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Samenvatting

In opdracht van Dhr. F. Nederlof heeft Archol op 11 september 2018 een verkennend 

archeologisch booronderzoek uitgevoerd aan de Kornelis van Tollaan 30, te Rotterdam. 

Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van vier tot vijf 

woningen op het perceel. De gemeente heeft op grond van gemeentelijk beleid, de 

archeologische verwachting van het gebied, alsmede de bodemverstorende aard van 

de werkzaamheden besloten dat een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Met het booronderzoek 

wordt de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting in het veld getoetst. 

Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

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

Tijdens de verkennende fase zijn in totaal 5 boringen gezet binnen het plangebied 

volgens het boorplan van het PvE. De exacte locatie en de hoogte zijn achteraf 

vastgelegd met behulp van het Differential Global Positioning System (DGPS) met 

een nauwkeurigheid van <2,5 cm. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn 

gezet tot in de Afzettingen van Gorkum, waarbij één boring tot 7 m -Mv is gezet en 

de overige tot minimaal 4 m -Mv. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 

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

oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

Tijdens het booronderzoek zijn achtereenvolgens een pakket opgebrachte grond, 

Hollandveen en de Afzettingen van Gorkum aangetroffen. De gespecificeerde 

archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek is opgesteld 

blijkt op bodemkundig gebied grotendeels te kunnen worden bevestigd, maar de 

archeologische verwachting moet naar beneden worden bijgesteld:

- De Afzettingen van Tiel zijn niet aangetroffen.

- De bovengrond bestaat uit een 1,5 tot 2,64 m dik pakket aan opgebracht of 

geroerde grond.

- Daaronder is een pakket Hollandveen aanwezig vanaf 3,24-4,24 m -NAP dat 

mogelijk is afgegraven en waarvan de top geroerd lijkt te zijn. Er is geen veraarde 

top of andere laag in het veen aangetroffen.

- De top van de Afzettingen van Gorkum op ca. 4,47-5,26 m -NAP is intact. De 

afzettingen lijken in een zeer nat milieu te zijn afgezet, gezien de humeusiteit en 

de vele plantenresten. Ook komen geen vegetatiehorizonten of gerijpte niveaus 

voor.

Op basis van bovenstaande waarnemingen lijken binnen het plangebied geen 

potentieel archeologische niveaus (meer) aanwezig te zijn en moet de archeologische 

verwachting naar beneden bijgesteld worden. Daarom wordt voor het plangebied geen 

verder archeologisch onderzoek geadviseerd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Dhr. F. Nederlof heeft Archol op 11 september 2018 een verkennend 

archeologisch booronderzoek uitgevoerd aan de Kornelis van Tollaan 30 te Rotterdam 

(Figuur 1.1 ). Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van vier 

tot vijf woningen op het perceel. Conform het bestemmingsplan Prinsenland geldt 

een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk 

zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,5 meter beneden 

maaiveld en die tevens een oppervlakte groter dan 200 m2 beslaan (zone Waarde-

Archeologie 3). De gemeente heeft daarom op grond van gemeentelijk beleid, de 

archeologische verwachting van het gebied, alsmede de bodemverstorende aard van 

de werkzaamheden besloten dat een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is.1 

Ten behoeve van de uitvoering van het veldonderzoek heeft de afdeling Archeologie 

van de gemeente Rotterdam, BOOR (afdeling Beheer en Beleid) een Programma van 

Eisen (PvE) opgesteld.2

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Met het booronderzoek 

wordt de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting in het veld getoetst. 

Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1  Corver 2018, 7.
2  Corver 2018.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, bevindt zich in het oosten van Rotterdam 

aan de Kornelis van Tollaan 30 (Figuur 1.2). In het noorden en oosten wordt het perceel 

begrensd door de Kornelis van Tollaan, in het westen door een sloot en in het zuiden 

door het naast gelegen perceel. Momenteel is het plangebied ingericht met één grote 

woning met rondom een tuin. Het huis is gefundeerd op palen. Of er ook kelders 

aanwezig zijn is niet bekend. Kabels en leidingen bevinden zich alle aan de voorzijde 

van het perceel aan de kant van de straat. Het betreft uitsluitend huisaansluitingen.

Op het terrein worden maximaal vijf nieuwe woningen gerealiseerd (nummers 26-34). 

Vier woningen hebben een footprint van circa 115 m2, één vrijstaande woning is circa 

155 m2. De ontgravingsdiepte is circa 1 meter onder het huidige maaiveld, de heipalen 

zullen naar verwachting circa 22 meter lang zijn. De vier woningen worden mogelijk 

voorzien van een kelder. De totale kelderoppervlakte bedraagt 70 m2.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

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

bijbehorende standaardrapportages. 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK).
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Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-o). 

Het bureauonderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van het PvE en geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied wat resulteert in een gespecificeerde archeologische verwachting. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

In het PvE was ook voorzien in een mogelijk karterend booronderzoek voortvloeiend 

uit de resultaten van de verkennende fase. In overleg met het dhr. B.A. Corver 

(Archeologie Rotterdam) is op basis van de resultaten van de verkennende fase 

besloten af te zien van het karterend onderzoek (zie ook paragraaf 3.3).

Soort onderzoek: Verkennend (en karterend) Booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Archeologisch booronderzoek Kornelis van Tollaan 26-34

Archolprojectcode: RKO1818

Archis-zaaknummer: 4634320100

Opdrachtgever: Dhr. F. Nederlof

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam

Adviseur bevoegd gezag: Dhr. A.H. Carmiggelt, Archeologie Rotterdam (BOOR)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 11-9-2018

Rapport gereed: 21-9-2018

Versie 1.1 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Goedgekeurd 

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Rotterdam

Plaats: Rotterdam

Toponiem: Kornelis van Tollaan 30

Coördinaten gebied: 96.697/437.562 (NW); 96.711/437.557 (NO)
96.696/437.510 (ZO); 96.680/437.512 (ZW)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 2.200 m2 

Huidig grondgebruik: Bebouwing (woonhuis) met tuin en oprit

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: E-depot voor de Nederlandse Archeologie (DANS)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Gespecificeerde archeologische verwachting

In het PvE is een verkort bureauonderzoek opgenomen dat een samenvatting geeft 

van wat in archeologisch en bodemkundig opzicht bekend is van het plangebied en de 

directe omgeving:3

Volgens de Geologische Kaart van Nederland (1:50.000, Kaartblad Rotterdam Oost 

(37O) (Rijks Geologische Dienst 1992) en de geologische gegevens die bij Archeologie 

Rotterdam bekend zijn, is de globale bodemopbouw in het plangebied als volgt: 

Hollandveen op een afwisseling van Afzettingen van Gorkum (kom- en evt. oeverafzet-

tingen) en Hollandveen. Het Hollandveen wordt mogelijk afgedekt door de Afzettingen 

van Tiel (thans Formatie van Echteld).

