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Samenvatting

In opdracht van J&E Infra heeft Archol bv op woensdag 13 en donderdag 14 november 

een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de werkzaamheden aan een dijk ter 

hoogte van Jaagpad 7 in De Kwakel, gemeente Uithoorn. Reden voor de begeleiding 

was de aanleg van een dijkinlaat binnen het onderzoeksgebied. Uit het archeologisch 

vooronderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied deels gelegen is op een oud 

dijklichaam dat mogelijk zijn oorsprong heeft in de late middeleeuwen. Omdat de 

eventueel aanwezige archeologische resten door de voorgenomen werkzaamheden 

verstoord kunnen raken heeft de gemeente Uithoorn bepaald dat de werkzaamheden 

archeologisch begeleid dienen te worden om eventuele archeologische informatie 

veilig te stellen.

Tijdens de archeologische begeleiding is een deel van het profiel van de ontgravings-

sleuf gedocumenteerd en zijn in de rest van het onderzoeksgebied diverse boringen 

gezet om een beeld van de ondergrond te krijgen. Er zijn bij het graven van de sleuf 

nabij de Amstel diverse lagen van een dijklichaam gedocumenteerd. Het betreffen 

voornamelijk (sub)recente ophogings- en verhardingslagen. Onderin het profiel is nog 

een aantal oudere lagen aangetroffen die onder meer aardewerk uit de 18de of 19de 

eeuw bevatten. Onder dit niveau bevinden zich vermoedelijk nog oudere lagen. Deze 

zijn tijdens het huidige onderzoek niet bereikt vanwege de geringe ontgravingsdiepte.

Binnendijks zijn naast het dijklichaam nog enkele antropogene lagen geïnterpreteerd 

als ophogingslagen. Deze bevatten eveneens aanwijzingen voor een datering in de 

nieuwe tijd. Bewoningssporen of aanwijzingen voor een huisterp zijn niet gevonden. 

Onder de bouwvoor en de daaronder liggende oude bouwvoor is een geroerd en 

veraard veenpakket aanwezig. Dit is een restant van het Hollandveen dat in het gehele 

gebied moet zijn voorgekomen. In boring 5 is deze niet waargenomen en waarschijnlijk 

opgenomen in de bouwvoor. Het is op basis van het aantreffen van het veenpakket 

en de fragmenten hout/wortels in het kleipakket daaronder aannemelijk dat zich 

binnen het onderzoeksgebied een broekbos bevond. Dit kleipakket is de top van de 

Wormer-afzettingen en bevat naast hout ook plantenresten. Deze Wormer-afzettingen 

worden op een dieper niveau gekenmerkt door een sterke gelaagdheid van zand- en 

kleibandjes waarin de organische bijmenging verdwijnt. Tijdens het onderzoek zijn er 

geen bewoonbare niveaus binnen de stratigrafie aangetroffen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van J&E Infra heeft Archol bv op woensdag 13 en donderdag 14 november 

een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de werkzaamheden aan een dijk ter 

hoogte van Jaagpad 7 in De Kwakel, gemeente Uithoorn. Het plan om een deel van 

het dijktraject langs de Amstel in de gemeenten Kaag en Brasem en Uithoorn te 

verbeteren vormde de aanleiding om in 2014 een aantal archeologische bureauon-

derzoeken uit te voeren.1 De geplande dijkverbeteringen zijn vervolgens tot in detail 

uitgewerkt waarna door de gemeente Uithoorn is bepaald dat bij de aanleg van een 

nieuwe inlaat ter hoogte van Jaagpad 7 de werkzaamheden archeologisch begeleid 

dienen te worden. Hiervoor is in 2018 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.2 

Het doel van een archeologische begeleiding (conform KNA 4.1 protocol 4004 

Opgraven) is het documenteren van gegevens en het uitwerken en veiligstellen van 

materiaal van de vindplaats conform het Programma van Eisen (PvE), om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de noordzijde van de Amstel, ter hoogte van 

het adres Jaagpad 7 in De Kwakel, gemeente Uithoorn (Figuur 1.1). Het terrein is 

momenteel in gebruik als dijk, fietspad en grasland. In de omgeving bevindt zich een 

jachthaven met opslagterreinen en aanlegplaatsen. Binnen het onderzoeksgebied ligt 

een deel van een historisch dijklichaam met achterliggende binnendijks terrein, waar 

een nieuwe dijkinlaat doorheen wordt gegraven. 

