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Samenvatting 

In opdracht van de heer Van der Louw heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Hooftstraat 245 te Alphen 

aan den Rijn. Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen ontwikkelingen in het 

plangebied, die voorzien in de sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van 

een woning. De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de 

bodem aanwezige archeologische resten.  

 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden te 

inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aan scherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting en het opsporen van eventueel aanwezige 

vindplaatsen. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van eventueel 

vervolgonderzoek. 

 
Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten (in het bijzonder 

bewoningssporen) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Eventuele resten werden 

verwacht in (de top van) de afzettingen van de Oude Rijn of daarboven. Duidelijk was 

bovendien dat het plangebied in elk geval al vanaf het begin van de 17e eeuw deel 

uitmaakt van het bewoningslint dat ligt ingeklemd tussen de Oude Rijn en de 

Hooftstraat, die waarschijnlijk het tracé volgt van een (laatmiddeleeuwse) dijk. 

 

Het booronderzoek leverde een goed beeld op van de bodemopbouw van het 

plangebied. Aan de basis bevinden zich natuurlijke afzettingen van de Oude Rijn. De 

afzettingen laten (van beneden naar boven) een verloop zien van zandige naar kleiige 

geulafzettingen. De top van deze afzettingen is aangetroffen tussen 2,2 en 2,5 m ‐Mv 

(2,2 en 2,6 m ‐NAP; aan de Rijnzijde) en vanaf 1,5 m ‐Mv (1,6 m ‐NAP) aan de 

straatzijde.  

 

De natuurlijke afzettingen worden afgedekt door een laag die geïnterpreteerd is als een 

mogelijke aanplemping of ophoging van de natte en laaggelegen (venige) oeverzone. 

Hierop ligt een lag met veel puinresten, die waarschijnlijk samenhangt met de verdere 

ophoging, sloop‐ en bouwactiviteiten in het plangebied vanaf (globaal) de 15e tot de 20e 

eeuw.  

 

Uit gravende onderzoeken op vergelijkbare plekken langs de Oude Rijn, is gebleken dat 

dergelijke ophooglagen tal van archeologische resten bevatten. Op basis van de 

onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen (in het bijzonder de sloop 

van de ondergrondse resten en de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 

nieuwbouw), kan worden geconcludeerd dat bij de uitvoering hiervan 

hoogstwaarschijnlijk archeologische waarden zullen worden verstoord. 

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt voor het plangebied in het kader 

van de voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Geadviseerd wordt om 

een archeologische begeleiding of een (beperkte) archeologische opgraving van de 

ondergrondse sloopwerkzaamheden en nieuwbouw, te laten uitvoeren. 
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Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Alphen aan en Rijn 

een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag of diens adviseur (Omgevingsdienst 

Midden Holland, mevr. J. Noordervliet‐van Zwienen). 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de heer Van der Louw heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Hooftstraat 245 te Alphen 

aan den Rijn (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen 

ontwikkelingen in het plangebied. Deze voorzien in de (ondergrondse) sloop van de 

huidige bebouwing en de nieuwbouw van een woning. De sloop‐ en 

bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten.  

 

Voor deze locatie geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming 'Waarde‐ 

Archeologie 3'. Dit betekent dat ingrepen met een oppervlak groter dan 100 m2 en 

dieper dan 30 cm vergunningsplichtig zijn. Het plangebied heeft een oppervlak van ca 

120 m2, de ontgravingsdiepte bedraagt 2,3 m.  

 

Voor het verkrijgen van een benodigde omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer 

een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de 

archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van 

dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (bron: Top25 

Kadaster). 

 
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 om voor het plangebied de bekende archeologische waarden te 
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inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap, het toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting en het opsporen van eventueel aanwezige vindplaatsen. Op basis hiervan 

volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek. 

 

 
Figuur 1.2 Ligging van het plangebied (rode lijn) op een recente luchtfoto (bron 

luchtfoto: ArcGIS Online 2018). 

 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 

Het plangebied ligt op de rechteroever van de Oude Rijn in het bebouwde kom van 

Alphen aan den Rijn. (Figuur 1.2). Het betreft het perceel aan de Hooftstraat 245, tussen 

de Oude Rijn en de weg, dat kadastraal geregistreerd staat onder OHN00 C9877. De 

omvang van het plangebied bedraagt ca 120 m2. 

 

Ten tijde van het veldonderzoek waren de bovengrondse delen van de voormalige 

bebouwing reeds gesloopt. Vanwege de aanwezigheid van een betonnen vloer kon een 

deel van de locatie niet onderzocht worden. Bij de nieuwbouw zal tevens een kelder 

worden aangelegd, de verstoringsdiepte reikt tot ca 2,3 m onder maaiveld. 
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Figuur 1.3 Ontwerptekening. 

 

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 plangebied blijkt. Voor een dergelijk rapport is 

archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft 

tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het 

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

eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende 

standaardrapportages.  

 

Onderhavig rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase (IVO‐overig). Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over (de omgeving van) het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande 

bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Het karterend 

booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap 

en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te scherpen of 

controleren. Daarnaast is het booronderzoek gericht op het daadwerkelijke opsporen 

van archeologische vindplaatsen. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Soort onderzoek:  Bureau‐ en Inventariserend veldonderzoek, 

(verkennende fase) 

Projectnaam:  Nieuwbouw Hooftstraat 245 te Alphen a/d Rijn 

Archolprojectcode:  1810 

Archis‐zaaknummer:  4622154100 

   

Opdrachtgever:  Van der Louw Tweewielers 

Hooftstraat 245 

2406GJ, Alphen aan den Rijn 

Contactpersoon:  dhr. R. de Jonge 

Bevoegd gezag:  Gemeente Alphen a/d Rijn 

Adviseur bevoegd gezag:  Omgevingsdienst Midden Holland, 

mevr. J. Noordervliet‐van Zwienen 

   