In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder 

archeologisch onderzoek verricht. Op grond van de verworven informatie over onder 

meer de historische situatie, de bodemopbouw en de bekende archeologische waarden 

in de omgeving van het plangebied is een archeologische verwachting voor het 

plangebied opgesteld:

Voor het overgrote deel van het plangebied geldt een redelijk hoge tot hoge 

archeologische verwachting voor met name vindplaatsen uit de ijzertijd, de Romeinse 

tijd, de middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vindplaatsen uit de ijzertijd en de Romeinse 

tijd kunnen aangetroffen worden in de top van het veen. Sporen uit de Romeinse 

tijd kunnen eveneens aanwezig zijn in de basis van de Afzettingen van Tiel. De 

vindplaatsen uit deze perioden kenmerken zich door het voorkomen van onder meer 

aardewerk, houtskool, fosfaat, (verbrand) bot en een zogenaamde ‘vuile’ laag. De aard 

en omvang van de vindplaatsen kan sterk wisselen. 

Door overstromingen, waarbij de Afzettingen van Tiel zijn afgezet, kan het 

daaronder gelegen veen aangetast zijn. Aanwezigheid en een goede conservering 

van vindplaatsen in de top van het Hollandveen is sterk afhankelijk van de mate van 

aantasting van dit niveau. In de latere Afzettingen van Tiel kunnen bewoningssporen 

uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. Deze vindplaatsen kenmerken 

zich eveneens door het voorkomen van onder meer aardewerk, houtskool, fosfaat, 

(verbrand) bot en een zogenaamde ‘vuile’ laag. Vindplaatsen uit vroegere perioden 

(mesolithicum, neolithicum) bevinden zich in de top van de Afzettingen van Gorkum en 

worden vooral aangetroffen op en nabij geulafzettingen en op rivierduinen. De steen-

tijdvindplaatsen kenmerken zich door de aanwezigheid van onder meer haardkuilen, 

vuursteen, aardewerk, houtskool en verbrand bot. De complexen zijn waarschijnlijk 

relatief klein. Vindplaatsen uit de Bronstijd vertonen vergelijkbare kenmerken als de 

vindplaatsen uit latere perioden.

Er zijn volgens het bureauonderzoek binnen de ontgravingsdiepte vermoedelijk één en 

mogelijk twee stratigrafische niveaus met archeologische potentie:

- Bodemtraject Hollandveen Afzettingen van Tiel. Te verwachten archeologische 

waarden: ijzertijd tot en met Nieuwe tijd

- Afzettingen van Gorkum (Formatie van Echteld). Te verwachten archeologische 

waarden: mesolithicum-neolithicum.

3  Corver 2018.

2
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In aanvulling op het bureauonderzoek kan vermeld worden dat er zich enkele kabels 

en leidingen bevinden aan de voorzijde van het perceel aan de kant van de straat. Het 

betreft uitsluitend huisaansluitingen (Figuur 2.1). Verder is aanvullende informatie 

aanwezig of de bodemopbouw in de vorm van een boring uit het DINOloket. De 

boring is gezet op ca. 100 m ten noordwesten van het plangebied.4 De boring rijkt tot 

15 m -Mv (Mv op 1,9 m -NAP). De bovenste 4,6 m -Mv bestaat uit kleiig veen van de 

Formatie van Nieuwkoop (Hollandveen Laagpakket). Daaronder bevindt zich tussen 

4,6 m -Mv en 11,6 m -Mv een pakket klei behorend tot de Formatie van Echteld. Tussen 

11,6 en 12,4 m -Mv volgt een laag veen (Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag) op 

de top van de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. 

 

4  Boring B37F0630 (www.dinoloket.nl; 12-9-2018).

Figuur 2.1 
Huisaansluitingen op de KLIC-melding voor 
het plangebied (bron: Kadaster).
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel- en vraagstellingen

Doel van het verkennend inventariserend veldonderzoek is het toetsen en eventueel 

aanpassen van de archeologische verwachting. Tijdens het verkennend inventariserend 

veldonderzoek wordt de bodemopbouw en mate van gaafheid van de bodem in kaart 

gebracht, om zo de archeologische potentie van het plangebied vast te stellen. Het 

doel van het optionele karterend inventariserend veldonderzoek was tweeledig:5

1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) 

in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de 

datering, aard en kwaliteit van deze waarden.

2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk 

dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van 

deze waarden. 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

- Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied?

- Wat is de mate van gaafheid van de bodemopbouw in het plangebied?

- Zijn in het plangebied stratigrafische niveaus met archeologische potentie aanwezig?

- Op welke diepte bevinden deze niveaus zich?

- Zijn in het plangebied archeologische waarden aanwezig en kan, indien mogelijk, een 

eerste indruk gegeven worden van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden?

- Is in het plangebied, gelet op de voorgenomen bodemingrepen, vervolgonderzoek 

noodzakelijk?

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0, het PvE en het voorafgaand aan het onderzoek 

opgestelde Plan van Aanpak.6 Er werd binnen het PvE onderscheid gemaakt in twee 

fasen: 

1. Verkennende fase (5 boringen): In het algemeen heeft de verkennende fase van 

het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate van gaafheid van de bodem 

in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische eenheden 

van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn 

op de locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en 

kansrijke zones te selecteren voor de karterende fase van het inventariserend 

veldonderzoek. 

2. De tweede fase betrof een karterend onderzoek dat niet is uitgevoerd.

Tijdens de verkennende fase zijn in totaal 5 boringen gezet binnen het plangebied 

volgens het boorplan van het PvE (Figuur 3.1). De boringen 3 en 5 zijn enkele meters 

verschoven vanwege de aanwezigheid van terreinverharding en een terrasvlonder. 

Boring 3 is na 2 herhaalde pogingen afgebroken vanwege een ondoordringbare 

5  Het karterende booronderzoek is echter geen booronderzoek conform de Leidraad Karterend 
booronderzoek waarbij de onderzoeksmethode is afgestemd op de prospectiekenmerken van 
de te verwachten archeologische complexen.