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. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) over hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

1  Pape 2014a; Pape 2014b
2  Overmars 2018
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Uit het archeologisch vooronderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied deels 

gelegen is op een oud dijklichaam dat mogelijk zijn oorsprong heeft in de late 

middeleeuwen. Omdat de eventueel aanwezige archeologische resten door de 

voorgenomen werkzaamheden verstoord kunnen raken heeft de gemeente Uithoorn 

bepaald dat de werkzaamheden archeologisch begeleid dienen te worden om 

eventuele archeologische informatie veilig te stellen.
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Figuur 1.1
Luchtfoto van het onderzoeksgebied en de 
omgeving. De nieuw aan te leggen dijkinlaat 
valt binnen de locatie van het onderzoeks-
gebied.  
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van gegevens en 

het uitwerken en veiligstellen van materiaal van de onderzoekslocatie conform het 

Programma van Eisen (PvE), om daarmee informatie te behouden die van belang is 

voor de kennisvorming over het verleden. In het PvE is een aantal vragen opgenomen 

die aan de hand van het onderzoek beantwoord dienen te worden. 

2.2 Vraagstellingen

Algemene vragen 
1. Wat is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? Wat is de bodemkundige gaafheid? 

2. Wat is de aard, spreiding, omvang en datering van de aangetroffen resten? 

3. Wat is de horizontale en verticale begrenzing van de aangetroffen resten? Op welke 

diepte en in welk bodempakket bevinden zich de archeologische resten? 

4. Wat is de fysieke kwaliteit en conservering van de aangetroffen resten? 

Specifieke vragen 
5. Wat is de datering en fasering van de historische dijk? 

6. Uit welk materiaal en op welke wijze is de dijk opgebouwd? 

7. Bestaat de opbouw van de dijk uit meerdere fasen? 

8. Zijn in het dijklichaam verstevigingen aanwezig, in de vorm van bijvoorbeeld palen, 

houten constructies of steen concentraties? 

9. Zijn sporen te relateren aan de dijk, bijvoorbeeld sloten, dijkers of bewoning langs de 

dijk? 

10. Zijn sporen of structuren aangetroffen die verband houden met de ontginning van het 

gebied? 

11. Zijn sporen of structuren aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan een 

boerderijplaats of erf? 
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3 Methodiek veldwerk

Het onderzoeksgebied is verdeeld in een zone waarin een historisch dijklichaam ligt 

en het aansluitende buitendijkse terrein direct ten westen ervan. De methodiek van 

het veldwerk is dan ook toegespitst op deze twee zones. Tijdens het veldwerk is de 

strategie gevolgd zoals vastgelegd in het Programma van Eisen.3  Hieronder wordt 

deze kort toegelicht. 

Algemeen
Het graafwerk is uitgevoerd door een graafmachine die is voorzien van een gladde 

bak. De breedte van de bak is even breed als de aan te leggen sleuf voor het leggen 

van de dijkinlaat. De omvang en diepte van de ontgravingen (en dus het archeologisch 

onderzoek) is bepaald door de maximale breedte en diepte van de civieltechnische 

graafwerkzaamheden. Dit is ca. 0,60 meter breed en ca. 1,50 meter -mv diep.

Bij aanwezigheid van archeologische sporen, structuren of vondstconcentraties 

is, indien mogelijk, een archeologisch leesbaar vlak aangelegd. Deze is vervolgens 

gedocumenteerd conform de eisen uit het PvE.

Uitgangspunt bij deze archeologische begeleiding is dat de civieltechnische 

werkzaamheden en de archeologische waarnemingen zoveel mogelijk samen kunnen 

worden uitgevoerd. Dit heeft echter niet geleid tot onnodige verstoring of vernietiging 

van eventueel aanwezige archeologische waarden. Kernpunt in de strategie was het 

vooraf maken van duidelijke en werkbare afspraken tussen de archeoloog en de civiel-

technische aannemer over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zowel bij 

de start van de werkzaamheden als bij de dagelijkse uitvoering. 

Het dijklichaam 
De sleuf binnen het dijklichaam is aangelegd met het oog op de stratigrafie van de dijk 

en een eventueel sporenvlak. Het diepste vlak is aangelegd op het onderste niveau van 

de werkput waar de buis voor de dijkinlaat in werd aangebracht. Van de gehele breedte 

van de historische dijk is langs de noordzijde van de werkput een volledig profiel 

afgestoken, getekend (schaal 1:20), gefotografeerd in opeenvolgende segmenten (met 

jalons aan weerszijden) en beschreven. 

Binnendijks terrein
Het binnendijkse deel van het onderzoeksgebied is onderzocht door middel van 

boringen (met Edelman- of gutsboor) die om de 10 meter zijn gezet. Hierdoor is inzicht 

verkregen in de bodemopbouw. Ter aanvulling is langs een van de zijden van het 

binnendijkse deel ook nog een deel van het profiel afgestoken, getekend (schaal 1:20), 

gefotografeerd en beschreven. Omdat het dezelfde zijde van de werkput als het profiel 

van het dijklichaam betreft, is een lengteprofiel van ca. 18 meter gedocumenteerd.

