er sporen van voorgaande kerkgebouwen 

verwacht worden met mogelijk graven uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het 

is eveneens mogelijk dat rondom de kerk sporen van de strijd in de Tachtigjarige 

oorlog aanwezig zijn (het beleg van Leiden in 1573-1574). Dit kunnen resten zijn van 

verschansingen (constructies, aardlichamen), een brandlaag of wapentuig.

 

Uit archeologisch onderzoek in de directe omgeving van de kerk blijkt dat de bodem 

door verschillende ophoogpakketten goed bewaard is gebleven. Ter hoogte van het 

plangebied zijn enkele verstoringen aanwezig.  De bodem is in 1968 in een zone 

van enkele meters rondom het kerkgebouw verstoord door werkzaamheden aan de 

fundering. Daarnaast is de bodem lokaal geroerd door recente (geruimde) graven 

en grafkelders, met name in het noordelijke deel van het plangebied. In het noorden 

kunnen tussen en rondom de recente graven nog wel resten van oudere graven 

of andere archeologische resten aanwezig zijn.  In het zuiden en oosten van het 

plangebied is het bodemarchief naar verwachting nog grotendeels intact.

 

Het ruimen van de graven en de geplande bodemingrepen in het kader van de 

aanleg van de aanbouw zullen de te verwachten archeologische resten verstoren. 

Omdat de archeologische resten in potentie belangrijke kennis over de geschiedenis 

van Zoetermeer en meer specifiek de Oude Kerk kunnen opleveren, adviseren wij 

archeologisch vervolgonderzoek.

Archol adviseert om de eerste bodemingreep, namelijk het ruimen van de recente 

graven, archeologisch te laten begeleiden. De verstoringsgraad van alle jonge graven 

kan sterk verschillen binnen het plangebied (bv ondiepe of geen graven versus 

diepe grafkelders).  Er kunnen rondom de bekende graven bovendien nog andere 

(ongeregistreerde) jonge graven in de bodem voorkomen. Om efficiencyredenen 

adviseert Archol in principe daarom ook de tweede bodemingreep, namelijk het 

uitgraven van de bouwput, ook onder archeologische begeleiding plaats te laten 

vinden. Indien echter de archeologische begeleiding van de eerste bodemingreep 

alsnog afdoende inzicht geeft in de ligging en verstoringsgraad van de recente graven 

binnen het plangebied, dan adviseert Archol om voorafgaand aan het uitgraven van de 

bouwput een inventariserend veldonderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van dhr. T. Duijf van de protestantse gemeente Zoetermeer heeft Archol 

een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het kerkhof van de Oude Kerk, 

Dorpsstraat 59 te Zoetermeer (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de 

geplande aanbouw aan de achterzijde van het kerkgebouw. Voorafgaand aan de bouw 

zullen bovendien de bestaande (geregistreerde) graven binnen dit plangebied worden 

geruimd.

Het bestemmingsplan valt binnen de oude dorpskern van Zoetermeer, die in het 

geheel is aangemerkt als archeologisch monument met een hoge archeologische 

verwachting. Dit betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht 

bij bodemingrepen dieper dan 30 cm –mv en/of groter dan 50 m2, hetgeen voor 

voorgenomen ontwikkeling geldt. 

Doel van het 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. Tevens wordt de onderzoeksstrategie 

voor het toetsen van deze verwachting opgesteld.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de historische dorpskern van Zoetermeer (Figuur 1.2). Het 

betreft de Oude Kerk van Zoetermeer, een kruiskerk uit 1787, met aan de zuidzijde 

een begraafplaats. Tegenwoordig is de kerk in gebruik door de protestantse gemeente 

Zoetermeer. Het kerkgebouw is aangemerkt als rijksmonument. 
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N:\Lopende Projecten\1794 BO Zoetermeer Oude Kerk\1_Kaarten\Workspaces\1794_Locatie.wor (27/06/2018)

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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De voorgenomen aanbouw betreft een uitbreiding aan de zuidoostkant van het 

kerkgebouw, ter plaatse van het kerkhof. De aanbouw heeft een oppervlakte van 236 

m2. De gebouwhoogte bedraagt 3,5 m voor de begane grond; de kapverdieping wordt 

ca 7,5 m hoog (nokhoogte). De bodemingrepen bestaan op de eerste plaats uit het 

ruimen van de bestaande binnen het plangebied en op de tweede het uitgraven van 

een bouwput tot 0,6 m -Mv. Daarnaast zal het gebouw gefundeerd worden op palen. 

