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Samenvatting

Binnen het plangebied achter de Oude kerk in Zoetermeer is in 2019 nieuwbouw 

gerealiseerd. Vooraf was uit archeologisch vooronderzoek gebleken dat er binnen het 

onderzoeksgebied een hoge verwachting gold op het aantreffen van archeologische 

sporen uit de middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Meer specifiek ging het daarbij 

om sporen van eventuele voorgaande bouwfasen van de kerk en van graven uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Daarnaast was het mogelijk dat rondom de kerk sporen 

uit de Tachtigjarige oorlog aanwezig zouden zijn (het beleg van Leiden in 1573-1574), 

zoals verschansingen, een brandlaag of wapentuig.

De geplande graafwerkzaamheden zouden mogelijk de te verwachten archeologische 

resten vernietigen: in de eerste fase bij het uitgraven van recente graven en grafkelders 

(uit de periode na 1866); in de tweede fase bij het uitgraven van de sleuf voor de 

fundering van de nieuwe aanbouw. Voorafgaand aan het onderzoek was onduidelijk 

of ter plekke archeologische resten nog aanwezig zouden zijn. Daarom heeft de 

gemeente in het vergunningstraject besloten dat de graafwerkzaamheden onder 

archeologische begeleiding uitgevoerd moesten worden (KNA-protocol 4004).

Tijdens het archeologisch onderzoek van de eerste fase, het uitgraven van graven 

en grafkelders, zijn diverse recente sporen aan het licht gekomen. Het gaat hierbij 

voornamelijk om recente graven uit de periode na 1866. Deze zijn in principe tot de 

geplande bouwdiepte van -1,02 m NAP geruimd. Voor de volledigheid is bij enkele 

diepere grafkelders ook de onderste vulling op de grafbodem (ca. -1,30 m NAP), 

geborgen. Na het ruimen van alle graven is al het menselijk skeletmateriaal elders 

herbegraven. 

De graven en grafkelders blijken in diverse ophogingslagen ingegraven. Deze lagen 

bevatten veel bouwpuin en los menselijk skeletmateriaal. Er zijn geen duidelijke oudere 

sporen in aangetroffen. De ophogingslagen zijn in het recente verleden vaak geroerd 

tijdens (her)begravingen en het ruimen van graven. Vondstmateriaal uit de onderste 

ophogingslaag doet een datering in de tweede helft van de 19e eeuw vermoeden; 

enkele mogelijk oudere vondsten (uit de 18e eeuw) zijn vermoedelijk uit oudere, 

onderliggende lagen opgespit.

Er zijn tijdens het onderzoek van de eerste fase geen aanwijzingen gevonden voor 

oudere archeologische sporen of structuren (uit de periode voor 1866). Mogelijk 

bevinden deze zich nog op een grotere diepte of op andere locaties in en rondom de 

kerk. 

Bij toekomstige werkzaamheden rondom de kerk kan ervan uitgegaan worden dat 

het terrein waarbinnen het oude kerkhof momenteel is gelegen tot op een diepte 

van -1,02 m NAP (en lokaal, ter hoogte van de diepe grafkelders, tot 1,30 m – NAP) 

zwaar is verstoord door toedoen van (her)begraving en grafruiming in de tweede helft 

van de 19e en 20e eeuw. In overleg met het bevoegd gezag is dan ook besloten om 

de archeologische begeleiding aan het eind van de eerste fase af te ronden en in de 

volgende fase van het project, het uitgraven van de funderingssleuf en bijbehorende 

leidingen, geen archeologische begeleiding toe te passen, omdat deze niet dieper dan 

-1,02 meter NAP zouden reiken. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Om te voorzien in de benodigde functieverbreding van de Oude Kerk te Zoetermeer 

heeft de Hervormde Wijkgemeente Oude Kerk in 2019 een aanbouw laten realiseren, 

deels ter hoogte van de begraafplaats (Figuur 1.1). De geregistreerde graven zijn 

recent: de oudste grafsteen dateert uit 1866, de meeste graven stammen echter 

uit de 2oe eeuw (rond 1930). Gezien de ouderdom van de kerk valt het echter niet 

uit te sluiten dat er nog oudere graven in de bodem aanwezig zijn. Sinds 1957 is de 

begraafplaats gesloten en worden slechts familieleden van reeds overledenen bijgezet.