3  Overmars 2018
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4 Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschappelijke context4

Het Jaagpad is een dijk gelegen langs het Amstel-Drechtkanaal. Op de paleogeo-

grafische kaart van Cohen en Stouthamer is te zien dat dit kanaal ter hoogte van 

het plangebied het tracé volgt van de Aar stroomgordel.5 De Aar was als rivier actief 

tussen 820 voor Chr. en 127 na Chr., dus in de periode late bronstijd – midden Romeinse 

tijd. Net als de Drecht en de Amstel was de Aar een veenrivier, die in principe geen 

oeverwallen opbouwt. Alleen bij overstromingen, bijvoorbeeld als gevolg van het tij, 

kon sediment worden afgezet aan weerszijden van een veenrivier.

De opvolger van de Aar was de Drecht, die stroomde van Oude Wetering (ten 

westen van het plangebied) tot Uithoorn (ten oosten van het plangebied). De Drecht 

functioneerde vanaf de late middeleeuwen als ontginningsas van het veengebied. Op 

het AHN zijn de ontginningspercelen nog duidelijk herkenbaar (Figuur 4.1).

Vermoedelijk dateert de dijk binnen het plangebied tevens uit de late middeleeuwen. 

In het plangebied kunnen daarom resten aanwezig zijn van boerderijplaatsen vanaf de 

Late Middeleeuwen. 

In 1825 werd de Drecht, in opdracht van koning Willem I gekanaliseerd. Er werd een 

waterverbinding aangelegd tussen het Aarkanaal, de Drecht, de Amstel en de Kromme 

Mijdrecht. Dit kanaal, dat in feite de loop van een deel van de Drecht volgde, heet het 

Amstel-Drechtkanaal. Toen de Aar en later de Drecht actief waren in het plangebied, 

is een veengebied ontwikkeld (code M81 op de geomorfologische kaart). Volgens de 

bodemkaart is in het plangebied sprake van koopveengronden op bosveen of eutroof 

broekveen (code hVb op de bodemkaart). De rivieren traden met enige regelmaat 

buiten hun oevers, waarbij klei werd afgezet.  

4  Naar Pape 2014a; 2014b
5  Cohen et al., 2012.

Figuur 4.1
Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN). De locatie van het onder-
zoeksgebied is aangegeven met een rode 
ster. Duidelijk is te zien dat de oude verkavel-
ing langs de Amstel ligt (oranje). De oude 
percelering is duidelijk te herkennen. De 
omliggende polders liggen duidelijk lager 
(blauwgroen). Bron: AHN.



16 Jaagpad 7

Geologische boringen die in het verleden zijn uitgevoerd ter hoogte van het onder-

zoeksgebied suggereren dat het veen grotendeels of geheel geërodeerd is door latere 

activiteiten van de rivier. Volgens deze boringen bestaat de bodem in de omgeving van 

het onderzoeksgebied uit een pakket van ca. 2,5 m rivierklei (Formatie van Echteld) 

met daaronder ca. 4 m getijdenklei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer). 

Onder de klei is mogelijk veen aanwezig (Formatie van Nieuwkoop, Basisveen 

Laag) met daaronder op ca. 9 m diepte een pakket dekzand (Formatie van Boxtel, 

Laagpakket van Wierden).

4.2 Archeologisch vooronderzoek en gespecificeerde verwach-
ting

In 2014 heeft Transect een bureauonderzoek uitgevoerd naar het noord- en zuidtracé 

van de geplande dijkverbetering langs de Amstel, waar de werkzaamheden aan 

het Jaagpad ook onder vallen (Archismeldingsnummers 61673 en 61674). Uit het 

archeologisch vooronderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied deels gelegen is 

op een oud dijklichaam dat mogelijk zijn oorsprong heeft in de late middeleeuwen.6 

Daadwerkelijk onderzoek naar de dijk en diens ouderdom heeft echter tot op heden 

nog niet plaatsgevonden. De dijk en aangrenzende Amstel zijn daarnaast in het 

verleden gebruikt als ontginningsas waar vanuit het achterland werd ontgonnen. Dit 

is nog steeds te zien aan de percelering en indeling van de omgeving op basis van 

ontginningssloten. Er bestaat de mogelijkheid dat er binnen het onderzoeksgebied 

nog sporen kunnen worden aangetroffen die verband houden met die ontginningen. 

Te denken valt onder meer aan (ophogingsniveaus van) huisplaatsen, ontginningsslo-

ten en afvalplaatsen. Hiervoor bestaan op basis van historisch kaartmateriaal en het 

voorafgaand archeologisch bureauonderzoek nog geen concrete aanwijzingen.