Dit zullen trillingsarme, grondverdringende palen zijn (stalen buis en beton) die tot een 

beperkte verstoring leiden. 

Door de slappe ondergrond van Zoetermeer wordt zwaar materieel op het terrein niet 

toegestaan en zal sprake zijn van een gewichtsbesparende opbouw. De kraanopstelling 

zal buiten het plangebied worden opgesteld en de heimachine zal licht uitgevoerd 

worden. De kans dat het gebruikte materieel tot verstoring van de ondergrond zal 

leiden is beperkt. 

Voorafgaand aan de aanleg van de aanbouw zullen de nog aanwezige graven (die 

dateren uit de jaren ‘20 tot en met ‘50 van de vorige eeuw) worden geruimd.

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen bouwwerkzaamheden zullen leiden 

tot een verstoring van de bodem tot circa 0,6 m onder maaiveld. Ter plaatse van de te 

ruimen graven zal de bodemverstoring dieper zijn.

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 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. 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied 
(plangebied in rood).
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Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

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

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

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek (BO)

Projectnaam: Zoetermeer Oude Kerk

Archolprojectcode: 1794 BO Zoetermeer Oude Kerk

Archis-zaaknummer: 4617424100

Opdrachtgever: T. Duijf (kerkrentmeester Protestantse Gemeente 
Zoetermeer)

Bevoegd gezag: Gemeente Zoetermeer

Adviseur bevoegd gezag:

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering onderzoek: 28-6-2018 

Rapport gereed: 09-09-2018

Versie 1.2 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Zoetermeer

Plaats: Zoetermeer

Toponiem: Dorpsstraat 59

Coördinaten gebied: 93904 / 452370

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 236 m2 

Huidig grondgebruik: Begraafplaats / kerkhof

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

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Zoetermeer heeft in 2015 een bureauonderzoek laten uitvoeren 

naar o.a. veertien archeologische monumenten binnen de gemeente, in het kader 

van het opstellen van gemeentelijk archeologisch beleid en een archeologische 

verwachtingskaart.1 Dit rapport vormt de basis van het hier gepresenteerde 

bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het 

raadplegen van aanvullende literatuur2 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; met name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de 

beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Zoetermeer was oorspronkelijk gelegen in een uitgestrekt veenlandschap, dat de 

oude getijdenafzettingen van Wormer bedekte. Het natte veen werd in de loop van 

de middeleeuwen ontgonnen en verkaveld. Het dikke veenpakket is in de loop van 

de 17e eeuw door de turfwinning volledig verdwenen, waarna Zoetermeer volledig 

omringd werd door water. Het natte gebied is in de loop van de 17 en 18e eeuw 

opnieuw drooggelegd. Het nieuw aangewonnen land is tegenwoordig vrijwel volledig 

overbouwd door de moderne bewoning van Zoetermeer.3 

De Oude Kerk is gelegen in het midden van de Dorpsstraat, de oude kern van 

Zoetermeer. De Dorpstraat is tijdens de veenontginningen ontstaan als een lange 

strook lintbebouwing, van waaruit het veen verkaveld werd.  De Dorpsstraat heeft 

zich als een hoger gelegen terp in het moderne landschap gehandhaafd. Omdat de 

woonerven steeds zijn opgehoogd is de natuurlijke bodem in de dorpskern goed 

bewaard gebleven. Uit verschillende archeologische onderzoeken blijkt dat de 

natuurlijke veenlaag nog vrijwel overal aanwezig is. Het veen is opgehoogd met veen 

vermengd met zand of klei, met daarop vaak nog jongere ophoogpakketten van zand 

of klei.4 Dit betekent dat de natuurlijke ondergrond in dit deel van Zoetermeer zich op 

een diepte van 1 tot 2 meter onder het maaiveld bevindt. 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De Gemeente Zoetermeer heeft een bureauonderzoek voor de gehele gemeente 

laten uitvoeren dat is verschenen in 2015. Op basis van dit onderzoek is een 

verwachtingskaart gemaakt. Dit onderzoek met de bijbehorende kaart is een 

belangrijke bron voor dit specifieke bureauonderzoek, omdat hiervoor reeds 

veel gedetailleerde informatie bij elkaar gebracht en gecombineerd is. Het 

1  Horssen 2015, 9.
2  Onder meer ter beschikking gesteld door dhr. T. Duijf.
3  Horssen 2015, 17-19.
4  Horssen 2015, 47.