6  Van de Geer 2018.

3
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puinlaag op ca. 1,3 m -Mv. De exacte locatie en de hoogte zijn achteraf vastgelegd met 

behulp van het Differential Global Positioning System (DGPS) met een nauwkeurigheid 

van <2,5 cm.

De boringen zijn tot net onder het diepste zandvoorkomen (max. 2,2 m -Mv) 

uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en vervolgens met 

een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn gezet tot in de Afzettingen 

van Gorkum, waarbij één boring tot 7 m -Mv is gezet en de overige tot minimaal 4 m 

-Mv. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door 

het snijden en verkruimelen van de boorkern met het blote oog onderzocht op 

archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het 

rapport.

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het opsporen van vindplaatsen met een vondstlaag (vnl. nederzettingen).

Het veldwerk is uitgevoerd door P. van de Geer (Sr. KNA-Prospector) en J. van der 

Leije.

3.3 Resultaten

Met het resultaat van de boringen is een goed beeld verkregen van de ondiepe 

ondergrond van het plangebied. De bodemopbouw van het gebied komt grotendeels 

overeen met de verwachting en is tamelijk homogeen. Van onder naar boven kunnen 

op hoofdlijnen drie pakketten worden onderscheiden (zie ook het profiel in Figuur 3.2):

Afzettingen van Gorkum
Aan de basis van het profiel bevindt zich een pakket lichtgrijsbruin tot lichtgrijze slappe 

klei. De klei is overwegend zwak siltig tot matig siltig gelaagd. In een enkel geval komt 

een sterk siltig of zwak zandig traject voor. Het pakket is afwisselend zwak humeus 

en sterk humeus en kalkarm- tot kalkrijk. Verder komen veel plantenresten, maar 

ook houtresten voor. Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als de Afzettingen van 

Gorkum (thans Formatie van Echteld). De top van het pakket bevindt zich 2,73 en 3,64 

m -Mv (4,47-5,26 m -NAP).

Onder in boring 1 is een laag veen aangetroffen. Vermoedelijk betreft het een dunne 

laag veen behorend tot het Hollandveen (zie onder) dat vertand voor kan komen in de 

Afzettingen van Gorkum.

Hollandveen
De hiervoor beschreven afzettingen worden afgedekt door een 0,86 tot 1,18 m dik 

pakket veen. Het veen bevat nog veel herkenbare plantenresten, betreft deels bosveen 

en is zwak kleiig tot sterk kleiig. De overgang met het onderliggende pakket is diffuus. 

De overgang naar de bovenliggende lagen is geleidelijk of abrupt. Hoewel de top 

van het veenpakket er op eerste gezicht niet verstoord uit ziet zijn in de boringen 2 

en 4 wel kleibrokken tussen het veen aangetroffen, waaruit kan worden opgemaakt 

dat er sprake is van een zekere mate van verstoring. Het is niet duidelijke of hier een 

natuurlijke of antropogene oorzaak aan ten grondslag ligt. Vermoedelijk is een groot 

deel van het veenpakket afgegraven. Een boring uit het DINOloket op ca. 100 m ten 

noordwesten van het plangebied laat namelijk een pakket veen van ca. 4 meter zien 
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vanaf het maaiveld.7 Het veen kan worden geïnterpreteerd als Hollandveen (thans 

Hollandveen Laagpakket, onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop). De top van het 

pakket bevindt zich tussen 1,5 en 2,64 m -Mv (3,24-4,24 m -NAP). 

Opgebrachte en geroerde bovengrond 
Het Hollandveen wordt afgedekt door een pakket opgebrachte en geroerde grond 

die bestaat uit een aantal zeer heterogene lagen bestaand uit hoofdzakelijk zand. 

Soms betreft het humeus zand met kleibrokken, andere lagen bestaan uit schoon 

‘bouwzand’. In boring 2 t/m 5 bleek hierin ook een puinlaag aanwezig rond de 1,3-1,4 

m -Mv, die in boring 3 ondoordringbaar bleek. Op de overgang naar het onderliggende 

veen ligt meestal een dunne laag donkerbruin tot donkerbruingrijze, zwak siltig 

tot matig siltige, sterk humeuze klei met puinspikkels die misschien als een oude 

bouwvoor kan worden gezien. Het gehele pakket aan opgebrachte en geroerde grond 

is tussen de 1,5 en 2,64 m dik.

Na het zetten van de verkennende boringen is op basis van bovenstaande 

waarnemingen contact gelegd met het bevoegd gezag over het al dan niet zetten 

van de twee aanvullende karterende boringen. Gezien het ontbreken van potentiele 

archeologische lagen (bijv. vegetatiehorizonten) en het uniforme karakter van het 

bodemopbouw binnen het plangebied zouden deze boringen geen aanvullende 

inzichten opleveren en is besloten de karterende fase te laten vervallen.

 

7  Boring B37F0630 (www.dinoloket.nl; 12-9-2018).
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Conclusie

4.1 Conclusie

De gespecificeerde archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek 

is opgesteld blijkt op bodemkundig gebied grotendeels te kunnen worden bevestigd, 

maar de archeologische verwachting moet naar beneden worden bijgesteld:

- De Afzettingen van Tiel zijn niet aangetroffen.

- De bovengrond bestaat uit een 1,5 tot 2,64 m dik pakket aan opgebracht of 

geroerde grond.

- Daaronder is een pakket Hollandveen aanwezig vanaf 3,24-4,24 m -NAP dat 

mogelijk is afgegraven en waarvan de top geroerd lijkt te zijn. Er is geen veraarde 

top of andere laag in het veen aangetroffen.

- De top van de Afzettingen van Gorkum op ca. 4,47-5,26 m -NAP is intact. De 

afzettingen lijken in een zeer nat milieu te zijn afgezet, gezien de humeusiteit en 

de vele plantenresten. Ook komen geen vegetatiehorizonten of gerijpte niveaus 

voor.

Op basis van bovenstaande waarnemingen lijken binnen het plangebied geen 

potentieel archeologische niveaus (meer) aanwezig te zijn en moet de archeologische 

verwachting naar beneden bijgesteld worden.