Archeologische sporen uit de periode Neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

zijn in en rondom het terrein nog niet aangetoond maar kunnen niet volledig worden 

uitgesloten. Resten hiervan kunnen zich bevinden op eventueel aanwezige getij-

denafzettingen uit het laagpakket van Wormer die zich ter plekke op een diepte van 

ca. 2-3 meter -mv bevinden. Deze diepte zal echter niet bereikt worden tijdens de 

voorgenomen werkzaamheden.

Gespecificeerde archeologische verwachting
In het bureauonderzoek uit 2014 is een gespecificeerde archeologische verwachting 

naar voren gekomen voor het onderzoeksgebied en de aansluitende delen langs de 

dijk die bij het destijds onderzochte plangebied horen. Er is sprake van een hoge 

verwachting op archeologische waarden uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe 

Tijd (1.050 na Chr. - heden). Het is niet bekend van wanneer het dijktracé in het 

plangebied dateert, maar dit kan wellicht deels laatmiddeleeuws zijn. 

Het plangebied heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van een veengebied, dat vanaf 

de Late Middeleeuwen werd ontgonnen. De Amstel, waar het plangebied langs ligt, 

fungeerde daarbij als ontginningsas. Langs deze as stond de bebouwing. Ook langs 

het plangebied zijn enkele erven bekend, die in elk geval uit het begin van de 20e eeuw 

dateren en waarschijnlijk uit de 19e eeuw. Het is eveneens niet uit te sluiten dat er 

elders langs de ontginningsas nog (laatmiddeleeuwse) huisplaatsen hebben bestaan. 

Mogelijk zijn nog sporen van erfinrichting of landgebruik in het plangebied aanwezig, 

die samenhangen met deze bebouwing. Archeologische waarden van vóór de Late 

Middeleeuwen zijn nog niet aangetoond in en rond het plangebied, maar kunnen niet 

worden uitgesloten. 

6  Pape 2014a, 13.
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Het gehele dijktracé binnen het plangebied heeft vanwege de ligging langs 

een ontginningsas een hoge archeologische verwachting voor de periode Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Dijk- en ophogingslagen zijn hierbij de belangrijkste 

niveaus. Ook het Hollandveen is een relevant niveau. Voor wat betreft de periode Laat 

Paleolithicum – Mesolithicum (35.000-4.900 voor Chr.) geldt een lage verwachting op 

het niveau van de beekafzettingen van het Basisveen en mogelijk onderliggende lagen 

(waarschijnlijk zand of klei uit de Formatie van Boxtel). Voor archeologische waarden 

uit de periode Neolithicum – Vroege Middeleeuwen (5.300 voor Chr.-450 n Chr.) geldt 

eveneens een lage verwachting op het niveau van de getijde-afzettingen van het 

Laagpakket van Wormer en het Hollandveen. 
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5 Resultaten landschappelijk onderzoek 

In dit hoofdstuk zal kort een beschrijving van de opbouw van het onderzoeksgebied 

worden gepresenteerd. Dit is tijdens het veldwerk gedocumenteerd aan de hand van 

het noordprofiel en zes boringen. 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

In totaal zijn er zes boringen gezet in en nabij het leidingtracé in het binnendijks 

gedeelte van het onderzoeksgebied (Bijlage IV). Uit de boringen kwam naar voren dat 

het terrein richting het dijklichaam is verhoogd met puin. Hierdoor is er een boring 

gestuikt (boring 4). Op de locaties waar wel tot in de diepere ondergrond kon worden 

geboord is gebleken dat de ondergrond bestaat uit een bouwvoor die een oudere 

bouwvoor afdekt. Deze is herkend in boringen 1, 5 en 6 en kenmerkt zich als een zwak 

humeuze lichtgrijsbruine kleilaag met een zandbijmenging. Hieronder is een geroerde 

en veraarde veenlaag aangetroffen met enkele fragmenten (bouw)puin. De top van 

het veen bevond zich op een diepte van 0,20 tot 0,70 m -mv/ 1,48 tot 2,13 m -NAP. 

Onder de veenlaag bevond zich een dik pakket zeer humeuze klei met grote stukken 

hout en veel plantenresten. Deze kleilaag is in alle boringen aangetroffen. Om meer 

grip te krijgen op de opbouw van de ondergrond is in boring 1 dieper geboord (tot 

2,00 m -mv/ 3,98 m -NAP). Hierin is gebleken dat onder het kleipakket een gelaagd 

pakket aanwezig is waarin klei- en zandbandjes elkaar afwisselen. Hierin ontbreken de 

plantenresten en de fragmenten hout. 