2
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onderzoeksgebied ligt midden in het archeologische monument Dorpsterp. Voor 

het hele monument geldt een hoge archeologische verwachting (Figuur 2.1). In de 

dorpsterp zijn bewoningssporen uit de periode van de 12e tot en met de 19e eeuw te 

verwachten. Uit verschillende archeologische opgravingen in de historische dorpskern 

blijkt dat de archeologische sporen door verschillende ophoogpakketten zijn afgedekt 

en daardoor zeer goed bewaard zijn gebleven. Door de continuïteit van bewoning 

vanaf de late middeleeuwen tot aan heden zijn ook de archeologische sporen uit de 

18e en 19e eeuw in veel gevallen interessant.5 

2.3.2 Archis-gegevens 

In de directe omgeving van het plangebied hebben sinds eind jaren ’70 enkele 

archeologische onderzoeken plaatsgevonden en zijn verschillende archeologische 

waarnemingen gedaan (Figuur 2.2). Niet alle onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd, 

maar het betreft voornamelijk bewoningssporen uit de (late) middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Het meest recente onderzoek betreft een opgraving ter plaatse van Dorpsstraat 

18, uitgevoerd in 2014 (Archis zaakidentificatienummer 2433737100).  Bij deze 

opgraving werden fundamenten van een herberg uit de 16e eeuw aangetroffen. Bij de 

opgraving werd duidelijk dat de natuurlijke ondergrond (veen) bewaard was gebleven 

op een diepte van ca. 2 meter onder straatniveau onder ophooglagen uit de 14e en 

15e eeuw.6  Ook bij een opgraving in 1995 ter plaatse van Dorpsstraat 77 (2909475100) 

en op de hoek met de Leidse Wallen in 1996 (2913921100) werden laatmiddeleeuwse 

sporen en structuren in vergelijkbare ophooglagen aangetroffen. 

5  Horssen 2015, 48.
6  Corver 2015, 13-14.
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2.3.3 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een lage trefkans op 

archeologische waarden. 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.7 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 dergelijk 

lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook 

slechts als richtinggevend worden gebruikt.8 Een gemeentelijke verwachting is veel 

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

dus verder niet relevant. 

2.3.4 Historie Oude Kerk

De Oude Kerk is gebouwd in 1787, maar heeft verschillende voorgangers gekend. Al 

in 1367 stond op dezelfde locatie een kerkgebouw, maar over de bouwgeschiedenis is 

niets bekend. De voorganger van de huidige kerk bestond uit een drieschepig gebouw 

7  Deeben 2009, 11.
8  Deeben 2009, 5.

Figuur 2.2 
Archismeldingen rondom het plangebied 
(rood). Van de in de tekst genoemde meldin-
gen is het zaakidentificatienummer weerge-
geven.
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zonder kruisbeuken en met een iets lager koor.9  Op een prent uit 1762 is de noordzijde 

van deze kerk te zien, waarin zich destijds twee toegangsportalen bevonden (Figuur 

2.3). Hoe de kerk er aan de zuidzijde uitzag is echter niet bekend. Ook over de 

inrichting van het omliggende kerkhof met eventuele bijgebouwen is niets bekend. 

De huidige toren stamt uit 1642, toen de oude toren uit bouwvalligheid was ingestort. 

De nieuwen toren werd bovenop de oude middeleeuwse fundamenten gebouwd.10 

In 1785 werd begonnen met de bouw van het huidig kerkgebouw. De oude kerk werd 

afgebroken tot ca. 1 meter onder de grond. De vloer en de graven van het koor bleven 

daarentegen bewaard en de nieuwe kerk werd over de resten van de oude heen 

gebouwd.11 

Tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) werden er door de Spanjaarden schansen 

aangelegd in Zoetermeer. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van de Oude Kerk. 