Uitvoerder:  Archeologisch Onderzoek Leiden bv 

Periode van uitvoering 

veldwerk: 

25 juli 2018 

Rapport gereed:  14 augustus 2018 

Versie  1.0 (concept) 

Goedkeuring bevoegd gezag  
 

(Nog beoordeling) 

Provincie:  Zuid‐Holland 

Gemeente:  Alphen a/d Rijn 

Plaats:  Alphen a/d Rijn 

Toponiem:  Hooftstraat 245 

Kadastrale aanduiding  OHN00 C9877 

Centrumcoördinaten 

plangebied: 

105.455 / 461.190 

Oppervlakte plangebied:  ca. 120 m2  

Huidig grondgebruik:  Bebouwd (gesloopt) 

   

Beheer en plaats van 

documentatie en vondsten: 

Dans Easy 

 

Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Inleiding en methodiek 

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen en 

eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert in een 

gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk uitspraken 

worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang en 

diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden.  

 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van 

de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo zijn 

aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Het 

archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Ook is gebruik gemaakt van de Atlas Archeologie van de Omgevingsdienst 

Midden‐Holland.1 Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002. 

2.2 Landschap en geologie 

2.2.1 Landschappelijk kader 

Pleistoceen 

Het plangebied ligt de meandergordel van de Oude Rijn. Behalve door de activiteit van 

de Oude Rijn is de geologische wording van (de omgeving van) het plangebied ook 

bepaald door (vroeg‐)holocene kustontwikkeling en zeespiegelstijging. Aan de basis van 

deze ontwikkelingen liggen de pleistocene afzettingen. Gedurende het Pleniglaciaal 

(een koude periode, globaal 73.000‐14.500 jaar geleden) gedroeg de voorloper van de 

Rijn zich als een vlechtend systeem. Binnen een brede dalvlakte werden heterogene 

pakketten (grof) zand en grind afgezet. Karakteristiek voor vlechtende riviersystemen is 

het complexe stelsel van ondiepe geulen die de langgerekte zand‐ en grindbanken 

omsluiten. Deze pleistocene fluviatiele afzettingen worden formeel gerekend tot de 

Formatie van Kreftenheye.2  

 

Holoceen 

Na de laatste ijstijd (vanaf ca 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk warmer. 

Een gevolg hiervan was de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 cm per eeuw), 

waardoor het Noordzeebekken volliep en de zee zich in oostelijke richting uitbreidde.3 

Landinwaarts van het opschuivende getijdengebied vormde zich een verdrinkend 

kustmoeras waar veen tot ontwikkeling kwam (Basisveen Laag van de Formatie van 

Nieuwkoop).4 Voortgaande stijging van de zeespiegel leidde ertoe dat ook het 

veenmoeras verdronk en plaats maakte voor een waddengebied. De sedimenten die in 

het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer van 

de Formatie van Naaldwijk.5 

 

                                                                                 
1 https://www.odmh.nl/thema/bodem‐archeologie/atlas‐midden‐holland/ 
2 Busschers & Weerts 2003. 
3 Kiden 1995. 
4 Weerts & Busschers 2003. 
5 Weerts 2003. 
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Figuur 2.1 Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied 

(naar Vos et al. 2011). 

 

 

 



11 
 

Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van snelle 

zeespiegelstijging in het Atlanticum (grofweg rond 7000 v. Chr.) ontstonden buiten de 

huidige kustlijn als gevolg van het sedimenttransport door wind, getijden‐ en 

golfwerking waarschijnlijk al strandwallen. Deze strandwallen werden door de snel 

stijgende zeespiegel echter na korte tijd weer opgeruimd, terwijl verder landinwaarts 

nieuwe strandwallen werden gevormd (Figuur 2.1). Met het afnemen van snelheid van 

de relatieve zeespiegelstijging verplaatste de kust zich steeds minder snel landinwaarts 

en rond 3900 v. Chr. bereikte de zee zijn maximale oostwaartse uitbreiding; de kust 

bevond zich iets oostelijk van Alphen aan den Rijn. Vanaf dan werden de nieuw 

gevormde strandwallen niet meer opgeruimd door de zee, maar bouwde de kuststrook 

zich in westelijke richting uit. De langgerekte, strandwalcomplexen die parallel aan de 

kust ontstonden, wisselden elkaar af met laaggelegen strandvlakten.6 Hierdoor 

ontstond een stabiele kustbarrière, die het achterland afschermde van de zee. Door de 

verslechterde ontwatering vond hier op uitgebreide schaal veengroei plaats. Het veen 

wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van 

Nieuwkoop).7  

 

Oude Rijn  

Het veengebied werd doorsneden door de meandergordel van de Oude Rijn. Rond 4500 

v. Chr. had de Rijn haar zuidelijke loop naar het noorden toe verplaatst en was de 

huidige Oude Rijn ontstaan. Via een opening in de kustbarrière bij het huidige Katwijk 

uitmondde de Rijn uit in het brede estuarium dat zich in de opening van de kustbarrière 

bevond (Figuur 2.1).8 Waar in eerste instantie de invloed van de zee (ten opzichte van de 

Oude Rijn) nog bepalend was, nam deze ‐ met het uitbouwen van de kust ‐ af. Ongeveer 

vanaf 1.000 v. Chr. werd de geologische ontwikkeling van de omgeving van het 

plangebied alleen nog bepaald door de Rijn. De afvoer van de Oude Rijn liep aan het 

einde van de Romeinse tijd sterk terug doordat de Waal aan het begin van de 4e eeuw 

de hoofdafvoer van de Rijn had overgenomen.9 Met de afdamming van de Kromme Rijn 

in 1122 na Chr. bij Wijk bij Duurstede, kwam een definitief einde aan de activiteit en 

invloed van de Oude Rijn.10 Mede hierdoor kon de zee tijdens stormvloeden dan ook ver 

het voormalige Rijnestuarium binnendringen.11 Als gevolg hiervan verzandde de (Oude) 

Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief rond het einde van de 12e eeuw.12  

 

 
Figuur 2.2 Schematische doorsnede van een holoceen rivierenlandschap met de 

belangrijkste morfologische eenheden (naar Heunks & Van Hemmen 2016). 