Figuur 5.1
Uitsnede van een topografische kaart met 
daarop de aangelegde sleuven en de locaties 
van de boringen.
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De ondergrond kan op basis van de boringen als volgt worden geïnterpreteerd:

Onder de bouwvoor en de daaronder liggende oude bouwvoor is een geroerd en 

veraard veenpakket aanwezig. Dit is een restant van het Hollandveen dat zich in het 

gehele gebied moet hebben bevonden. In boring 5 is deze niet waargenomen en 

waarschijnlijk opgenomen in de bouwvoor Het is op basis van het aantreffen van het 

veenpakket en de fragmenten hout/wortels in het kleipakket daaronder aannemelijk 

dat zich binnen het onderzoeksgebied een broekbos bevond. Dit kleipakket is de top 

van de Wormer-afzettingen en bevat naast hout ook plantenresten. Deze Wormer-

afzettingen worden op een dieper niveau gekenmerkt door een sterke gelaagdheid van 

zand- en kleibandjes waarin de organische bijmenging verdwijnt.

5.2 Relatie landschap en archeologie 

Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische niveaus direct onder het maaiveld 

aangetroffen. Nadat het gebied overgroeid raakte met een pakket veen is door de 

gevolgen van middeleeuwse ontginning dit veenpakket vervolgens geoxideerd. Later is 

het geoxideerde veen bij het in cultuur brengen van het terrein deels opgenomen in de 

bouwvoor. Sporen van bewoning zijn afwezig (zie hoofdstuk 6).
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6 Resultaten archeologische begeleiding

6.1 Inleiding

De sporen- en vullingenlijst en de vondstenlijst zijn binnen dit rapport ingevoegd als 

respectievelijk bijlage I en bijlage II. Tijdens het veldwerk zijn drie spoornummers 

uitgedeeld aan individuele sporen (S1 tot en met S3) en diverse spoornummers aan 

lagen (S1000 tot en met S5030). De diverse antropogene ophogings-en verhardingsla-

gen van het dijklichaam hebben laagnummers gekregen (laag 1 tot en met 12, Figuur 

6.1). Dit geldt ook voor de ophogingslagen die zich ten westen van het dijklichaam 

bevinden en als onderdeel van dezelfde structuur worden gezien (laag 13 tot en met 

20). Doordat er naast het dijklichaam nog een dik pakket ophogingslagen aanwezig 

was is besloten om een langer deel van het profiel in zijn geheel te documenteren. 

Hierdoor is in totaal ruim 16 meter profiel gedocumenteerd, verdeeld over twee 

werkputten (zie Bijlage III).

6.2 Structuren en overige sporen uit een periode

Tijdens het veldwerk is een spoornummer (S1) uitgedeeld aan een houten beschoeiing 

die in het vlak langs de waterkant is aangetroffen (Figuur 6.2). Een paal is tijdens het 

aanleggen van het vlak uit de beschoeiing uitgetrokken. Deze bleek een machinaal 

bewerkt te zijn waardoor de structuur recent moet zijn aangebracht. De paal is niet 

verzameld.

Het dijklichaam is tot 1,20 m -mv/ 1,30 m -NAP ontgraven en gedocumenteerd. 

De bovenste lagen van het dijklichama bestaan uit (sub)recente verhardings- en 

ophogingslagen van beton, puin en menggranulaat (vullingen 1 tot en met 5) 

Daaronder liggen diverse ophogingslagen van klei en zand met veel puin (lagen 6 tot 

en met 12). Vulling 12 viel op door de aanwezigheid van een bundel twijgen. Mogelijk 

Figuur 6.1
Profielfoto van een deel van het gedocu-
menteerde noordelijke profiel. Hierop zijn de 
verschillende verhardings- en ophogingslagen 
van het dijklichaam te herkennen. 
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zijn deze tegen de dijk aan gelegd ter versteviging van het dijklichaam. Vermoedelijk 

liggen er nog diverse archeologische niveaus in de vorm van dijkophogingslagen onder 

het aangelegde vlak. Aangezien deze niet door de bouwwerkzaamheden werden 

verstoord is, conform PvE besloten niet dieper gegraven.

Aan de binnenzijde van de dijk is nog een aantal ophogingslagen aangetroffen 

(laagnummers 14, 15, 18 en 19). Hierin werden geen sporen aangetroffen die te 

relateren zijn aan ophogingslagen van een woonterp. De lagen worden in het westen 

begrensd door een greppel of sloot. Ten westen van deze sloot of greppel zijn geen 

ophogingslagen aangetroffen. Ook andere sporen die met een huisplaats verband 

zouden kunnen houden zijn in het vlak of het profiel niet herkend op die locatie.

  

6.3 Vondsten

Er zijn in totaal vier fragmenten aardewerk verzameld (zie bijlage II). Uit vulling 10 

van het dijklichaam is rood geglazuurd aardewerk afkomstig dat dateert in de 18e of 

19e eeuw. Uit een laag die als oude bouwvoor/oud oppervlak is geïnterpreteerd (laag 

20), zijn eveneens twee roodbakkende geglazuurde scherven verzameld. Een hiervan 

betreft een fragment van een Rijnlands bord met slibversiering uit de 18e eeuw.

