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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol b.v. is gevraagd door Groenalliantie Midden-Holland om voor vijf locaties een 

quickscan uit te voeren naar de archeologische waarden ter plaatse. Groenalliantie 

Midden-Holland werkt in kader van het project Kwaliteitsimpuls Groenalliantie 

aan het verbeteren van de recreatiegebieden in het Groene Hart. In en rondom 

de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse plassen worden de recreatievoorzieningen 

aangepakt. Voor een deel betreffen het opknapbeurten maar ook grootschaligere 

herinrichtingsprojecten om de voorzieningen naar de huidige eisen en behoeften te 

brengen. Rondom de Reeuwijkse plassen worden daarvoor vier locaties aangepakt: 

Goudse Hout (locatie Entrée Achterwillensebocht en Entrée Platteweg), Reeuwijks 

Hout Strandzone en Entrée Elfhoeven. Een vijfde locatie is gelegen in Krimpen a/d 

IJssel: Krimpenerhout Speelplaats.

Bij de werkzaamheden zal de ondergrond worden verstoord. De gemeenten 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen a/d IJssel hechten belang aan hun cultureel 

erfgoed en hebben eigen beleid laten opstellen om het archeologisch erfgoed te 

beschermen. Om potentiele knelpunten met waardevolle archeologische resten te 

vermijden is een quickscan uitgevoerd om de bekende archeologische waarden en 

verwachtingen in kaart te brengen in relatie tot de voorgenomen ingrepen. Op basis 

hiervan kan gekeken waar eventuele maatregelen met betrekking tot archeologie 

noodzakelijk zijn en waar niet. Maatregelen kunnen bestaan uit archeologisch (voor)

onderzoek of plan-aanpassing.

Het onderzoek betreft geen volwaardig bureauonderzoek dat erop gericht is een 

specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en 

verwachte archeologische waarden.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Er zijn vier verschillende plangebieden in drie gemeenten met in totaal vijf locaties 

waar bodemverstorende activiteiten plaatsvinden:

- Locatie Entrée Elfhoeven ligt aan de Korssendijk en de Ree en is gelegen op 

een veendijkrest in Reeuwijkse Plassen. De Ree is een verhard woonpad. De 

rest van het plangebied is voorzien van grasvelden en bomen. Het plangebied 

heeft een oppervlakte van 5.500 m². De entree van/naar de Ree en de visplek 

aan de Reeuwijkse Plassen zal heringericht worden. Nieuw is een plein met 

zitgelegenheden en een niet overdekte fietsenstalling (met fietsrekken). De speel-

voorzieningen en beplantingen zullen vernieuwd/vervangen worden. De diepte van 

de geplande ingrepen reiken tot  circa 0,50 m onder maaiveld (-mv).

- Bij de locatie Reeuwijkse Hout Strandzone, circa 95.000 m², gelegen aan het 

Reeuwijksehoutwal en het strandje aan de Reeuwijkse Plassen zal de fietsparkeer-

gelegenheid en beplanting vernieuwd worden. Nieuw geplaatst zullen worden 

(ondergrondse) afvalbakken, speelvoorzieningen op de ligweide en meubilair. Met 

uitzondering van de vuilnisbakken die mogelijk ondergronds geplaatst worden, 

reiken de ingrepen tot circa 0,50 m – mv. De huidige inrichting bestaat uit een 

strandje met ligweide en is voorzien van een verhard toegangspad.
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- Locatie Goudse Hout bestaat uit twee deelgebieden:

o Bij de Achterwillenseweg in de gemeente Gouda, zal de Entrée 

Achterwillensebocht vernieuwd worden. Daarvoor zal de huidige verharde 

parkeerplaats heringericht worden, een nieuwe fietsparkeervoorziening zal 

gerealiseerd worden. Daarnaast zullen nieuwe hagen en bomen geplant 

worden. De diepte van de geplande ingrepen reiken tot  circa 0,50 m – mv. 