Op een prent uit 1623 is te zien dat er verdedigingswerken rondom de kerk lagen, maar 

het is niet duidelijk waar deze gesitueerd waren en hoe deze er precies uit hebben 

gezien (Figuur 2.4).12 

Rond de kerk is een oude begraafplaats gelegen. De begraafplaats is niet meer in 

gebruik, maar er staan nog steeds verschillende grafmonumenten. Het betreft met 

name notabelen van het dorp (burgemeester, notaris etc.). De oudste grafsteen 

dateert uit 1866, de meeste graven dateren echter rond 1930. Gezien de ouderdom 

van de kerk valt het echter niet uit te sluiten dat er nog oudere graven in de bodem 

aanwezig zijn. Sinds 1957 is de begraafplaats gesloten en worden slechts familieleden 

van reeds overledenen bijgezet. In 1997 is het kerkhof voorzien van nieuw grind en zijn 

de meeste stenen opgeknapt.13 

9  Grootveld en Koopmans 1987, 5-6.
10  Grootveld en Koopmans 1987, 11.
11  Grootveld en Koopmans 1987, 16.
12  Horssen 2015, 29-30.
13  https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/656/Kerkhof-bij-Herv-oude-kerk-

Zoetermeer (28-06-2018).

Figuur 2.3 
Prent uit 1762 met de Oude Kerk van 
Zoetermeer (bron: www.hetgeheugen-
vannederland.nl).
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2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Het plangebied staat afgebeeld op een kadastrale kaart (Minuutplan) uit 1812 (Figuur 

2.5). De situatie lijkt weinig veranderd te zijn. Op de kaart is de huidige kerk afgebeeld 

met daaromheen het kerkhof. Op het kerkhof zijn geen gebouwen of andere zaken 

aangegeven. Het terrein werd in 1812 al begrenst door de huidige bebouwing aan de 

dorpsstraat. 

Op een kaart uit de 18e eeuw van Klaas Vis is de situatie met de voorgaande kerk 

te zien (Figuur 2.6). De kaart is minder gedetailleerd; gebouwen aan de Dorpsweg 

en het kerkgebouw zijn slechts schetsmatig weergegeven. Het omringende kerkhof 

lijkt evenwel vrij van bebouwing te zijn. Een stippellijn duidt mogelijk een omheining 

of onverharde weg aan.  Een indicatie of het kerkhof gebruikt werd om doden te 

begraven is op beide kaarten niet aanwezig.  

2.3.6 Verstoringen

De geplande uitbreiding wordt gerealiseerd op de voormalige begraafplaats. Op 

een overzichtskaart van de begraafplaats is te zien dat de (geregistreerde) graven 

geconcentreerd zijn in het noordelijke deel van het plangebied Figuur 2.7. Hier 

bevinden zich grote liggende grafmonumenten uit de 19e en vooral de 20e eeuw in 

enkele rijen naast elkaar. Deze graven zullen het bodemarchief ter plaatse voor een 

groot deel verstoord hebben. Tussen en rondom deze recente graven kunnen echter 

nog wel resten van oudere graven of andere archeologische resten aanwezig zijn. In 

het zuiden en oosten van het plangebied liggen de recentere graven minder dicht op 

elkaar of ontbreken deze. Hier lijkt het bodemarchief nog grotendeels intact.

Figuur 2.4 
Uitsnede van een prent uit 1623 van het 
ontzet van Leiden met de schans rond de kerk 
van Zoetermeer (bron: www.hetgeheugen-
vannederland.nl).
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De funderingen van de kerk zijn in 1968 verstevigd door middel van stalen balken en 

beton, waarbij een zone van enkele meters rondom de kerk verstoord is. 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek kan gesteld worden dat er in het 

plangebied archeologische sporen uit de middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd verwacht 

kunnen worden. Op de locatie van de Oude Kerk hebben verschillende kerken 

gestaan, waarnaast verschillende gerelateerde sporen verwacht kunnen worden 

zoals bijgebouwen, infrastructuur en graven. Daarnaast is uit historische bronnen 

bekend dat er ter plaatse van de kerk een schans heeft gestaan ten tijde van het 

beleg van Leiden (1573-1574). Mogelijk zijn er sporen van de schans of van eventuele 

gevechtshandelingen (brandlaag, wapentuig) in de bodem bewaard gebleven. De 

sporen kunnen in het gehele plangebied verwacht worden. De diepteligging van de 

sporen is afhankelijk van de dikte en ouderdom van de ophoogpakketten die in de loop 