                                                                                 
6 Van der Valk 1992. 
7 Weerts & Busschers 2003a. 
8 Cohen et al. 2012, Pruissers & De Gans 1988. 
9 Berendsen & Stouthamer 2001. 
10 Dekker 1980. 
11 Op basis van historische bronnen stelde Gottschalk (1971) vast dat in 1134, 1163, 1170 en 1196 

sprake is geweest van stormvloeden in het mondingsgebied van de Oude Rijn. 
12 Pruisers & Vos 1982; Parlevliet 2001. 
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De holocene riviersystemen kunnen onderverdeeld worden in de geul, de geul‐

/beddingafzettingen en oeverwal(len). Binnen een meandergordel zijn doorgaans nog 

crevasses of restgeulen aanwezig (Figuur 2.2). In de rivierbeddingen werd hoofdzakelijk 

(grof)zandig materiaal afgezet. Bij hoog water bezonk vlak buiten de geul het 

zwaardere (zandige) materiaal, terwijl het lichtere (kleiige) sediment verder van de rivier 

werd afgezet. Eeuwenlange herhaling van deze sedimentatieprocessen, zorgde voor het 

ontstaan van langgerekte, hoger gelegen oeverwallen langs de randen van rivier. Verder 

weg van de rivier, en buiten de meandergordel, bevonden zich de lager gelegen 

kommen, waar de fijnste sedimentdeeltjes (zware klei) tot bezinking kwamen. In 

perioden dat er vanuit de rivier geen klei werd afgezet vond veengroei plaats in deze 

komgebieden, die gedomineerd werden door moerassen en plassen.13 Deze 

veengebieden werden ontwaterd door kleine veenstroompjes zoals de Aar en de 

Gouwe. Omgekeerd ontstonden bij een doorbraak of overstroming van een oeverwal, 

zogeheten crevasses die het achterland in stroomden. In en langs deze geultjes vond 

sedimentatie van zand en klei plaats. Lithostratigrafisch worden de holocene 

rivierafzettingen gerekend tot de Formatie van Echteld.14 

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie 

Het plangebied ligt op de meandergordel van de Oude Rijn. De Oude Rijn was actief 

vanaf ca 3100 voor Chr. (4450 14C BP).15 Specifieker gezien, ligt het plangebied pal ten 

oosten van de huidige rivierloop, in de (aanzet naar de) buitenbocht van een noordelijke 

meanderlus. De huidige loop betreft de niet dichtgeslibde, middeleeuwse restgeul. 

Deze fase van de Oude Rijn is gedateerd van 300 tot 1122na Chr. (1729‐828 14C BP). Op 

de meandergordel van de Oude Rijn zijn vindplaatsen vanaf de Romeinse tijd bekend.  

 

De paleogeografische kaart van de romeinse limeszone geeft een gedetailleerder beeld 

van het landschap rond het begin van de jaartelling.16 Volgens deze kaart ligt het 

plangebied op een hoger gelegen deel van de meandergordel (Figuur 2.3). 

 

De omgeving van het plangebied is niet gepubliceerd op een geologische kaart (schaal 

1:50.000). Wel staat in het DINOloket ongeveer 80 meter ten zuiden van het plangebied 

een geologische boring weergegeven (boring B31C1195). In deze boring komen tot ruim 

9 m ‐mv rivierafzettingen voor (Formatie van Echteld). Boringen in de ruimere 

omgeving van het plangebied (op de meandergordel) laten zien dat de holocene 

rivierafzettingen rond 12 m ‐ mv overgaan in pleistocene afzettingen (Formatie van 

Kreftenheye). In een aantal boringen worden de Kreftenheye‐afzettingen afgedekt door 

een relatief dun pakket (1 à 2 m) dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van 

Boxtel). 

 

Buiten de meandergordel van de Oude Rijn wordt het dekzand afgedekt door een laag 

basisveen (dikte 1 à 2 m). Hierop ligt een pakket oude getijdenafzettingen van enkele 

meters, dat naar boven toe overgaat in veen (Hollandveen Laagpakket). Het veen wordt 

afgedekt door kleiige afzettingen van de Formatie van Echteld. Dit betreft de oever‐ of 

komafzettingen van de Oude Rijn. 

 

Door de ligging in de bebouwde kom van Alphen is het plangebied op zowel de 

bodemkaart als de geomorfologische kaart als 'bebouwd' weergegeven.17 Volgens 

                                                                                 
13 Berendsen 2004. 
14 Weerts & Busschers 2003b. 
15 Cohen et al. 2012. 
16 Van Dinter 2013. 
17 Stiboka 1976, Alterra 2006. 
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paleogeografische kaart van het onderzoeksgebied Groot‐Centrum bestaat de bodem in 

het plangebied uit zandige afzettingen die zijn afgedekt met een kleidek.18  

 

 
Figuur 2.3 Uitsnede van de paleogeografische kaart van romeinse limes (naar: Van 

Dinther 2013). 

 

  

                                                                                 
18 Wink 2010. 
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Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt de maaiveldhoogte in het 

plangebied rond +0,1 m NAP. Hoewel de omgeving van het plangebied bebouwd is, is 

het reliëf van de meandergordel toch goed zichtbaar (Figuur 2.4). Het gebied direct ten 

oosten van de Hooftstraat ligt ruim een halve meter lager, vermoedelijk hangt dit 

samen de ligging van de Hooftstraat op een dijk.19  

 

 
Figuur 2.4. Ligging van het plangebied op een uitsnede van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN3, 2018).  