In de ontwerpplannen vooraf was een fundering op schroefinjectiepalen voorzien in 

combinatie met een funderingsbalk ter hoogte van de buitenmuren van het gebouw. 

Hiertoe diende vooraf nog een funderingssleuf te worden gegraven. De graaf- en 

bouwwerkzaamheden die nodig waren bij de realisatie van de aanbouw vormden een 

bedreiging voor de (geregistreerde) graven op de oude begraafplaats. De Hervormde 

Wijkgemeente Oude Kerk had dan ook plannen om de graven vooraf te laten bergen 

en elders her te begraven.

Uit vooronderzoek1 was naar voren gekomen dat er binnen het onderzoeksge-

bied een hoge verwachting gold op het aantreffen van archeologische sporen uit 

de middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Meer specifiek ging het daarbij om 

sporen van eventuele voorgaande bouwfasen van de kerk en van graven uit de 

periode voorafgaande aan het voornoemde, oudst bekende graf: graven uit de (late) 

middeleeuwen en Nieuwe tijd (vóór 1866). Daarnaast was het mogelijk dat rondom de 

1  Cornelissen 2018.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Zoetermeer-Oude Kerk.
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kerk sporen uit de Tachtigjarige oorlog aanwezig zouden zijn (het beleg van Leiden in 

1573-1574), zoals verschansingen, een brandlaag of wapentuig.

De geplande graafwerkzaamheden in het kader van de grafruimingen en de 

geplande bouw zouden mogelijk de te verwachten archeologische resten vernietigen. 

Onduidelijk was echter of ter plekke nog archeologische resten aanwezig zouden 

zijn, mede gezien het intensief gebruik als kerkhof tot in de 20e eeuw. Daarom heeft 

de gemeente in het vergunningstraject besloten dat de graafwerkzaamheden onder 

archeologische begeleiding uitgevoerd moesten worden (KNA-protocol 4004). 

Hiertoe is vooraf een Programma van Eisen opgesteld.2 Doel van de archeologische 

begeleiding was het ex situ veiligstellen van eventuele archeologische waarden. 

In het onderhavig rapport worden de resultaten van dit archeologisch onderzoek 

gepresenteerd.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied volgt de contouren van de geplande nieuwbouw die is gelegen 

binnen het terrein van de Oude Kerk, in het historische centrum van Zoetermeer 

(Figuur 1.2). Het terrein is onderdeel van de (voormalige) begraafplaats van de kerk 

en ligt aan de zuidoostkant van het gebouw. Omdat de grond alleen op plekken 

zou worden vergraven waar funderingspalen en -balken (en daartoe benodigde 

funderingssleuf) waren gepland, richtte de archeologische begeleiding zich enkel op 

die locaties. Het ging hierbij voornamelijk de buitenrand van de geplande nieuwbouw. 

2  Baas 2018.

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied van de aanbouw 
van Oude Kerk in de historische kern van 
Zoetermeer.
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Daarnaast diende vooraf een aantal graven te worden geruimd. Ook het graafwerk dat 

gepaard ging met de verwijdering van de graven en grafkelders was onderwerp van de 

archeologische begeleiding.

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 

onder andere 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. In 2015 heeft de gemeente 

Zoetermeer een bureauonderzoek laten uitvoeren voor de gehele gemeente3. Op basis 

van dit onderzoek is een archeologische verwachtingskaart gemaakt. Uit deze kaart 

blijkt dat het onderzoeksgebied binnen het archeologisch monument ‘Dorpsterp’ ligt.