4.2 Selectie-advies

Gezien het ontbreken van potentieel archeologische niveaus en de hieruit 

voortvloeiende lage archeologische verwachting wordt voor het plangebied geen 

verder archeologisch onderzoek geadviseerd. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, die 

uiteindelijk een selectiebesluit moet nemen. Het selectiebesluit en de te nemen 

maatregel (vervolgonderzoek of vrijgeven) is voorbehouden aan de bevoegde

Overheid. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden die niet onder archeologisch toezicht 

worden uitgevoerd, onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan 

is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten 

bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS of het vondstmeldings-

formulier).

4
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen
Boorbeschrijvingen

boring: RKO18-1
beschrijver: PG, datum: 11-9-2018, X: 96.682,39, Y: 437.513,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,74, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Rotterdam, plaatsnaam: Rotterdam, opdrachtgever: Hr. 
Nederlof, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

36 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk
Opmerking: geglazuurd aardewerk

90 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

101 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

144 cm -Mv / 3,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 3,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

204 cm -Mv / 3,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

273 cm -Mv / 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, lichtgrijsbruin, weinig hout, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

302 cm -Mv / 4,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 4,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, lichtgrijsbruin, veel plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

353 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, slap, veel plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

405 cm -Mv / 5,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

524 cm -Mv / 6,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, veel plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

580 cm -Mv / 7,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap, veel plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

612 cm -Mv / 7,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, slap, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

653 cm -Mv / 8,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, lichtgrijs, bosveen, slap, veel hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 700 cm -Mv / 8,74 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RKO18-2
beschrijver: PG, datum: 11-9-2018, X: 96.698,95, Y: 437.522,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,52, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Rotterdam, plaatsnaam: Rotterdam, opdrachtgever: Hr. 
Nederlof, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtblauwgrijs, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

122 cm -Mv / 2,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 3,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: industrieel wit

214 cm -Mv / 3,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

242 cm -Mv / 3,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, weinig hout
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 4,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, lichtgrijsbruin, weinig hout
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum
Bodemkundig: volledig gereduceerd

334 cm -Mv / 4,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, enkele humus- en siltlagen, weinig hout
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 450 cm -Mv / 6,02 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RKO18-3
beschrijver: JL, datum: 11-9-2018, X: 96.683,50, Y: 437.532,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,58, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Rotterdam, plaatsnaam: Rotterdam, opdrachtgever: Hr. 
Nederlof, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, kleibrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

132 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, kleibrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 2e poging, gelijk aan 1e

 Einde boring op 133 cm -Mv / 2,91 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RKO18-4
beschrijver: JL, datum: 11-9-2018, X: 96.692,04, Y: 437.550,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -1,62, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Rotterdam, plaatsnaam: Rotterdam, opdrachtgever: Hr. 
Nederlof, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

77 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

106 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 2,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

138 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: fragm. ijsselsteentje

170 cm -Mv / 3,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaagje

200 cm -Mv / 3,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

220 cm -Mv / 3,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

233 cm -Mv / 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, spoor wortelresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

246 cm -Mv / 4,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten, kalkloos
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

344 cm -Mv / 5,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

364 cm -Mv / 5,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, lichtbruin, veel hout, kalkloos
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 450 cm -Mv / 6,12 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RKO18-5
beschrijver: JL, datum: 11-9-2018, X: 96.712,70, Y: 437.555,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -2,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Rotterdam, plaatsnaam: Rotterdam, opdrachtgever: Hr. 
Nederlof, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, veenbrokken, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

52 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 3,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 4,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

192 cm -Mv / 4,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten
Litho-stratigrafie: Hollandveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

278 cm -Mv / 5,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, lichtbruingrijs, veel hout
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum
Bodemkundig: volledig gereduceerd

291 cm -Mv / 5,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, bruingrijs, veel hout, kalkloos
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 6,32 m -NAP



24 Kornelis van Tollaan 30



Kornelis van Tollaan 30    25

Bijlage 2 Programma van Eisen

1

Programma van Eisen voor een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek door 
middel van grondboringen in het plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’ te Rotterdam 

OPSTELLERS PvE Datum paraaf 
Instelling Archeologie Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en Beleid 
Opsteller PvE Naam B.A. Corver 

Adres Ceintuurbaan 213b 
3051 KC Rotterdam 

Tel.  010-4894471 
E-mail ba.corver@rotterdam.nl

24-08-
2018

Autorisatie PvE 
(senior archeoloog)

Naam A.H. Carmiggelt 
Adres Ceintuurbaan 213b 

3051 KC Rotterdam 
Tel.  010-4898501 
E-mail ah.carmiggelt@rotterdam.nl

24-08-
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PvE nummer PvE 2018038 (A2018197) 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  
Onderzoeksgebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’
Plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’
Plaats Rotterdam 
Gemeente Rotterdam 
Provincie Zuid-Holland 
Kaartbladnummer (topogr. kaart 
1:25.000) 

37F/H 

RD-coördinaten plangebied 96.697/437.562 (NW); 96.711/437.557 (NO) 
96.696/437.510 (ZO); 96.680/437.512 (ZW)

Ligging plan- en onderzoeksgebied 
(Bijlagen 1 en 2) 

Plangebied 
Het plangebied betreft een perceel aan de Kornelis 
van Tollaan 30, waar één woning wordt gesloopt en 
vier of vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. Vier 
woningen zijn twee-onder-één kap. De potentiële 
woning is vrijstaand. 

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is 
het plangebied. Daar waar voor het bureauonderzoek 
gegevens van buiten het plangebied worden gebruikt, 
wordt dit in de tekst aangegeven.  

Huidig grondgebruik plangebied Het betreft en terrein waar nu één woning staat 
(huisnummer 30). Het is onduidelijk of deze woning al 
is gesloopt. Direct ten zuiden van de woning is een 
grasveld aanwezig. 

Onderzoekmeldingsnummer Nog niet bekend. De opdrachtnemer draagt zorg voor 
het aanvragen van het onderzoekmeldingsnummer 
voor dit onderzoek. 