 

  

                                                                                 
19 Meijer & Van Dam 2018a 
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart  

Het plangebied ligt op archeologische waarden‐ en verwachtingskaart van de gemeente 

Alphen aan den Rijn in een gebied met een hoge verwachting.20 Afgaande op de 

kaartbeelden komt deze hoge verwachtingszone overeen met 

meandergordelafzettingen die door Van Dinter zijn onderscheiden (vgl. figuur 2.3)  

 

De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk beleid en verbeeld in het 

bestemmingsplan ‘Alphen Stad’ (vastgesteld op 02 februari 2018).21 Ten aanzien van het 

plangebied geldt een dubbelstemming ‘Waarde ‐ Archeologie 3’. De hierbij horende 

planregels geven aan dat voor werkzaamheden met een omvang groter dan 100 m2 en 

dieper dan 30 cm vergunningsplichtig zijn. Voor de dubbelbestemming geldt dat 

ontheffing kan worden verleend indien voorafgaand aan de (bouw)werkzaamheden een 

archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis waarvan in voldoende mate kan 

worden vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden niet zullen leiden tot 

aantasting van archeologische waarden. 

 

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen 

Er staan geen AMK‐terreinen of vindplaatsen (Archis‐vondstmeldingen) geregistreerd in 

of in de directe omgeving van het plangebied. Het dichtstbij gelegen AMK‐terrein 

betreft het romeinse castellum Albaniana (monumentnr. 4153; terrein van zeer hoge 

archeologische waarde). Het terrein ligt ongeveer een kilometer zuidelijker, en 

bovendien op de westelijke Rijnoever (Figuur 2.3). 

 

2.3.3 Relevante archeologisch onderzoeken 

In de directe omgeving zijn verscheidene archeologische onderzoeken uitgevoerd. Door 

de specifieke locatie van te plangebied ‐ pal tegen de huidige Rijnloop ‐ is een groot deel 

van deze onderzoeken (met name op de westelijke oever, maar ook verder weg van de 

Rijn op de oostelijke oever) weinig relevant. Wel van belang zijn een drietal 

begeleidingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de Hooftstraat en de 

Lage Zijde Zuid. 

 

Aan de Hooftstraat 132‐134 en 133‐141 (ongeveer 300 m ten zuiden van het plangebied), 

zijn bij een archeologische begeleiding verscheidene vondsten en sporen aangetroffen 

die dateren vanaf de 15e eeuw.22 De oudste resten en sporen die werden aangetroffen 

dateren uit de 15e eeuw en hangen vermoedelijk samen met de ontginning/ontwatering 

van het terrein. Het lijkt erop dat langs de Hooftstraat een sloot is gegraven, waarbij de 

vrijgekomen grond is gebruikt om het bestaande dijkje (verder) op te hogen of te 

verstevigen. Uit het begin van de 17e eeuw dateren twee houten constructies, 

vermoedelijk steiger en beschoeiingen. Verder werden in het noordelijk deel van het 

terrein werden 17e‐eeuwse bewoningssporen aangetroffen. Het overgrote deel van de 

aangetroffen bewoningssporen dateerde echter uit de 19e eeuw en kon gekoppeld 

worden aan de indeling op de kadastrale minuut.  

 

Het gebied Lange Zijde deelgebied 9c ligt eveneens op de oostelijke over van de huidige 

Oude Rijn (bijna 700 m ten zuiden van het plangebied). Bij een proefsleuvenonderzoek 

in 2015 werden hier onder meer bewoningsresten daterend uit de 14e tot 19e eeuw 

                                                                                 
20 Sueur et al. 2014. 
21 identificatie: NL.IMRO.0484.01alphenstad‐VA01. 
22 Meijer & Van Dam 2018a; zaakidentificatienr. 3997743100. 
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aangetroffen (muurresten en uitbraaksporen).23 Verder werden aanplempingslagen 

aangetroffen. De onderste lagen werden gedateerd in de geïnterpreteerd als 

laatmiddeleeuwse aanplempingslagen, deze waren voorzien van beschoeiingen en 

dienden om de locatie geschikt te maken voor bewoning (ophoging). Op de 

aanplemping werden ook nog jongere ophogingslagen aangetroffen. 

 

In het gebied is vervolgens en opgraving uitgevoerd.24. Tijdens het onderzoek zijn 

sporen aangetroffen die dateren vanaf de 13e eeuw. Het betreft sloten en greppels ter 

ontwatering van het gebied. De onderzoekers suggereren dat de dijk mogelijk ook uit 

deze periode dateert. In de 14e eeuw wordt een deel van de sloten gedempt en wordt 

een tweebeukige, houten boerderij gebouwd. Het gebouw was gefundeerd op 

eikenhouten palen en was minimaal 16 m lang en 8 m breed. Nadat de boerderij is 

vervallen/gesloopt, krijgt het terrein een agrarische functie (erf?), maar wordt niet 

overbouwd. Binnen de contouren van het gebouw zijn vijf dierbegravingen aangetroffen 

(runderen en paarden). De eerste sporen voor steenbouw dateren waarschijnlijk in de 

16e eeuw. Vanaf de 17e eeuw raakt het gebied dichter bebouwd. Ook kregen de huizen 

mogelijk een functieverandering, waarbij aan de straatzijde een werkplaats bestond en 

in het achterhuis (de Rijnzijde) werd gewoond.  

 

2.3.4 Historisch kaartmateriaal  

Prins Maurits’ Kaart van het Rijnland (uit 1614) toont de globale topografische indeling 

van het gebied op de oostelijke Rijnoever, ten noorden van Oudshoorn (Figuur 2.5). 25 Te 

zien is dat Oudshoorn zich heeft ontwikkeld langs de Hooftstraat (in noordelijke 

richting) en langs de Aar (in oostelijke richting). De bebouwing lijkt enigszins 

schematisch afgebeeld: ter hoogte van het plangebied wordt westelijk van de 

Hooftstraat (verspreide bebouwing weergegeven. In het centrum van Oudshoorn staan 

de huizen veel dichter. Ook staat het plangebied afgebeeld op de kaart van het 

Kaartenboek Rijnland (uit 1746). 26 Op deze kaart lijkt de bebouwing eveneens zeer 

schematisch te zijn weergegeven, verder geeft de kaart eenzelfde beeld (Figuur 2.6).  