Het plangebied heeft een omvang van 2.200 m².

o In het verlengde van de Korssendijk bij de Platteweg in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk zal de Entrée Platteweg ook geheel opnieuw 

ingericht worden met een plein met zitgelegenheden en  een niet overdekte 

fietsenstalling met rekken. De speelelementen zullen vernieuwd/vervangen 

worden. Ook zullen nieuwe bomen gepland worden. De diepte van de 

geplande ingrepen reiken ook hier tot  circa 0,50 m – mv. Het plangebied 

(700 m²), gelegen op een veen-eiland, is momenteel onverhard, en voorzien 

van een tijdelijke bebouwing in de vorm een container. Langs de slootkanten 

staan bomen.

- Locatie Krimpenerhout Speelplaats, zal een speelplaats ingericht worden. De 

ingrepen zullen tot circa 0,50 m – mv reiken. Het totale plangebied heeft een 

omvang van circa 15.000 m². Het plangebied is op het moment ingericht als 

weiland en park/bos percelen.

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 betreft een quickscan om vast te stellen of er een archeologische onder-

zoeksplicht geldt voor de plangebieden en welke archeologische waarden verwacht 

mogen worden. Dit om knelpunten met betrekking tot archeologie vroegtijdig in 

beeld te krijgen. Het rapport is geen volwaardig bureauonderzoek zoals bedoeld in de 

AMZ-cyclus en de erfgoedwet. 
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Versie 1.0 (concept) 

Status:  N.v.t.

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda & Krimpen a/d IJssel

Plaats: Reeuwijk, Gouda & Krimpen a/d IJssel.

Toponiem: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Entrée Elfhoeven, Reeuwijkse Hout 
Strandzone, Goudse Hout Entrée Plattenweg.
Gemeente Gouda: Goudse Hout Entrée Achterwillensebocht.
Gemeente Krimpen a/d IJssel: Krimpenerhout Speelplaats.

Centrum coördinaten gebied: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Elfenhoeven: 110467/449611; 
Reeuwijkse hout Strandzone: 110702/452544; Goudse Hout Entrée 
Platteweg: 110460/448572.
Gemeente Gouda: Goudse Hout Entrée Achterwillensebocht: 
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Oppervlakte plan- of onderzoeks-
gebied:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Elvenhoeve:  circa 5.500 m²
Reeuwijkse Hout Strandzone: circa 95.000 m²
Goudse Hout Entrée Platteweg: circa 700 m²
Gemeente Gouda, Goudse Hout Entrée Achterwillensebocht: 2.200 m²
Gemeente Krimpen a/d IJssel, Krimpenerhout Speelplaats: 15.000 m²

Huidig grondgebruik: Parkeerplaats, grasland, park/bos, strand, voet/fietspad, speelplaats

Beheer en plaats van 
documentatie en vondsten:

Archol / n.v.t.

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Voor de quickscan zijn verschillende bronnen geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarden, verwachtingen en verplichtingen in beeld te brengen. Deze 

bestaan uit de gemeentelijke archeologische verwachtingen en beleidskaart, Archis III, 

Atlas Omgevingsdienst MiddenHolland, Ruimtelijke plannen. Voor de ondergrond en 

de bodemopbouw zijn de bodem- en geomorfologische kaart geraadpleegd.

2.2 Landschappelijk kader

Alle locaties liggen in het deels ontgonnen Hollandse Veengebied in en rondom de 

Reeuwijkse plassen en nabij de Hollandse IJssel. Het Hollandse Veengebied is in fasen 

vanaf het neolithicum ontstaan, waarbij de laatste groeifase in de late Romeinse tijd 

en de vroege middeleeuwen was. Door (veen)rivieren en (indirect) door zee-inbraken 

kunnen er fasen geweest zijn waarbij zich kreken, geulen en rivierbeddingen zich 

gevormd hebben. Deze kunnen in de bronstijd-ijzertijd, aantrekkelijke bewoningsloca-

ties zijn geweest. Deze locaties zijn echter vervolgens weer bij hernieuwde veengroei 

afgedekt. In de loop van de middeleeuwen is het veen in fasen ontgonnen. Als 

gevolg van de ontwatering oxideert het veen en daalt het maaiveld. Als gevolg van 

de hieruit ontstane wateroverlast is verdere ontwatering noodzakelijk maakt. Al in 

de middeleeuwen, maar met name na de middeleeuwen, werd daarnaast ook turf 

gewonnen voor eigen gebruik en in de steden. Hierdoor ontstaan plassen en poelen die 

als gevolg van golfslag en afkalving steeds verder groeien.