Opdrachtgever PvE 
Contactpersoon

Architectenbureau Rutten van der Weijden          
Naam Dhr. H. Moonen 
Adres Lloydstraat 198                                                    
             3024 EA Rotterdam 

Uitvoerder 
Contactpersoon 

nnb

Bevoegd gezag 

Contactpersoon

Gemeente Rotterdam 
Archeologie Rotterdam (BOOR)
Naam Dhr. A.H. Carmiggelt 
Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 
Tel.  010-4898501 
E-mail ah.carmiggelt@rotterdam.nl
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1. INLEIDING 

In het kader van de voorgenomen nieuwbouw van vier tot vijf woningen op het perceel Kornelis van 
Tollaan 30 te Rotterdam kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. 
Het beknopte bureauonderzoek wijst namelijk uit dat het gebied een archeologische verwachting kent, 
waarbij vaststaat dat de ontwikkeling van het gebied gepaard zal gaan met grondroerende 
werkzaamheden. Plaats, aard, omvang en diepte van die werkzaamheden worden hieronder 
beschreven (zie § 2.4 Geplande werkzaamheden). De combinatie van de gespecificeerde 
archeologische verwachting en voorgenomen werkzaamheden maakt het uitvoeren van een 
inventariserend veldonderzoek noodzakelijk. 
Ten behoeve van de uitvoering van het veldonderzoek heeft de afdeling Archeologie van de gemeente 
Rotterdam, BOOR (afdeling Beheer en Beleid) een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE 
voor het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek wordt hieronder gepresenteerd; het 
wordt voorafgegaan door een overzicht van de resultaten van een beknopt bureauonderzoek. Het 
bureauonderzoek kan worden opgenomen in het onderzoeksrapport van het veldwerk, met dien 
verstande dat het nog dient te worden aangevuld conform de eisen uit de KNA versie 4.0. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische 
waarden in een plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend 
inventariserend veldonderzoek. Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek is een rapport 
met een waardestelling van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen en een inhoudelijk 
(selectie-) advies, aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) ten aanzien van 
de vindplaatsen kan worden genomen. Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een 
onbelemmerde inrichting van het gebied, als op een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed. 

2. RESULTATEN BEKNOPT BUREAUONDERZOEK 

2.1 Inleiding 
Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische 
waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 
bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de 
gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied opgesteld en wordt een beslissing 
genomen over het al dan niet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek en de wijze waarop dit 
moet worden uitgevoerd. 
De archeologische verwachting wordt door middel van het inventariserend veldonderzoek getoetst. 

2.2 Plangebied en onderzoeksgebied bureauonderzoek 

2.2.1 Plangebied 
Het plangebied betreft het perceel Kornelis van Tollaan 30, Rotterdam. Op dit perceel worden vier tot 
vijf nieuwe woningen gerealiseerd. Voor de coördinaten van het plangebied, zie Administratieve 
gegevens. De maaiveldhoogte van het plangebied bedraagt circa 1,6 meter beneden NAP.  

2.2.2 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied voor het bureau- en veldonderzoek is het plangebied. De boringen worden 
zoveel mogelijk gepland binnen de footprint van elke afzonderlijke nieuwe woning, maar buiten 
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locatie(s) waar de bestaande bebouwing wordt (of al is) gesloopt. 

2.3 Grondgebruik en verstoringen bodem plangebied 
Het betreft het perceel Kornelis van Tollaan 30. Er staan momenteel een grote woning. Het is niet 
bekend of de bestaande bebouwing al is gesloopt. Op de luchtfoto is te zien dat er op het perceel ook 
stalling plaatsvindt van o.a. sloepjes.  
Over eventuele verstoringen van de bodem buiten de slooplocaties is niets bekend. Het grasveld ten 
zuiden van de woning lijkt in het verleden op basis van topografische kaarten altijd onbebouwd te zijn 
geweest. 
Ten behoeve van het bureauonderzoek is geen KLIC-melding gedaan, er is geen informatie bekend 
over eventueel aanwezige verstoringen als gevolg van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de 
ondergrond van het plangebied. 

2.4 Geplande werkzaamheden 
Op het terrein worden maximaal vijf nieuwe woningen gerealiseerd. Tien woningen hebben een 
footprint van circa 115 m2, één vrijstaande woning is circa 155 m2. De ontgravingsdiepte is circa 1 
meter onder het huidige maaiveld, de heipalen zullen naar verwachting circa 22 meter lang zijn. De 
vier woningen worden mogelijk voorzien van een kelder. De totale kelderoppervlakte bedraagt 70 m2.

2.5 Aandachtspunten 
Voor het plangebied zijn de bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, waarbij onder meer is 
gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende punten 
zijn van belang. 

2.5.1 Beleidsinstrumenten 

2.5.1.1 Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2007) 
bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen terreinen 
van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge archeologische waarde 
(tevens wettelijk beschermd).  

2.5.1.2  Archeologische Waardenkaart Rotterdam (2005) 
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de gemeente Rotterdam staat het plangebied 
aangegeven in een zone met een redelijke tot hoge verwachting (BOOR 2005). 

2.5.1.3  Bestemmingsplan Prinsenland  
Conform het bestemmingsplan Prinsenland geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning 
voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,5 
meter beneden maaiveld en die tevens een oppervlakte groter dan 200 m2 beslaan (zone Waarde-
Archeologie 3). 

2.5.2 Historische gegevens 

2.5.2.1 Bewoningsgeschiedenis 
Het plangebied maakt deel uit van een veengebied waarin in principe bewoning vanaf de 
IJzertijd mogelijk was. Rond het begin van de jaartelling en de eeuwen daarna werd klei afgezet. 
Onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel heeft aangetoond dat er zich in het kleipakket 
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sporen uit de Romeinse tijd kunnen bevinden. 
Vanaf de 11e en 12e eeuw is het veengebied ontgonnen. De ontginning vond plaats door het graven 
van een groot aantal parallel lopende sloten vanaf een ontginningsbasis. Aan het eind van een 
dergelijke opstrekkende verkaveling werd vaak een kade of weg aangelegd, waarlangs een 
lintbebouwing kon ontstaan. Door de ontwatering van het veen daalde het maaiveld sterk, hetgeen 
mede de oorzaak was van overstromingen in het gebied in het derde kwart van de 12e eeuw. Om het 
gebied tegen het water te beschermen, werd de aanleg van dijken noodzakelijk. Huizen en 
boerderijen werden op en langs de dijken gebouwd. 
In de 18e en 19e eeuw echter, werden grote delen van het oorspronkelijk aanwezige veen binnen het 
gebied voor brandstof gewonnen. Ten gevolge van de veenwinning en de daaropvolgende 
droogmaking werden het veen en de jongere afzettingen op het veen verstoord. Vindplaatsen uit de 
IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen zijn dus, als ze op deze plek ooit aanwezig waren, 
vergraven. Ter plekke van onderhavig plangebied is geen turf gewonnen en is het veen op basis van 
kaartmateriaal nog aanwezig.  
Op diepere niveaus kunnen oude (prehistorische) landschappen liggen met sporen uit een verder 
verleden. Het gaat om bewoningssporen uit het Mesolithicum (8000-5300 voor Christus) en het begin 
van het Neolithicum (5300-2000 voor Christus). Deze worden echter vooral honderden meters 
noordelijker verwacht, waar een geul gekarteerd is in de diepere ondergrond (ca. 9 m -NAP diep). De 
oeverzones van dergelijke geulen werden in de Prehistorie veelvuldig als woonplaats benut. 