 

Pas op de kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw verschijnt meer detail 

(Figuur 2.7). De minuutplan laat duidelijk zien dat de bebouwing dan nog steeds 

hoofdzakelijk tussen de Hooftstraat en de Rijn staat. Verder staat in het plangebied een 

huis weergegeven.27 In de bij de kaart behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 

(OAT) staat het desbetreffende perceel (perceelsnummer 519) geregistreerd als 'huis, 

schuur en erf' in eigendom van Cornelis van Oosten, kledermaker te Oudshoorn.  

 

Topografische kaarten uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw laten een nog vrijwel 

ongewijzigd beeld zien van lintbebouwing aan de westzijde van de Hooftstraat en 

verspreide boerderijen ten oosten van de straat (Figuur 2.8). Pas rond 1950 breidt de 

bebouwing aan de oostzijde van de Hoofstraat zich uit en verdwijnt het bestaande 

(cope‐)verkavelingspatroon geleidelijk onder de bebouwing. De kaarten laten niet zien 

wat met de individuele gebouwen in (en om) het plangebied gebeurt. Het onlangs 

gesloopte huis zou volgens kadastrale gegevens in 1912 zijn gebouwd. 28  

 

                                                                                 
23 Ilson 2015; zaakidentificatienr. 2465076100 
24 Meijer & Van Dam 2018b; zaakidentificatienr 2480214100 
25 Zandvliet 1989 
26 ’t Hart et al. 1969 
27 Kadastraal minuutplan gemeente Oudshoorn, sectie C, blad 3 'De Aar'). 
28 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (https://bagviewer.kadaster.nl). 
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Figuur 2.5 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van Prins 

Maurits’ kaart van het Rijnland (bron: Hoogheemraadschap Rijnland). 

 

 
Figuur 2.6 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van het 

Kaartboek van het Rijnland. 
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Figuur 2.7 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit 

het begin van de 19e eeuw (gemeente Oudshoorn, sectie C, blad 3 'De Aar'). Links: 

overzicht met de bebouwing tussen de Oude Rijn en de Hooftstraat; rechts: detail 

van het plangebied. 
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Figuur 2.8 Topografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied vanaf 

het begin van de 20e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl). 
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Globaal bezien ligt het plangebied op de oostelijke oever van de Oude Rijn, pal tegen de 

huidige rivier. Deze huidige loop is ontstaan rond het begin van de jaartelling.29 De 

oeverwallen van de Rijn zijn in principe vanaf de ijzertijd aantrekkelijk geweest voor 

bewoning. Dit geldt in het bijzonder voor de westelijke (/zuidelijke) Rijnoever, waar 

sprake was een vrij intensieve bewoning, militaire aanwezigheid (het castellum Albania) 

met bijbehorende infrastructuur (limesweg). 

 

Voor de oostelijke oever, en zeker zo pal tegen de rivier aan, geldt een andere 

verwachting. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de huidige rivierloop en de 

Hooftstraat, die vermoedelijk het tracé van een laatmiddeleeuwse(?) dijk volgt.30 Mede 

op basis hiervan lijkt het plangebied niet óp de oeverwal te liggen, maar in de lager 

gelegen overgang van de oeverwal naar de rivier ('oeverzone'). Van oorsprong zal de 

locatie vermoedelijk een drassige oeverzone zijn geweest. Gedurende de (ijzertijd) 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zal het plangebied vermoedelijk een ongunstige 

mogelijkheden voor bewoning hebben geboden. Wel kan het gebied (extensief) 

gebruikt zijn geweest voor bijvoorbeeld veeteelt.  

 

Vanaf de late middeleeuwen werd de laaggelegen oeverzone tussen de dijk 

(Hooftstraat) en de Oude Rijn opgehoogd. Hierbij werden op enige afstand van de dijk 

beschoeiingen geplaatst en werd de tussenliggende ruimte opgevuld met klei, veen of 

bijvoorbeeld stadsafval ('aanplempingen'). Vervolgens kon een volgende beschoeiing 

dichter naar de toe rivier toe worden gezet, waardoor het opgehoogde gebied toenam. 

In het plangebied worden dergelijke aanplempingen verwacht. 

 

Vanaf de late middeleeuwen (globaal 13e eeuw), maar vooral vanaf de 15e eeuw, dient 

rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van bewoningssporen in het 

plangebied. Het kan gaan om paalsporen, waterputten, vlechtwerk, afvalkuilen en/of 

perceleringsstructuren (in het geval van houtbouw). Vanaf (het eind van) de 15e eeuw 

kan er ook sprake zijn geweest van steenbouw. In dat geval kunnen ook nog 

(muur)funderingen, muurresten, waterputten, (water)kelders, vloeren/straatjes, e.d. 

aanwezig zijn. Op basis van oude kaarten, lijkt in elk geval vanaf de 17e eeuw bebouwing 

in (of in de directe omgeving van) het plangebied te hebben gestaan. Behalve van 

bewoning kan er ook sprake zijn geweest van kleinschalige ambachtelijke activiteiten.  

 

Eventuele resten kunnen zich bevinden in de top van de Oude Rijnafzettingen (de 

diepere sporen) of in vermoedelijk aanwezige ophogings‐aanplempingslagen 

daarboven.  

 

                                                                                 
29 Cohen et al. 2012. 
30 Meijer & Van Dam 2018a. 
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3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Doel en vraagstellingen 

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, (2) het 

vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord dienen te worden 

zijn: 

 Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch 

vervolgonderzoek zinvol is? 

 Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich 

kunnen bevinden? 

 Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting? 

 Zijn er archeologische vondsten (indicatoren) die duiden op de aanwezigheid 

van een vondstrijke vindplaats? 

 

3.2 Methodiek 

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

onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. In het plangebied zijn 5 boringen gezet, rekening 

houdend met de ligging van kabels, leidingen, verharde terreindelen en andere 

obstakels. De locaties van de boringen (x‐, y‐ en z‐waarden) zijn uitgezet en ingemeten 

met een dGPS. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1 m 

‐Mv) en een gutsboor (diameter 3 cm). De maximale boordiepte bedroeg 3,5 m ‐Mv. 

 

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104 (Nederlands Normalisatie‐

instituut, 1989). De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. 

Tijdens het veldonderzoek zijn de bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen 

beschreven en bestudeerd. Specifieke aandacht is besteed aan: 

‐ de aard en kleur van het sediment; 

‐ kalkgehalte; 

‐ aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen); 

‐ de genese van de laag; 

‐ de aanwezigheid van bodemhorizonten. 

 

Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De 

gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en het 

opsporen van de verwachte archeologische vindplaatsen (vnl. nederzettingen).31  

 

Deze methode is niet geschikt voor het opsporen van zeer kleine of vondstarme 

nederzettingen. Zeer lokale archeologische resten, zoals graven, greppels, rituele 

                                                                                 
31 Tol et al. 2012. 
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deposities, etc. zijn eveneens vaak niet op te sporen door middel van een 

booronderzoek.  

 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Veldwaarnemingen 

Het plangebied, een pand waarvan de bovengrondse gedeelte was gesloopt, bestond 

grotendeels uit een betonnen vloer waar geen boringen konden worden gezet (Figuur 

3.1). Om deze zijn de boringen 1 t/m 4 aan de westzijde gezet (tussen het huis en de 

Rijn), boring 5 is gezet in een gat in de betonnen vloer, min of meer aan de voorzijde van 

het huis (Figuur 3.2). 

 

 
Figuur 3.1 Impressie van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (foto is 

genomen vanaf de Hooftstraat in westelijke richting). 

 

3.3.2 Bodemopbouw 

De bodemopbouw in de boringen aan de achterzijde van het (voormalige) huis 

(boringen 1 t/m 4) zijn tamelijk vergelijkbaar. De reden dat hier vier boringen zijn gezet 

is dat in twee ervan (boringen 2 en 3) werd gestuit op ondoordringbaar puin.32  

Aan de basis van de boringen (1 en 4) bevinden zich natuurlijke fluviatiele afzettingen, 

deze zijn aangetroffen in de boringen 1 en 4. De afzettingen bestaan uit matig fijn, 

matig siltig, kalkrijk, grijs zand met dunne kleilagen, naar boven toe overgaand in een 

laag uiterst siltige klei met dunne zandlagen. De top van het pakket is aangetroffen 

tussen 2,2 en 2,5 m ‐Mv (2,2 en 2,6 m ‐NAP). De afzettingen zijn geïnterpreteerd als 

respectievelijk zandige en kleiige geulafzettingen van de Oude Rijnstroomgordel.  

 

Naar boven toe gaan de kleiige geulafzettingen over in een geroerde laag, bestaande uit 

donkergrijsbruin, sterk kleiig, veen met zoetwaterschelpen. In boring 1 bevat het veen 

zand‐ en kleibrokken, in boring 4 zijn rietresten en een enkel puinspikkeltje 

aangetroffen. De veenlaag in boringen 1 en 4 heeft een dikte van respectievelijk 40 en 

55 cm, de top ervan bevindt zich op 1,65 en 2,10 m ‐Mv (1,6 en 2,2 m ‐NAP).  

                                                                                 
32 respectievelijk op 175 en 155 cm ‐Mv 
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Het veen gaat naar boven toe scherp over in een heterogeen, donkerbruingrijs, humeus 

pakket variërend van uiterst siltig, matig fijn zand tot uiterst siltige klei. De laag bevat 

verder zand‐, klei‐ en/of veenbrokken, houtresten en meer of meer fragmenten 

baksteenpuin. De boringen 2 en 3 zijn in dit pakket gestuit op ondoordringbaar puin. De 

top van het verstoorde pakket is aangetroffen tussen 20 en 40 cm ‐Mv (0,2 tot 0,5 m ‐

NAP). Hierop ligt een laag lichtbruingrijs, zwak siltig, matig fijn zand. Het betreft een 

(recent) opgebrachte laag waarin de klinkersbestrating is gelegd.  

 

De bodemopbouw aan de straatzijde (boring 5), wijkt iets af van die aan de Rijnzijde. 

Ook hier zijn aan de basis zandige geulafzettingen aangetroffen, naar boven toe 

overgaand in kleiige, gelaagde geulafzettingen. De kleiige geulafzettingen gaan op 1,5 

m ‐Mv (1,6 m ‐NAP) geleidelijk over in een grijze, ongelaagde, uiterst siltige, kalkrijke 

klei met enkele puinspikkels. De basis van deze kleilaag (vanaf 1,3 m ‐Mv; 1,4 m ‐NAP) 

bevat houtresten (waaronder verticale). De top van de laag is aangetroffen op 1,1 m ‐Mv 

(1,2 m ‐NAP). Naar boven toe gaat de kleilaag abrupt over in een laag donkergrijs, 

uiterst siltig, matig fijn, matig humeus zand met zand‐ en kleibrokken en 

puinfragmenten. De humeuze zandlaag heeft een dikte van een halve meter. Vanaf 60 

cm ‐Mv (0,7 m ‐NAP) gaat de humeuze zandlaag over in uiterst siltige klei met 

fragmenten baksteenpuin. Vermoedelijk betreft het de onderzijde van het verstoorde 

pakket dat ook in de overige boringen is aangetroffen.  