De locaties Reeuwijkse Hout Strandzone, en  Entrée Elfenhoeve zijn gelegen aan 

de Reeuwijkse Plassen. Dit zijn veenontginningsplassen die als gevolg van de 

middeleeuwse ontginningen en latere turfwinning in Nieuwe tijd ontstaan zijn. De 

locatie Elvenhoeve is gelegen op een niet ontgonnen veenrest in de plassen zelf. De 

entrees bij het Goudse Hout liggen in een bewaard gebleven veengebied, grenzend 

aan de Reeuwijkse Plassen. Op de bodemkaart is voor de plangebieden dan ook 

veengronden, bestaande uit koopveengronden op bosveen aangegeven. Bij de locatie 

Krimpenerhout, Speelplaats is het beeld niet veel anders. Hier zijn weideveengron-

den op bosveen aanwezig.  Op de geomorfologische kaart is de Krimpenerhout 

Speelplaats als ontgonnen veenvlakte aangegeven. Diverse plangebieden (onder 

andere Reeuwijkse Hout Strandzone en de Goudse Hout Entrée Achterwillensebocht) 

zijn niet gekarteerd, maar op basis van de direct omgeving kan geëxtrapoleerd worden 

dat deze ook in een (oorspronkelijke) ontgonnen veenvlakte liggen. Entrée Elvenhoeve 

is op geomorfologische kaart gelegen in boezemland, vlietland e.d.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een archeologische verwachtingskaart 

en bijbehorende beleidskaart laten opstellen in 2012.1  De gemeente Gouda heeft 

in 2014 haar verwachtingen- en beleidskaart geactualiseerd. Deze kaarten vormen 

1  Gebaseerd op en vervolgens geactualiseerde verwachtingen kaarten van de voormalige ge-
meenten Reeuwijk en Bodegraven opgesteld door RAAP.
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een belangrijke bron voor de quickscan, omdat hiervoor reeds veel gedetailleerde 

informatie bij elkaar gebracht en gecombineerd is. Hieronder wordt per locatie 

aangegeven wat het gemeentelijk beleid is, de betreffende regels in het geldende 

bestemmingsplan en of voor de geplande ingreep een onderzoeksverplichting is in 

kader van een (omgevings)vergunning.

Locatie Reeuwijkse Hout Strandzone: Op de gemeentelijke beleidskaart ligt de hele 

locatie in gebied met een lage verwachting (VAW3 , zie figuur 2.1). Het plangebied 

is gelegen in twee bestemmingsplannen: Reeuwijkse Hout met een onderzoeks-

plicht bij ingrepen groter dan 25.000 m² en dieper dan 0,40 m – mv (art. 17) en het 

bestemmingsplan Plassengebied waarin geen verplichting tot archeologisch onderzoek 

is opgenomen. Hoewel het plangebied een groter oppervlak heeft, overschrijden de 

daadwerkelijk bodemingrepen dit zeer waarschijnlijk niet.

Locatie Elvenhoeve: Voor deze locatie geldt op de gemeentelijke beleidskaart 

een middelhoge verwachting VAW 4 (zie figuur 2.2). Dit is in het geldende 

bestemmingsplan Plassengebied (Art. 24) vertaald naar een onderzoeksplicht voor 

ingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 2.00 m onder huidig maaiveld (-mv). De 

ingreep overschrijd deze grenzen niet.

Locatie Goudse Hout Entrée Plattenweg: Ook voor deze locatie geldt op de 

gemeentelijke beleidskaart een middelhoge verwachting VAW 4 (zie figuur 2.2). Dit is 

in het geldende bestemmingsplan Plassengebied (Art. 24) vertaald naar een onder-

zoeksplicht voor ingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 2.00 m onder huidig 

maaiveld (-mv). De ingreep overschrijd deze grenzen niet.