2.5.2.2 Historische kaarten en bronnen 
Het cartografisch en historisch onderzoek heeft binnen het plangebied geen aanwijzingen opgeleverd 
voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De kadastrale kaart van 1832 en de 
topografische kaart van 1850 laat zien dat in die periode het gehele onderzoeksgebied uit weiland 
bestond. Op het Bonneblad uit 1905 staat het plangebied aangegeven als boomgaard/moestuin. Op 
de grens van het plangebied, aan de westzijde, staat een klein huis of bijgebouw. Verschillende 
topografische kaarten is het pand te zien tot eind jaren ’40. Van 1965 tot 1985 is er op topografische 
kaarten een parkachtige inrichting te zien.  

2.5.3 Geologische gegevens  

2.5.3.1 Geologische gegevens regio Rotterdam (naar Hijma e.a. 2009, 15-17) 
De regio Rotterdam is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken, een actief depocentre van het 
Noordzeebekken. Vanaf 60.000 jaar geleden waren zowel de Rijn als de Maas actief in het gebied. De 
afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van Kreftenheye. De overgang van het 
laatste glaciaal (Weichselien) naar het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering 
van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale Maximum (LGM), circa 21.000 
jaar geleden, naar meanderend in het Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM-dal van 
de Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden, Formatie van Boxtel, Laagpakket 
van Wierden). Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden ontwikkelden zich stroomgordels die de bodem 
van het rivierdal verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei als leem afgezet 
in de komgebieden (Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen). Op het moment dat de verlaging 
van de overstromingsvlakte tot een eind kwam in het vroege Holoceen en de rivieren volop gingen 
meanderen, nam de sedimentatie van de Laag van Wijchen toe. De stroomgordels uit de periode 
Jongere Dryas - Vroeg-Holoceen worden gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de 
noordoostzijde van de stroomgordels ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen (Laagpakket van 
Delwijnen), die gevormd werden door zand dat uit de rivierbeddingen werd geblazen gedurende 
perioden van lage waterafvoer (debiet). Een gevolg van vooral het stijgen van de zeespiegel door het 
afsmelten van de ijskappen na het LGM was het onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone 
met strandwallen en dergelijke verschoof geleidelijk in de richting van de huidige Nederlandse kust. 
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De stijgende zeespiegel had ook gevolgen op land door de daaruit resulterende stijgende 
grondwaterstand. Hierdoor ontstonden hier vanaf het Boreaal moerassen waarin zich veen vormde 
(Basisveen Laag, voorheen Basisveen). 
Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, kwam het gebied direct 
binnen de mariene invloedssfeer te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-Maas 
riviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente stroomgordelverleggingen en 
verschillende grote zeegaten. De hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het 
Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van Calais). Vóór 7.000 jaar geleden 
mondde de Rijn in de regio Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de rivier dat 
in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele Holoceen uit in de Rotterdamse regio. 
Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele sedimentatie in het Laat Boreaal - 
Midden-Atlanticum verminderde de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het 
zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het Atlanticum was het voornamelijk 
de verdergaande isostatische bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in 
Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het evenwicht tussen het creëren van 
bergingsruimte voor het sediment en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam 
een eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus. Dit geschiedde diachroon 
langs de kust als een gevolg van variaties in sedimentaanbod. In de volgende millennia sloten de 
zeegaten één voor één: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijn-estuarium bij Leiden en het 
Maas-estuarium bij Rotterdam het strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal 
ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen Laagpakket, Nieuwkoop Formatie, 
voorheen Hollandveen) tussen de riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene 
transgressies in het Subatlanticum, met vorming van de Laagpakket van Walcheren (voorheen 
Afzettingen van Duinkerke), gaan vanaf de Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als 
ontginning en indijking van stukken land en het winnen van veen. 

2.5.3.2 Geologische gegevens plangebied  
In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd.1 In dit PvE wordt echter 
tevens uitgegaan van de oude lithostratigrafische indeling zoals die door de toenmalige Rijks 
Geologische Dienst in 1975 is opgesteld.2 De voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van 
verlies aan gedetailleerde stratigrafische informatie, wat het toepassen van de nieuwe indeling met 
zich mee zou brengen.3

Volgens de Geologische Kaart van Nederland (1:50.000, Kaartblad Rotterdam Oost (37O) (Rijks 
Geologische Dienst 1992) en de geologische gegevens die bij Archeologie Rotterdam bekend zijn, is 
de globale bodemopbouw in het plangebied als volgt. Hollandveen op een afwisseling van Afzettingen 
van Gorkum (kom- en evt. oeverafzettingen) en Hollandveen.  Het Hollandveen wordt mogelijk 
afgedekt door de Afzettingen van Tiel (thans Formatie van Echteld). 

2.5.4 Archeologische gegevens  

Bekende archeologische waarden in het plangebied 
In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch 
onderzoek verricht. 

Bekende archeologische waarden en relevant onderzoek in de omgeving van het plangebied 

                                                      
1 Westerhoff, Wong en De Mulder 2003. 
2 Zagwijn en Staalduinen 1975.  
3 Archeologie Rotterdam (BOOR) streeft ernaar om in de toekomst in samenspraak met TNO tot een regionale 
lithostratigrafische indeling van de holocene afzettingen in het Maasmondgebied te komen, die enerzijds aansluit bij de nieuwe 
stratigrafische indeling van Nederland en anderzijds recht doet aan de mate van stratigrafische detaillering, die hier is te 
verwezenlijken. 
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In de directe omgeving van het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend.  
Circa 1500 m ten noordoosten van het plangebied zijn twee vindplaatsen die te maken heeft met de 
begraafplaats Kralingen en de voormalige middeleeuwse kerk (BOORvindplaats 06-20 en 06-50). 