N:\Lopende Projecten\1794 BO Zoetermeer Oude Kerk\1_Kaarten\Workspaces\1794_HistKaart.wor (27/06/2018)

Figuur 2.5 
Het plangebied (blauw) geprojecteerd op 
de Kadasterkaart (Minuutplan) uit 1812 van 
Zoetermeer, Zuid-Holland, sectie C, blad 02 
(bron: Kadaster).

Figuur 2.6 
Uitsnede van een kaart van Klaas Vis met 
het dorp Zoetermeer uit het midden 18e 
eeuw (het noorden is rechts) (bron: Nationaal 
Archief ).
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van de eeuwen zijn opgebracht. In de directe omgeving variëren de ophoogpakketten 

tussen de 1 en 2 m. In de ophoogpakketten en de onderliggende natuurlijke 

ondergrond kunnen de sporen op verschillende dieptes verwacht worden. 

De conservering van het archeologisch materiaal is in de dorpskern over het algemeen 

zeer goed in verband met de hoge waterstand. In het plangebied kunnen begravingen 

van menselijke skeletresten verwacht worden, mogelijk in houten grafkisten. 

Daarnaast kan houten constructiemateriaal verwacht worden. In de ophooglagen kan 

allerhande materiaal verwacht worden, waaronder aardewerkfragmenten, maar ook 

dierlijk botmateriaal, houten voorwerpen en leer.   

Het plangebied is in het verleden verstoord geweest door werkzaamheden aan de 

fundering van het kerkgebouw, maar deze beperken zich tot een zone van enkele 

meters rondom het muurwerk. Met name in het noorden van het plangebied kunnen 

diepere verstoringen (>1 m) verwacht worden als gevolg van (geruimde) graven uit het 

recente verleden.  In het noorden kunnen tussen en rondom de recente graven nog wel 

resten van oudere graven of andere archeologische resten aanwezig zijn.  In het zuiden 

en oosten van het plangebied is het bodemarchief naar verwachting nog grotendeels 

intact.

Figuur 2.7 
Plattegrond kerkhof Oude Kerk Zoetermeer 
met huidige situatie grafmonumenten.
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De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm weergeven in

Tabel 4.1.

Eigenschap Verwachting

Datering Middeleeuwen tot Nieuwe tijd

Complextype kerkgebouw, begraafplaats, verschansing / sporen 80-jarige oorlog

Omvang groter dan het plangebied

Diepteligging archeologisch niveaus top: bovenkant ophooglagen ca. 30 cm –Mv
basis: top natuurlijke veenbodem ca. 100-200 cm -Mv

Gaafheid en conservering matig (noord) tot goed (zuid/oost),

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen funderingswerkzaamheden rondom het kerkgebouw, (geruimde) 
graven en grafkelders op het kerkhof  

 

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.
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Conclusie

3.1 Conclusie

Het plangebied naast de Oude Kerk bevindt zich in een archeologisch monument 

met een hoge archeologische verwachting. Het huidige kerkgebouw kent enkele 

voorgangers op dezelfde locatie en staat aan het begin van de ontstaansgeschiedenis 

van Zoetermeer. In het plangebied kunnen sporen verwacht worden van de 

middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Meer specifiek kunnen er sporen van voorgaande 

kerkgebouwen verwacht worden met mogelijk graven uit de middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd. Het is eveneens mogelijk dat rondom de kerk sporen van de strijd in de 

Tachtigjarige oorlog aan te treffen (het beleg van Leiden in 1573-1574). Dit kunnen 

resten zijn van verschansingen (constructies, aardlichamen), een brandlaag of 

wapentuig.