 

3.3.3 Archeologie 

Tijdens het onderzoek zijn in alle boringen in meer of mindere mate fragmenten 

baksteenpuin aangetroffen; andere archeologische resten zijn niet aangetroffen. 

Hoewel de puinfragmenten op zich niet als archeologische resten opgevat hoeven te 

worden, bevinden deze zich wel in lagen die archeologisch gezien relevant zijn. 

 

Het betreft lagen die zeer waarschijnlijk samen hangen met vroegere bewoning, dan 

wel met activiteiten om het gebied voorafgaand aan bewoning bewoonbaar te maken 

of anderszins te gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan het dempen, aanplempen 

of ophogen van de lager gelegen oeverzone met kleiig/zandig materiaal waarin resten 

baksteenpuin zitten.  

 

De boringen 2 en 3 zijn gestuit op ondoordringbaar puin (respectievelijk op 175 en 155 

cm ‐Mv; 1,6 en 1,7 m ‐NAP). Vermoedelijk gaat het ook hier om losse puinbrokken: de 

dieptes lijken te groot voor funderingen van oudere steenbouw.33  

 

3.3.4 Interpretatie 

De boringen 1 t/m 4 (de Rijnzijde van het plangebied) geven een vrij uniform beeld van 

de bodemopbouw. Van boven naar beneden ziet deze er als volgt uit: 

 

top laag  

(cm ‐Mv) 

laag  

(m NAP) 

omschrijving / interpretatie 

0  0  recent (20e eeuw) opgebracht zandbed met de klinkerbestrating 

20 / 40  ‐0,2 / ‐0,5  verstoord humeus pakket met hout‐ en puinresten, zand‐ en 

kleibrokken 

165 / 220  ‐1,6 /‐2,2  geroerde venige laag met zand‐ en kleibrokken en puinresten 

220 / 250  ‐2,2 / ‐2,6  natuurlijke geulafzettingen van de Oude Rijn 

                                                                                 
33 Ter vergelijking: funderingsresten aan de Hooftstraat 132‐141 bevonden zich rond 0,5 m ‐NAP 

(Meijer & Van Dam 2018a). Aan de Lage Zijde werden sporen van houtbouw tot een diepte van 1,1 

m ‐NAP aangetroffen (Meijer & Van Dam 2018b). 
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De venige laag houdt mogelijk verband met de relatief natte ligging van de locatie. 

Tegelijkertijd is het niet helemaal zeker of de laag als geheel natuurlijk gezien kan 

worden. De in het veen aangetroffen zand‐ en kleibrokken en puinfragmentjes wijzen 

erop dat deze laag in elk geval is beroerd door mensen. Mogelijk gaat het om een eerste 

fase van aanplemping en /of ophoging.  

Het verstoorde, humeuze pakket met puinresten hangt waarschijnlijk samen met de 

verdere ophoging, sloop‐ en bouwactiviteiten in het plangebied vanaf (globaal) de 15e 

tot de 20e eeuw. Op basis van de boringen kon hier verder geen differentiatie in worden 

aangebracht. 

 

Voor boring 5 (aan de straatzijde) geldt de volgende bodemopbouw: 

 

top laag  

(cm ‐Mv) 

laag  

(m‐NAP) 

omschrijving / interpretatie 

0  ‐0,1  verstoord pakket met puinresten (17e ‐ 20e eeuw) 

60  ‐0,7  donkergrijze humeuze zandlaag (??) 

110  ‐1,2  homogene klei met houtresten (aanplemping of dijk?) 

150  ‐1,6  natuurlijke geulafzettingen van de Oude Rijn 

 

De homogene klei met houtresten betreft mogelijk een aanplemping, ook zou het om 

de voet van de dijk kunnen gaan. De aard van de donkergrijze humeuze zandlaag, is niet 

duidelijk. Meijer & Van Dam beschrijven dat in een vergelijkbare laag, twee houten 

constructies (vermoedelijk een steiger en beschoeiingen) werden aangetroffen.34 De 

bovenste 60 cm van het bodemprofiel (verstoord pakket met puinresten) hangt 

waarschijnlijk samen met de verdere ophoging, sloop‐ en bouwactiviteiten in het 

plangebied vanaf (globaal) de 17e tot de 20e eeuw. 

 

 
Figuur 3.2 Resultaten booronderzoek. 

                                                                                 
34 Meijer & Van Dam 2018a 
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4 Conclusie 

4.1 Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten (in het bijzonder 

bewoningssporen) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Eventuele resten werden 

verwacht in (de top van) de afzettingen van de Oude Rijn of daarboven. Duidelijk was 

bovendien dat het plangebied in elk geval al vanaf het begin van de 17e eeuw deel 

uitmaakt van het bewoningslint dat ligt ingeklemd tussen de Oude Rijn en de 

Hooftstraat, die waarschijnlijk het tracé volgt van een (laatmiddeleeuwse) dijk. 

 

Het booronderzoek levert een goed beeld op van de bodemopbouw van het plangebied. 

Aan de basis bevinden zich natuurlijke afzettingen van de Oude Rijn. De afzettingen 

laten (van beneden naar boven) een verloop zien van zandige naar kleiige 

geulafzettingen. De top van deze afzettingen is aangetroffen tussen 2,2 en 2,5 m ‐Mv 

(2,2 en 2,6 m ‐NAP; aan de Rijnzijde) en vanaf 1,5 m ‐Mv (1,6 m ‐NAP) aan de 

straatzijde.  

 

Aan de Rijnzijde worden deze natuurlijke afzettingen afgedekt door een dunne laag 

kleiig veen met (zand/klei) brokken en puinspikkels. Mogelijk gaat het om een eerste 

fase van aanplemping en /of ophoging van de natte en laaggelegen (venige) oeverzone. 