De dichtstbijzinde vindplaats is gelegen op ruim 450 m ten zuidswesten van het plangebied 
(BOORvindplaats 13-94). In het niveau met de hoogste archeologische verwachting, de Afzettingen 
van Gorkum, is in in ieder geval één boring een ‘vuile’ laag met fragmenten houtskool aangetroffen.
De aangetroffen archeologische indicatoren tijdens het karterend onderzoek maken echter geen deel 
uit van een gesloten vondtcomplex dat gerelateerd kan worden aan een kampement uit de steentijd of 
nederzettingsterrein uit de Bronstijd. De veronderstelling dat de indicatoren uit het verkennend 
inventariserend veldonderzoek zich bevinden op de oerwal van het fossiele geulsysteem wordt 
eveneens niet ondersteund door de mechanische boringen uit het waarderend inventariserend 
veldonderzoek. (Van de Meer en Schiltmans 2011, 16) 

Verder naar het westen en zuiden zijn binnen 1500 m nog vijf vindplaatsen bekend; drie vindplaatsen 
daarvan, westelijk van het plangbied gelegen, dateren uit de Middeleeuwen tot Nieuwe tijd. Langs de 
voormalige Honingerdijk bevinden zich de resten van het kasteel Honingen uit de Late Middeleeuwen 
(BOOR-vindplaatscode 13-11, Archisvondstmeldingsnummer 404356). Kasteel Honingen vormt een 
Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP) op de Archeologische Waardenkaart van Rotterdam. De 
andere twee vindplaatsen betreffen een onverhoogde huisplaats uit de Nieuwe tijd (BOOR-
vindplaatscode 06-36) en enkele funderingsresten van een muurwerk (BOOR-vindplaatscode 13-59, 
Archis-vondsmeldingsnummer 404354). 
In het zuiden liggen nog twee vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Het gaat om een aantal scherven, 
munten en een dolium (BOOR-vindplaatscodes 13-01 en 13-02, Archis-vondstmeldingsnummer 
404353, Archis-waarnemingsnummer 24844). 

2.5.5 Bouwhistorische gegevens 
Het (beknopte) bouwhistorisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de mogelijke 
aanwezigheid van bouwhistorische waarden in het plangebied. 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op grond van de verworven informatie over onder meer de historische situatie, de bodemopbouw en 
de bekende archeologische waarden in de omgeving van het plangebied kan een archeologische 
verwachting voor het plangebied worden opgesteld. 
Voor het overgrote deel van het plangebied geldt een redelijk hoge tot hoge archeologische 
verwachting voor met name vindplaatsen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd. De vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd kunnen aangetroffen worden in de top 
van het veen. Sporen uit de Romeinse tijd kunnen eveneens aanwezig zijn in de basis van de 
Afzettingen van Tiel. De vindplaatsen uit deze perioden kenmerken zich door het voorkomen van 
onder meer aardewerk, houtskool, fosfaat, (verbrand) bot en een zogenaamde ‘vuile’ laag. De aard en 
omvang van de vindplaatsen kan sterk wisselen. 
Door overstromingen, waarbij de Afzettingen van Tiel zijn afgezet, kan het daaronder gelegen veen 
aangetast zijn. Aanwezigheid en een goede conservering van vindplaatsen in de top van het 
Hollandveen is sterk afhankelijk van de mate van aantasting van dit niveau. 
In latere Afzettingen van Tiel kunnen bewoningssporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig 
zijn. Deze vindplaatsen kenmerken zich eveneens door het voorkomen van onder meer aardewerk, 
houtskool, fosfaat, (verbrand) bot en een zogenaamde ‘vuile’ laag.
Vindplaatsen uit vroegere perioden (Mesolithicum, Neolithicum) bevinden zich in de top van de 
Afzettingen van Gorkum en worden vooral aangetroffen op en nabij geulafzettingen en op rivierduinen. 
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Wanneer de Afzettingen van Gorkum aangeboord worden tijdens het veldonderzoek, dienen deze 
zorgvuldig gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van niet gekarteerde stroomgordelafzettingen 
of rivierduinafzettingen binnen het plangebied. De steentijdvindplaatsen kenmerken zich door de 
aanwezigheid van onder meer haardkuilen, vuursteen, aardewerk, houtskool en verbrand bot. De 
complexen zijn waarschijnlijk relatief klein. Vindplaatsen uit de Bronstijd vertonen vergelijkbare 
kenmerken als de vindplaatsen uit latere perioden.

2.7 Aantasting archeologische waarden 
De voorgenomen nieuwbouw in het plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’ zal gepaard gaan met 
grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden worden 
aangetast. Dit geldt voor archeologische waarden uit alle bovengenoemde perioden.  

2.8 Besluit 
Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 
de nieuwbouw in het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een inventariserend veldonderzoek 
noodzakelijk. 
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3. PROGRAMMA VAN EISEN VOOR HET VERKENNEND EN KARTEREND 
 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

3.1 Inleiding 
Dit PvE heeft betrekking op de verkennende en karterende fasen van het inventariserend 
veldonderzoek in plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’.
Voorafgaand aan het veldwerk wordt het bureauonderzoek gecomplimenteerd met aanvullende 
informatie (bv. wijziging van de beoogde plannen, informatie uit de KLIC-melding/milieutechnische 
condities). Indien aanvullende informatie leidt tot een wijziging van de gespecificeerde archeologische 
verwachting of van de voorgestelde onderzoeksmethode, dient contact opgenomen te worden met het 
bevoegd gezag.  

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 
van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 
eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 
selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een 
eventueel waarderend inventariserend veldonderzoek worden alvast zo veel mogelijk gegevens 
verzameld om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke 
kwaliteit van de eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting 
worden gemaakt of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied 
archeologische waarden zullen worden aangetast. De verkennende en karterende fasen van het 
onderzoek worden hier gecombineerd om de doorlooptijd van het onderzoek zo kort mogelijk te 
houden. 

3.2 Onderzoeksgebied inventariserend onderzoek 
Het onderzoeksgebied betreft het plangebied. De boringen zijn binnen de footprint van de nieuwbouw 
en om de contouren van de bestaande (misschien al gesloopte) bebouwing geplot (Bijlage 2). 