6.4 Fasering en datering

Een groot deel van de gedocumenteerde lagen kan, door de aanwezigheid van 

onder meer beton, asfalt en menggranulaat, als recent worden beschouwd. Van het 

dijklichaam kan vulling 10 op basis van het daarin gevonden scherfmateriaal in de 18e 

of 19e eeuw worden gedateerd. Stratigrafisch gezien is vulling 11 ouder, maar een 

exactere ouderdom ervan kan op basis van het afwezige vondstmateriaal niet worden 

gegeven. Een begindatering van de dijk kan eveneens niet worden vastgesteld.

In laag 20, een ophogingslaag aan de binnenzijde van de dijk, is aardewerk verzameld 

uit de 18e eeuw. Hiermee kunnen de binnendijkse ophogingen in de nieuwe tijd worden 

gedateerd. Er zijn in het onderzoeksgebied geen aanwijzingen gevonden voor oudere 

ophogingslagen of sporen van bewoning.

Figuur 6.2 
De houten beschoeiing (spoor 1, links) die aan 
de buitenzijde van de dijk werd aangetroffen. 
Een van de houten palen is uit de beschoeiing 
getrokken (rechts). Er was te zien dat het om 
een paal van naaldhout gaat die machinaal 
bekapt is. De datering van de beschoeiing ligt 
dan ook in de (late) 20e eeuw.
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6.5 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling complex

Tijdens de archeologische begeleiding van werkzaamheden voor de aanleg van een 

dijkinlaat zijn diverse lagen van het dijklichaam gedocumenteerd. Het betreffen 

voornamelijk (sub)recente ophogings- en verhardingslagen. Onderin het profiel is nog 

een aantal oudere lagen aangetroffen die onder meer aardewerk uit de 18e of 19e eeuw 

bevatten. Onder dit niveau bevinden zich nog oudere lagen van het dijklichaam. Deze 

zijn tijdens het huidige onderzoek niet bereikt vanwege de geringe ontgravingsdiepte.

Binnendijks zijn naast het dijklichaam nog enkele antropogene lagen geïnterpreteerd 

als ophogingslagen. Deze bevatten aanwijzingen voor een datering in de nieuwe 

tijd. Bewoningssporen of aanwijzingen voor een huisterp zijn niet gevonden. De 

ophogingslagen worden in het westen begrensd door een greppel of sloot (S2). Ten 

westen daarvan wordt de ondergrond gekenmerkt door een bouwvoor (S5000) en een 

daaronder liggende oude bouwvoor (S5005).
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7 Conclusie

7.1 Biografie van de vindplaats

Tijdens de archeologische begeleiding van werkzaamheden voor de aanleg van 

een dijkinlaat zijn diverse lagen van het dijklichaam van de dijk langs de Amstel 

gedocumenteerd. Veelal betrof dit (sub)recente ophogings- en verhardingslagen. 

Onderin het profiel zijn nog een aantal oudere lagen aangetroffen die onder meer 

aardewerk uit de 18e of 19e eeuw bevatten. 

Binnendijks zijn naast het dijklichaam nog enkele antropogene lagen geïnterpreteerd 

als ophogingslagen. Deze bevatten aanwijzingen voor een datering in de nieuwe 

tijd. Bewoningssporen of aanwijzingen voor een huisterp zijn niet gevonden. De 

ophogingslagen worden in het westen begrensd door een greppel of sloot (S2) waarna 

de ondergrond zich kenmerkt door een bouwvoor (S5000) en een daaronder liggende 

oude bouwvoor (S5005). Die dekt een geroerd en veraard veenpakket af. Hieronder 

bevindt zich een klei- en zandpakket van het Wormer Laagpakket van de Formatie van 

Naaldwijk. Hier zijn geen potentiële bewoonbare niveaus in herkend.

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemene vragen 
1. Wat is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? Wat is de bodemkundige gaafheid? 

De natuurlijke ondergrond binnen het onderzoeksgebied bestaat uit diverse zand- en 

kleipakketten, behorende tot het Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van 

Naaldwijk. Het bovenste kleipakket bevat met name in de top veel plantenresten en 

fragmenten hout. Daarboven gaat de klei over in een Hollandveenpakket dat op diverse 

plekken is vergraven en veraard. Dit veenpakket wordt afgedekt door een oude bouwvoor 

en de huidige, recent omgezette bouwvoor. Direct naast de dijk is een grote recente 

verstoring met diverse verhardingslagen aanwezig die onderdeel is van een weg/toerit tot 

een perceel met grasland. Binnendijks is de stratigrafie van de ondergrond intact. 