Hierop ligt een verstoord, humeus pakket met puinresten. Dit pakket hangt 

waarschijnlijk samen met de verdere ophoging, sloop‐ en bouwactiviteiten in het 

plangebied vanaf (globaal) de 15e tot de 20e eeuw.  

 

Aan de straatzijde gaan de natuurlijke geulafzettingen over in een homogene klei met 

houtresten. Mogelijk betreft het een aanplemping, ook zou het om de voet van de dijk 

kunnen gaan. De aard van de donkergrijze humeuze zandlaag, die hierop ligt, is niet 

duidelijk. Meijer & Van Dam beschrijven dat in een vergelijkbare laag, twee houten 

constructies (vermoedelijk een steiger en beschoeiingen) werden aangetroffen.35 De 

bovenste 60 cm van het bodemprofiel (verstoord pakket met puinresten) hangt 

waarschijnlijk samen met de verdere ophoging, sloop‐ en bouwactiviteiten in het 

plangebied vanaf (globaal) de 17e tot de 20e eeuw. 

 

Het onderzoek heeft verscheidene aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van één 

of meer archeologische lagen (aanplempingen, ophogingslagen, en mogelijk een 

dijkvoet[?]). Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen 

(in het bijzonder de sloop van de ondergrondse resten en de graafwerkzaamheden ten 

behoeve van de nieuwbouw), kan worden geconcludeerd dat bij de uitvoering hiervan 

hoogstwaarschijnlijk archeologische waarden zullen worden verstoord. 

 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt voor het plangebied in het kader 

van de voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.  

 

Gelet op het kleinschalige karakter van de voorgenomen ingrepen wordt geadviseerd 

een archeologische begeleiding of een (beperkte) archeologische opgraving van de 

ondergrondse sloopwerkzaamheden en nieuwbouw, te laten uitvoeren. 

 

                                                                                 
35 Meijer & Van Dam 2018a 
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Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens aan de grondwerkzaamheden 

archeologische waarnemingen worden verricht. Bij een opgraving worden de 

waarnemingen voorafgaan aan de bouw‐/graafwerkzaamheden gedaan. Beide behoren 

plaats te vinden op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE 

dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior‐archeoloog 

en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. 

 

De vorm waarin het vervolgonderzoek het best kan worden uitgevoerd, hangt vooral af 

van de wijze waarop de uitvoering van de plannen plaats zal vinden; dit was op het 

moment van schrijven nog niet precies bekend. 

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Alphen aan en Rijn 

een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag of diens adviseur (Omgevingsdienst 

Midden Holland, mevr. J. Noordervliet‐van Zwienen). 
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Figurenlijst 

Figuur 1.1 Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (bron: Top25 

Kadaster). 

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied (rode lijn) op een recente luchtfoto (bron 

luchtfoto: ArcGIS Online 2018). 

Figuur 1.3 Ontwerptekening. 

Figuur 2.1 Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied (naar 

Vos et al. 2011). 

Figuur 2.2 Schematische doorsnede van een holoceen rivierenlandschap met de 

belangrijkste morfologische eenheden. (naar Heunks & Van Hemmen 2016). 

Figuur 2.3 Uitsnede van de paleogeografische kaart van romeinse limes (naar: Van 

Dinther 2013). 

Figuur 2.4. Ligging van het plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN3, 2018).  

Figuur 2.5 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van Prins 

Maurits’ kaart van het Rijnland (bron: Hoogheemraadschap Rijnland). 

Figuur 2.6 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van het 

Kaartboek van het Rijnland. 

Figuur 2.7 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het 

begin van de 19e eeuw (gemeente Oudshoorn, sectie C, blad 3 'De Aar'). Links: overzicht 

met de bebouwing tussen de Oude Rijn en de Hooftstraat; rechts: detail van het 

plangebied. 

Figuur 2.8 Topografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied vanaf het 

begin van de 20e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl). 

Figuur 3.1 Impressie van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (foto is 

genomen vanaf de Hooftstraat in westelijke richting). 

Figuur 3.2 Resultaten booronderzoek. 

Tabellenlijst 

Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 
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Bijlage 1 Boorkolommen 



Alphen aan de Rijn, Hooftstraat 245

1

boring: ALHO-1
beschrijver: GdB, datum: 25-7-2018, X: 461.184,36, Y: 105.445,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: 
Alphen aan den Rijn, opdrachtgever: Van der Louw, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: oppervlakteverharding

5 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijsbruin, veen- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, schelpfragment, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment

220 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv



Alphen aan de Rijn, Hooftstraat 245

2

boring: ALHO-2
beschrijver: GdB, datum: 25-7-2018, X: 461.187,41, Y: 105.445,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,01, precisie 
hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Alphen aan den Rijn, opdrachtgever: Van der Louw, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: oppervlakteverharding

5 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken, schelpengruis, spoor hout
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, veel hout
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaag met houtresten

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,76 m -NAP

boring: ALHO-3
beschrijver: GdB, datum: 25-7-2018, X: 461.188,40, Y: 105.445,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: 
Alphen aan den Rijn, opdrachtgever: Van der Louw, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: oppervlakteverharding

5 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 155 cm -Mv



Alphen aan de Rijn, Hooftstraat 245

3

boring: ALHO-4
beschrijver: GdB, datum: 25-7-2018, X: 461.186,91, Y: 105.442,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,05, precisie 
hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Alphen aan den Rijn, opdrachtgever: Van der Louw, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: oppervlakteverharding

5 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), weinig riet
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

250 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,55 m -NAP



Alphen aan de Rijn, Hooftstraat 245

4

boring: ALHO-5
beschrijver: GdB, datum: 25-7-2018, X: 461.188,95, Y: 105.454,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,09, precisie 
hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Alphen aan den Rijn, opdrachtgever: Van der Louw, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig hout, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verticaal hout

150 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,09 m -NAP



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas
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