 

Uit archeologisch onderzoek in de directe omgeving van de kerk blijkt dat de bodem 

door verschillende ophoogpakketten goed bewaard is gebleven. De dikte van deze 

ophoogpakketten varieert tussen de 1 en 2 meter. De bodem is in 1968 in een zone 

van enkele meters rondom het kerkgebouw verstoord door werkzaamheden aan de 

fundering. Daarnaast is de bodem lokaal geroerd door recente (geruimde) graven 

en grafkelders, met name in het noordelijke deel van het plangebied. In het noorden 

kunnen tussen en rondom de recente graven nog wel resten van oudere graven 

of andere archeologische resten aanwezig zijn.  In het zuiden en oosten van het 

plangebied is het bodemarchief naar verwachting nog grotendeels intact.

 

De geplande bodemingrepen in het kader van de aanleg van de aanbouw zullen 

de te verwachten archeologische resten tot 0,6 m onder maaiveld verstoren (zie 

paragraaf 1.2). Voorafgaand aan de aanleg van de aanbouw worden de nog aanwezige 

graven uit de jaren ‘20 – ‘50 van de vorige eeuw geruimd. De kans bestaat dat hierbij 

archeologische resten verloren gaan. 

Omdat de archeologische resten in potentie belangrijke kennis over de geschiedenis 

van Zoetermeer en meer specifiek de Oude Kerk kunnen opleveren, adviseren wij 

archeologisch vervolgonderzoek. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

Voorafgaand aan de bouw en het daartoe benodigde archeologisch vervolgonderzoek 

dienen de recente graven geruimd te worden. Aangezien ook deze laatste ingreep tot 

aantasting van oudere resten in de omliggende bodem kan leiden, adviseert Archol het 

ruimen onder archeologische begeleiding plaats te laten vinden: protocol opgraven-

archeologische begeleiding. Na het ruimen van de graven kan de volgende stap van 

archeologisch onderzoek plaats vinden. 

Indien sprake is van een hoge archeologische verwachting en de te verwachten 

archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen, is 

normaliter inventariserend veldonderzoek voorafgaand aan de bouw een volgende 

stap in het archeologische proces. Hierbij worden twee methoden gehanteerd: 

booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.

Nader onderzoek doormiddel van grondboringen wordt afgeraden. Aan de uitvoering 

van archeologisch booronderzoek in een historische stad- of dorpskern kleven diverse 

3
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inhoudelijke bezwaren. Dergelijk onderzoek zal alleen betrouwbare informatie 

opleveren over de diepte van de verstoorde bovenlaag. In het geval van het plangebied 

zal het moeilijk zijn in de boringen onderscheid te maken tussen de verschillende 

ophooglagen, grondsporen en de (geruimde) graven. Een booronderzoek zal dus 

weinig toegevoegde waarde hebben.  Zelfs wanneer er eerst een booronderzoek is 

uitgevoerd, zal bijna altijd een vervolgonderzoek plaats moeten vinden om te bepalen 

of er archeologische resten aanwezig zijn en of deze behoudenswaardig zijn.

Proefsleuvenonderzoek is doorgaans wel een geschikte methode om de 

gespecificeerde verwachting van een plangebied te toetsen. De verstoringsgraad 

kan binnen het onderhavige plangebied echter sterk verschillen (bv ondiepe of geen 

recente graven versus diepe grafkelders). Een steekproef met enkele sleuven zal naar 

verwachting dan ook niet representatief zijn voor de rest van het plangebied. Om 

efficiencyredenen adviseert Archol in principe daarom ook de tweede bodemingreep, 

namelijk het uitgraven van de bouwput, onder archeologische begeleiding (protocol 

opgraven-archeologische begeleiding) plaats te laten vinden. Indien echter de 

archeologische begeleiding van de eerste bodemingreep, het ruimen van de graven, 

alsnog afdoende inzicht geeft in de ligging en verstoringsgraad van de recente graven 

binnen het plangebied, dan adviseert Archol om voorafgaand aan het uitgraven van 

de bouwput een inventariserend veldonderzoek uit te laten voeren in de vorm van 

proefsleuven. 

Het bevoegd gezag zal vooraf besluiten welke vorm van archeologisch onderzoek het 

meest geschikt is.  Het archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden door een 

gecertificeerd archeologische bureau en conform een Programma van Eisen dat vooraf 

goedgekeurd moet zijn door de gemeente.
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