Figuur 2.1 
Uitsnede archeologische beleidskaart 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de 
locatie Reeuwijkse Hout, Strandzone (rood 
kader). Grijs geeft het gebied aan met ver-
wachtingswaarde/beleidscategorie VAW 3  
(bron:  via Atlas ODMH, RAAP 2012).
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Locatie Goudse Hout Entrée Achterwillenseweg: Op de (beleids)basiskaart van 

Gouda is voor deze locatie een lage verwachting aangegeven (zie figuur 2.2). In het 

Bestemmingsplan Noord is geen dubbelbestemming archeologie met onderzoeks-

plicht opgenomen. Er is daarmee hier geen verplichting tot het uitvoeren van een 

archeologisch onderzoek.

Locatie Krimpenerhout, Speelplaats: De gemeentelijke verwachtingen en beleidskaart 

geven voor deze locatie een lage verwachting aan (categorie 4, zie figuur 2.3). 

Dit is in het bestemmingsplan Lansingh-zuid overgenomen met vrijstelling van 

archeologisch onderzoek tot 10000 m² en een diepte  tot 1 m – mv (art. 14). Aangezien 

de ingreep binnen de 1 m – mv blijft is er ook hier geen verplichting tot uitvoeren van 

archeologisch onderzoek.

Figuur 2.2 
Uitsnede archeologische waarden- en beleids-
kaart Gemeente Gouda en Bodegraven 
Reeuwijk, locaties Entrée Elvenhoeve, 
Platteweg en Achterwillensebocht (rood 
kader).  In het groen het gebied aan met 
beleidscategorie VAW 4 (Bodegraven-
Reeuwijk). In het geel het gebied met een lage 
archeologische verwachting (t Gouda) (bron:  
via Atlas ODMH, gemeente Gouda 2014 en 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2012).
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2.3.2 Archis en historische gegevens 

Geen van de plangebieden ligt binnen of grenzend aan een (voormalig) AMK terrein 

met een vastgestelde archeologische waarde. Wel zijn er binnen en in de directe 

omgeving van de plangebieden meerdere onderzoeken uitgevoerd. Voor de quickscan 

zijn alleen de dichts bijgelegen bekeken om een indruk te krijgen van het archeologisch 

potentieel van de plangebieden. In de directe omgeving zijn, met uitzondering van de 

locatie Krimpenerhout Speelplaats, geen losse archeologische waarnemingen gedaan 

(figuur 2.4 en 2.5).

Voor het historische kaartmateriaal is een scan van de militaire, bonne- en topgrafische 

kaarten uitgevoerd.

Het plangebied Reeuwijkse Hout-strandlocatie grenst aan het onderzoeksgebied van 

bureauonderzoek (zaakid. nr.. 2171183100). Geconcludeerd werd dat aan de noordzijde, 

direct ten westen van het huidige plangebied, mogelijk een crevasse- of kreekgeul van 

de Oude Rijn of een veenrivier daar mogelijk gestroomd heeft. Deze heeft een hogere 

verwachting voor resten uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. De archeologische 

verwachting van het omliggende veengebied (waarin het huidige plangebied gelegen 

is) is laag ingeschat. Op een dieper niveau kunnen resten uit het neolithicum (op het 

pleistocene zand) en de bronstijd (op dieper gelegen fossiele kreken en oeverwallen) 

aanwezig zijn.

De huidige inrichting dateert uit de late 20e eeuw. Daarvoor is het plangebied op het 

historisch kaartmateriaal aangegeven als weiland.

Figuur 2.3
 Uitsnede archeologische waarden- en 
beleidskaart Krimpen aan den IJssel met de 
locatie Krimpenerhout Speelplaats (rood 
kader). In het geel het gebied met een 
lage archeologische verwachting (bron:  
gemeente Krimpen aan den IJssel/Hazenberg 
Archeologie 2011).
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Op en nabij de locatie Elvenhoeve zijn geen waarnemingen van archeologische 

vondsten en onderzoeken bekend. Wel ligt deze locatie aan een oude ontginningsweg 

die mogelijk teruggaat tot in de late middeleeuwen. Deze is als een restant intact 

gebleven in de veenplas. Opgemerkt wordt dat de locaties die bewoond waren 

ten tijde van het ontstaan van de veenplan vaak bewaard zijn gebleven en niet 

weggespoeld. Op basis van het historisch kaartmateriaal lijkt hier geen sprake te zijn 

van bewoning en is er alleen sprake van een ontginningsweg/as.