2. Wat is de aard, spreiding, omvang en datering van de aangetroffen resten? 

De aangetroffen antropogene lagen bestaan uit verhardings- en ophogingslagen 

van het dijklichaam dat langs de Amstel ligt. Daarnaast is er nog een aantal 

ophogingslagen gevonden aan de binnenzijde van de dijk. De oudste vondsten uit het 

dijklichaam dateren in de 18e of 19e eeuw. De oudste vondsten uit de antropogene 

lagen die binnendijks aanwezig zijn dateren eveneens in die periode. De top van het 

dijklichaam en de omliggende ophogingslagen kunnen dus in de nieuwe tijd gedateerd 

worden.

3. Wat is de horizontale en verticale begrenzing van de aangetroffen resten? Op welke 

diepte en in welk bodempakket bevinden zich de archeologische resten? 

De archeologische resten bevinden zich in de verhardings- en ophogingslagen van het 

dijklichaam en de ophogingslagen die binnendijks aanwezig zijn. Deze laatsten liggen 

direct aan het oppervlak. De onderkant van het dijklichaam is niet bereikt maar zal nog 

een stuk dieper aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zijn archeologische resten tot op 

1,20 meter -mv gedocumenteerd.
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4. Wat is de fysieke kwaliteit en conservering van de aangetroffen resten? 

Het dijklichaam is nog relatief intact en wordt niet doorgraven door recente 

verstoringen. Op een dieper niveau kunnen dan ook nog intacte, oudere lagen van 

het dijklichaam verwacht worden. Omdat veel van deze lagen zich onder het grond-

waterniveau bevinden zal de conservering van organisch materiaal goed zijn. De 

antropogene lagen die binnendijks zijn aangetroffen zijn eveneens goed geconserveerd 

maar worden wel doorgraven door grote recente verstoringen. 

Specifieke vragen 
5. Wat is de datering en fasering van de historische dijk? 

Vooralsnog heeft het archeologisch onderzoek kunnen aantonen dat er op ca. 1,00 

meter onder de top van het dijklichaam diverse lagen aanwezig zijn waarvan de oudste 

tenminste in de 18e of 19e eeuw dateren. Dat hieronder ook oudere lagen aanwezig 

zijn is aannemelijk. Een begindatering van de dijk is niet vastgesteld.

6. Uit welk materiaal en op welke wijze is de dijk opgebouwd? 

De dijk is tot op 1,20 meter -mv/ 1,20 meter -NAP onderzocht waarbij bleek dat de 

ophogingslagen van de dijk bestaan uit diverse klei- en zandlagen met puin. Ook zijn 

in de top van de dijk diverse verhardingslagen met grind, puin en menggranulaat 

aanwezig. Vulling 12 bestaat daarnaast uit een bundel twijgen die mogelijk als een mat 

tegen de dijk aan zijn gelegd. Aan de Amstelzijde was daarnaast een houten, recente 

beschoeiing aanwezig. De opbouw van de dijk is op een dieper niveau niet vastgesteld.

7. Bestaat de opbouw van de dijk uit meerdere fasen? 

De bovenste lagen (vulling 1 tot en met 5) betreffen (sub)recente ophogings- en ver-

hardingslagen van de dijk. Daaronder liggen oudere ophogings- en verhardingslagen 

waarvan de oudste in de 18de of 19de eeuw dateert Door de beperkte diepte van de 

ontgraving is verder geen fasering in de opbouw van de dijk vastgesteld.

8. Zijn in het dijklichaam verstevigingen aanwezig, in de vorm van bijvoorbeeld palen, 

houten constructies of steen concentraties? 

Aan de buitenzijde van de dijk, grenzend aan de Amstel, was een houten beschoeiing 

aanwezig (spoor 1) bestaande uit planken en houten palen. Deze is door vorm en 

machinale bekapping te dateren als een recent spoor. Daarnaast lijkt vulling 12 een 

bundel twijgen te zijn die als versteviging van het dijklichaam kan hebben gediend.

9. Zijn sporen te relateren aan de dijk, bijvoorbeeld sloten, duikers of bewoning langs de 

dijk? 

Binnendijks is een aantal ophogingslagen (vullingnummers 14 tot en met 20) 

aangetroffen die in relatie staan tot het dijklichaam en dateren in de 18e of 19e eeuw. 

Deze worden in het westen begrensd door een sloot (spoor 2). Er lijkt op deze locatie 

geen sprake van bewoning langs de dijk te zijn.

10. Zijn sporen of structuren aangetroffen die verband houden met de ontginning van het 

gebied? 

Er zijn geen sporen of structuren aangetroffen die verband houden met de ontginning 

van het gebied.

11. Zijn sporen of structuren aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan een 

boerderijplaats of erf?

Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen archeologische sporen aangetroffen 

die gerelateerd kunnen worden aan een boerderijplaats of erf. 
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Figuur 1.1: Luchtfoto van het onderzoeksgebied en de omgeving. De nieuw aan te 

leggen dijkinlaat valt binnen de locatie van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.1: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van 

het onderzoeksgebied is aangegeven met een rode ster. Duidelijk is te zien dat de oude 

verkaveling langs de Amstel ligt (oranje). De oude percelering is duidelijk te herkennen. 

De omliggende polders liggen duidelijk lager (blauwgroen). Bron: AHN.

Figuur 5.1: Uitsnede van een topografische kaart met daarop de aangelegde sleuven en 

de locaties van de boringen.

Figuur 6.1: Profielfoto van een deel van het gedocumenteerde noordelijke profiel. 

Hierop zijn de verschillende verhardings- en ophogingslagen van het dijklichaam te 

herkennen.

Figuur 6.2: De houten beschoeiing (spoor 1, links) die aan de buitenzijde van de dijk 

werd aangetroffen. Een van de houten palen is uit de beschoeiing getrokken (rechts). 

Er was te zien dat het om een paal van naaldhout gaat die machinaal bekapt is. Een 

datering van de beschoeiing ligt dan ook in de 20e eeuw.
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.
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Bijlage I Sporenlijst en vullingenlijst

spoor omschrijving velddatering opmerking

1 beschoeiing recent

2 greppel nieuwe tijd (tot heden)

3 wal nieuwe tijd (tot heden) Dijklichaam

5000 laag bouwvoor

5005 laag Oude bouwvoor

5010 laag veraard en verspit

5020 laag

5030 laag

spoor vulling tint bijkleur hoofdkleur textuur org_stof karakter opmerking

2 1 D BR GR Kz1 H2 HOM

3 1 L BR Zs2 H0 XXX puin, mortel, menggranulaat

3 2 D BR Kz1 H1

3 3 D BR Zs2 H1 puinlaag met brokken baksteen

3 4 D GR Zs2 grind, verhardingslaag

3 5 L BR Zs2 baksteen, schelp

3 6 D GR Zs1 grind, verhardingslaag

3 7 GR Kz1 schelp, baksteen, ophogingslaag

3 8 D BR Kz1 H2 kleibrokken, schelp

3 9 BR Ks1 schoon zand

3 10 D BR GR Zs2 H2 veel schelp, puin, mortel, keramiek

3 11 L GR Kz1 H1

3 12 L BR GR Kz1 H1 Veel twijgen/ matje?

3 13 D BR GR Kz1 puin

3 14 BR GR Kz1 kleibrokken

3 15 D GR BR Kz1 H2 puin

3 18 BR GR Kz1 H1 klei- en zandbrokken

3 19 D BR Kz1 puin

3 20 D GR BR Ks4 H1 puin, schelp, oud maaiveld?

5000 1 D GR BR Zs3 H1 HOM

5005 1 D BR GR Zs3 H1 GVLK

5010 1 D BR Vk1 H3 HOM

5020 1 L GR Kz1

5030 1 GR Kz1

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht put vlak vul

1.1 Aardewerk 2 81,7 1 91 10

2.1 Aardewerk 2 52,8 2 91 20
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Bijlage III Profieltekening
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Bijlage IV Boorstaten



1

boring: UJA-1
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.124, Y: 471.091, hoogte: -1,43, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,43 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, spoor plantenresten

70 cm -Mv / 2,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

95 cm -Mv / 2,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, veel hout

200 cm -Mv / 3,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

 Einde boring op 255 cm -Mv / 3,98 m -

boring: UJA-2
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.131, Y: 471.084, hoogte: -1,44, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

20 cm -Mv / 1,64 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,84 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 1,94 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, veel plantenresten

 Einde boring op 155 cm -Mv / 2,99 m -



2

boring: UJA-3
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.141, Y: 471.081, hoogte: -1,49, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,49 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

20 cm -Mv / 1,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard veen

50 cm -Mv / 1,99 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten

90 cm -Mv / 2,39 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel plantenresten

130 cm -Mv / 2,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, weinig hout

 Einde boring op 155 cm -Mv / 3,04 m -

boring: UJA-4
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.150, Y: 471.077, hoogte: -1,21, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,21 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin

15 cm -Mv / 1,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtgrijs, schelpengruis

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,71 m -

boring: UJA-5
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.160, Y: 471.076, hoogte: -1,21, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,21 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,41 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

65 cm -Mv / 1,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel plantenresten

 Einde boring op 130 cm -Mv / 2,51 m -
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boring: UJA-6
beschrijver: JB/SB, datum: 13-11-2019, X: 113.166, Y: 471.075, hoogte: -1,13, provincie: Noord-Holland, gemeente: Uithoorn, opdrachtgever: J&E Infea, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,13 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,33 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken

35 cm -Mv / 1,48 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,73 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten

100 cm -Mv / 2,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig hout en riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,63 m -
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