3.3 Verkennend en eventueel karterend inventariserend veldonderzoek in het onderzoeksgebied 
Het verkennend inventariserend veldonderzoek wordt verricht door het zetten van 5 (+ 2) 
grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 4.0. 
Er is volgens het bureauonderzoek binnen de ontgravingsdiepte vermoedelijk één en mogelijk twee 
stratigrafisch niveaus met archeologische potentie: 

- Bodemtraject Hollandveen Afzettingen van Tiel. Te verwachten archeologische waarden: 
IJzertijd tot en met Nieuwe tijd 

- Afzettingen van Gorkum (Formatie van Echteld). Te verwachten archeologische waarden: 
Mesolithicum-Neolithicum. 

3.4 Doel boren 

Verkennend inventariserend veldonderzoek  
Doel van het verkennend inventariserend veldonderzoek is het toetsen en eventueel aanpassen van 
de archeologische verwachting. Tijdens het verkennend inventariserend veldonderzoek wordt de 
bodemopbouw en mate van gaafheid van de bodem in kaart gebracht, om zo de archeologische 
potentie van het plangebied vast te stellen. 
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Karterend inventariserend veldonderzoek  
Het doel van het karterend inventariserend veldonderzoek is tweeledig: 
1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in kaart  
 brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en  
 kwaliteit van deze waarden. 
2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste  
 indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden. 

3.5 Onderzoeksvragen 
- Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied? 
- Wat is de mate van gaafheid van de bodemopbouw in het plangebied? 
- Zijn in het plangebied stratigrafische niveaus met archeologische potentie aanwezig? 
- Op welke diepte bevinden deze niveaus zich? 
- Zijn in het plangebied archeologische waarden aanwezig en kan, indien mogelijk, een eerste indruk 

gegeven worden van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden? 
- Is in het plangebied, gelet op de voorgenomen bodemingrepen, vervolgonderzoek noodzakelijk? 

3.6 Boorstrategie en methoden 
Voor de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek worden in totaal vijf boringen gezet, 
één per nieuwe woning. Twee boringen worden gereserveerd om, in overleg met het bevoegd gezag, 
in te zetten voor het karterend boren in kansrijke zones en/of in gebieden waar in de verkennende 
boringen archeologische waarden zijn aangetroffen om deze (nog) scherper in kaart brengen 
(bijvoorbeeld een verdichting van een raai boringen waarin stroomgordelafzettingen zijn aangetroffen).  
Als er geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van de karterende boringen, wordt dit besproken 
met het bevoegd gezag. 
De boorpunten worden zoveel mogelijk conform de bijgevoegde boorpuntenkaart gezet (zie Bijlage 2). 
De uitvoering zal mede afhankelijk zijn van de inrichting van het terrein (obstakels, bodembedekking, 
kabels en leidingen in de ondergrond). 

De volgende aspecten zijn van belang bij het boren: 
- De boringen worden indien mogelijk gezet tot in de top van de Afzettingen van Gorkum, waarbij één   
   boring tot 6 meter beneden maaiveld wordt gezet en de overige tot 4 meter beneden maaiveld. 
- Mocht na visuele inspectie met behulp van gutsmes in het veld nog twijfel bestaan over de aan- of 
 afwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject dan wordt het 
 betreffende stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 
- De x-/y-coördinaat van de boorpunten dienen te worden bepaald, waarbij de meetfout  maximaal 1 
 meter bedraagt. 
- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald, waarbij de meetfout maximaal 3 cm 
 bedraagt. Bij het vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het AHN. 
- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een binnendiameter van 
 minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste, geroerde, bodemtrajecten kan eventueel worden  gebruik 
 gemaakt van een Edelmanboor. 
- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) 
 of een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 
 - De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. De  
  boorkern mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 cm worden beschreven. 
 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk,  
  scherp/abrupt, erosief. 
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3.7 Samenstelling onderzoeksteam 
Bij het verkennend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de uitwerking als de 
rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de aantoonbare aanwezigheid 
van kennis en ervaring met het werken in Holoceen West-Nederland een vereiste is. 

3.8 Verslaglegging onderzoek 
De resultaten van het (aangevulde) bureauonderzoek en het verkennend inventariserend 
veldonderzoek dienen door de opdrachtnemer in de vorm van een conceptrapport aan de 
opdrachtgever te worden gepresenteerd. De opdrachtgever biedt het concept ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag aan. Ten behoeve van een vlot verloop van de beoordeling van de rapportage dient 
het conceptrapport vergezeld te gaan van cad- (.dxf/.dwg) of gis-bestanden (.shp/.mif) met de ligging 
van het plangebied, het onderzoeksgebied en de boorlocaties. De boorgegevens worden als database 
bestand (.dbf/.accdb/.xls) aangeleverd. 

Vervolgens verstrekt de opdrachtnemer het goedgekeurde rapport aan de opdrachtgever. Tevens 
wordt het rapport gestuurd naar het bevoegd gezag, het BOOR, de Koninklijke Bibliotheek en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 4.0 voor inventariserend 
veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende, gebruikelijke, aspecten aan de orde: 
- Resultaten bureauonderzoek 
- Het doel van het veldonderzoek 
- De onderzoeksmethoden 
- De resultaten van het veldonderzoek 
- Conclusies en aanbevelingen 

Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt/gesteld: 
- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de 
 onderscheiden stratigrafische eenheden en lithogenetische interpretaties) te worden opgenomen. 
- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven. 
- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de 
 conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Duinkerke (0, I, II en III) of Tiel, Hollandveen en 
 Afzettingen van Gorkum en dergelijke. 
- Met behulp van de boorstaten wordt ten minste één profiel getekend (zie Bijlage 2).  
- Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de 
 boorstaten in de profielen weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de 
 boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 
- In de profielen wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 

In het rapport worden de volgende zaken opgenomen: 
- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische indicatoren 
 zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren en het stratigrafische niveau waarop zij 
 zijn gevonden te worden aangegeven. 
-  Het voorliggende PvE wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

3.9 Overleg 
Vooraf dient de betredingstoestemming geregeld te worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever 
informeert de opdrachtnemer over de toestemmingen en eventuele voorwaarden aan deze 
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toestemmingen. 
Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 
gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

3.10 Tijdpad 
Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en het 
bevoegd gezag over de verdere aanpak van de planlocatie. 
Het definitieve rapport zal uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden verstuurd. 
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BIJLAGEN 

1. PvE2018038. Plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’. Ligging van het plangebied. 
2. PvE2018038. Plangebied ‘Kornelis van Tollaan 26-34’. Boorpunten en -profielkaart. 
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