Ten oosten van de locatie Goudse Hout Entrée Plattenweg zijn bij Plattenweg 83 

bij een inventariserend onderzoek (zaakid. nr. 4006310100) resten van (mogelijke) 

archeologische vindplaats aangetroffen. Deze is waarschijnlijk gerelateerd aan 

historische bebouwing in de Nieuwe tijd langs de Plattenweg.

De bebouwing aan de noordzijde van de Platteweg is ook zichtbaar op het historisch 

kaartmateriaal. Aan de zuidzijde ter hoogte van het huidige plangebied is geen 

bebouwing aangegeven. Tot eind 20e eeuw is het gebied gelegen in polder Willens.

Tegenover het plangebied van de Goudse Hout Entrée Achterwillensebocht is een 

inventariserend onderzoek uitgevoerd waarvan geen resultaten bekend zijn (zaakid. 

2235449100). Ook is hier (voor een veel groter plangebied dan van het inventariserend 

onderzoek) een bureauonderzoek uitgevoerd (zaakid. 2341056100). Aan de zuidzijde 

van de Achterwillenseweg heeft een (post-) middeleeuwse ontginningsas gelegen. 

Langs de as kunnen vindplaatsen uit de late middeleeuwen en daarna voorkomen. In 

Figuur 2.4 
Archis waarnemingen en onderzoeken 
(respectievelijk blauwe stippen, lijnen) met 
de locatie van het plangebieden Reeuwijks 
Hout, entreé Elfenhoek, Platteweg en 
Achterwillensebocht (rood kader). (Bron: RCE).
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de diepere ondergrond kunnen op de fossiele stroomgordel van de Gouderak restanten 

van (pre-)historische bewoning aanwezig zijn.

Het historisch kaartmateriaal maakt duidelijk dat de Achterwillenseweg in het verleden 

een achterkade vormde van de ontginningen van de Polder Willens. In de loop van de 

20e eeuw wordt het gebied ingericht, maar ter hoogte van het huidige plangebied is 

geen bebouwing aanwezig.

De locatie Krimpenerhout Speelplaats valt binnen één van de grote inventari-

serende onderzoeken in de jaren 80 van de 20e eeuw, uitgevoerd door RAAP 

in de Krimpenerwaard (zaakid. 2041915100) Dit onderzoek bestond uit een 

bureauonderzoek, veldwaarnemingen en een booronderzoek. Het huidige plangebied 

is echter niet nader onderzocht bij dit onderzoek. Wel zijn bij veldkarteringen 

ten zuidoosten enkele waarnemingen gedaan. Hierbij is aardewerk uit de late 

middeleeuwen verzameld (zaakid. 2041915100). Bij behorende bewoning (verder naar 

het zuiden gelegen) is later via een opgraving onderzocht (zaakid. 2134871100).

Ook voor dit gebied geeft het kaartmateriaal aan dat de locatie gelegen was in een 

polder met weiland. De huidige inrichting is pas eind 20e eeuw verschenen.
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Figuur 2.5 
Archis waarnemingen en onderzoeken 
(respectievelijk blauwe stippen, lijnen) met 
de locatie van het plangebied Krimpenerhout 
Speelplaats (rood kader). (Bron: RCE).
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Figuur 2.6 
Plangebieden Reeuwijkse Hout Strandzone 
(rood kader) geprojecteerd op de 
Bonnekaarten omstreeks 1900 (bron: 
Kadaster).

Figuur 2.7 
De plangebieden entreé Elfenhoek, Platteweg 
en Achterwillensebocht (rood kader) gepro-
jecteerd op de Bonnekaarten omstreeks 1900 
(bron: Kadaster).
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Figuur 2.8 
Het plangebieden Krimpenerhout Speelplaats 
geprojecteerd op de Bonnekaarten omstreeks 
1900 (bron: Kadaster).
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3 Conclusie

3.1 Conclusie

Op basis van de quickscan kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- In geen van de vijf plangebieden worden de vrijstellingsgrenzen door de nu 

voorgenomen ingrepen overschreden.

- De ingrepen reiken niet diep en verstoren daarmee waarschijnlijk alleen het (laat-)

middeleeuwse en post-middeleeuwse niveau.

- Voor alle locaties geldt in principe een lage archeologische verwachting voor het 

(laat- en post-)middeleeuwse niveau. De locaties Entrée Platteweg en Entrée 

Achterwillensebocht grenzen echter aan historische ontginningsassen/kades. 

De locatie Reeuwijkse Hout, Strandzone grenst mogelijk aan een zone met een 

middelhoge verwachting voor de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Bij de locatie 

Elvenhoeve is het niet uitgesloten dat resten van de ontginningsas/weg door het 

veengebied aanwezig zijn. De kans op bewoningsporen wordt echter laag geacht.

Op basis van het archeologisch beleid van de respectievelijke gemeentes en de 

vertaling daarvan in de geldende bestemmingsplannen is archeologisch onderzoek 

niet verplicht.  Aanvullend wordt gezien de omvang en diepte van de voorgenomen 

ingrepen archeologisch onderzoek  weinig zinvol geacht. Omdat een archeologische 

vindplaats niet geheel uitgesloten kan worden dient bij uitvoering wel rekening 

gehouden te worden met toevalsvondsten. Hiervoor geldt een wettelijke meldplicht 

bij de RCE en college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente 

(Erfgoedwet art. 5.10 en 5.11). 
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Figurenlijst

Figuur 2.1 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Bodegraven-Reeuwijk met 

de locatie Reeuwijkse Hout, Strandzone (rood kader). Grijs geeft het gebied aan met 

verwachtingswaarde/beleidscategorie VAW 3  (bron:  via Atlas ODMH, RAAP 2012).

Figuur 2.2 Uitsnede archeologische waarden- en beleidskaart Gemeente Gouda en 

Bodegraven Reeuwijk, locaties Entrée Elvenhoeve, Platteweg en Achterwillensebocht 

(rood kader).  In het groen het gebied aan met beleidscategorie VAW 4 (Bodegraven-

Reeuwijk). In het geel het gebied met een lage archeologische verwachting (t Gouda) 

(bron:  via Atlas ODMH, gemeente Gouda 2014 en gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

2012).

Figuur 2.3 Uitsnede archeologische waarden- en beleidskaart Krimpen aan den IJssel 

met de locatie Krimpenerhout Speelplaats (rood kader). In het geel het gebied met een 

lage archeologische verwachting (bron:  gemeente Krimpen aan den IJssel/Hazenberg 

Archeologie 2011).

Figuur 2.4 Archis waarnemingen en onderzoeken (respectievelijk blauwe stippen, 

lijnen) met de locatie van het plangebieden Reeuwijks Hout, entreé Elfenhoek, 

Platteweg en Achterwillensebocht (rood kader). (Bron: RCE).

Figuur 2.5 Archis waarnemingen en onderzoeken (respectievelijk blauwe stippen, 

lijnen) met de locatie van het plangebied Krimpenerhout Speelplaats (rood kader). 

(Bron: RCE).

Figuur 2.6 Plangebieden Reeuwijkse Hout Strandzone (rood kader) geprojecteerd op 

de Bonnekaarten omstreeks 1900 (bron: Kadaster).

Figuur 2.7 De plangebieden entreé Elfenhoek, Platteweg en Achterwillensebocht (rood 

kader) geprojecteerd op de Bonnekaarten omstreeks 1900 (bron: Kadaster).

Figuur 2.8 Het plangebieden Krimpenerhout Speelplaats geprojecteerd op de 

Bonnekaarten omstreeks 1900 (bron: Kadaster).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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