Ofschoon voor het plangebied een archeologisch verwachting gold, was de kans 

aanwezig dat de bovenlaag van het terrein door het recent gebruik als begraafplaats 

al in de 19e en 20e eeuw verstoord was. Om mogelijke aanwezige archeologische 

waarden binnen het plangebied alsnog veilig ex situ te stellen heeft de gemeente als 

bevoegd gezag daarom besloten dat de graafwerkzaamheden onder archeologische 

begeleiding uitgevoerd moesten worden.

3  Horssen 2015
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Aanwezige archeologische resten binnen het onderzoeksgebied zouden verloren gaan 

als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de aanbouw van de Oude Kerk 

en het ruimen van de recente graven (uit de periode vanaf 1866) voorafgaand aan 

de bouwwerkzaamheden. Doel van de Opgraving volgens de variant Archeologische 

Begeleiding was dan ook het ex situ veiligstellen van alle archeologische resten die 

zich in de bodem bevonden. Dit hield in opgraven, documenteren en archeologisch 

analyseren en uitwerken van het gehele te verstoren bodemarchief.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een vooraf opgesteld PvE,4 waarin 

verschillende onderzoeksthema’s zijn geformuleerd zoals de welstand en levensver-

wachting van de hier begraven burgers uit het laatmiddeleeuwse en latere Zoetermeer; 

informatie die – met name voor de vroege periode – niet uit geschreven bronnen is 

overgeleverd.

2.2 Vraagstelling

Op basis van de verwachting en de relevante onderzoeksthema’s uit de NOaA en de 

Provinciale Onderzoeksagenda zijn vooraf de volgende onderzoeksvragen in het PvE 

opgenomen:5

Algemeen
- Zijn er sporen of vondsten aanwezig die ouder zijn dan het kerkgebouw en 

bijbehorende kerkhof? Zo ja, wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

- Zijn er sporen aanwezig binnen het plangebied die behoren tot het bewoningslint 

langs de Dorpstraat? Zo ja, wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een schans binnen het plangebied? Zo 

ja, wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

- Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?

- Wat is de mate van conservering van archeologische resten binnen het plangebied?

- Op welk(e) niveau(s) bevinden zich de archeologische resten?

- Is er sprake van een ophogingslaag, of ophogingslagen, en zo ja wat is de aard en 

dikte van deze laag of lagen?

- Is er sprake van vondstmateriaal dat behoort tot de lintbewoning en/of schans en zo 

ja, wat voor vondstcategorieën betreft het?

Kerkhof
- Wat is de ouderdom van de archeologische resten?

- Wat is de indeling en fasering van het kerkhof?

- Kunnen met name de oudste begravingen op een exacte wijze gedateerd worden 

(14C-datering of dendrochronologische datering van de grafkisten)?

- Wat is de conservering van de begravingen (skeletresten)?

- Zijn in de graven resten van kleding, knopen, (mantel)spelden aanwezig en zo ja, 

geven die aanwijzingen over de sociale status van de doden?

4  Baas 2018.
5  Baas 2018.
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- Wat zijn de sexe, leeftijd, lichaamslengte en pathologische kenmerken van de intacte 

skeletten?

- Wat is de verhouding mannen-vrouwen-kinderen in de graven?

- Is het onderzochte aantal voor de betreffende periode een statistisch betrouwbare 

steekproef? Is op basis van de fysisch antropologische analyse een algemeen beeld te 

geven van de gezondheid en leeftijdsopbouw van de inwoners van Zoetermeer?

- Zijn er nog resten van kisten (hout en nagels van doodskisten) of markeringen van 

begravingen (zerken of grafstenen) aanwezig?

- Wat voegt het archeologisch onderzoek toe aan de bestaande kennis over het 

kerkgebouw en bijbehorend kerkhof van Zoetermeer en wat voegt dit daarmee toe aan 

de bewoningsgeschiedenis van Zoetermeer?
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3 Methodiek veldwerk

Het veldwerk betrof het uitvoeren van een Opgraving volgens de variant 

Archeologische Begeleiding conform KNA-protocol 4004. De begeleiding is 

uitgevoerd onder leiding van een KNA-archeoloog met aantoonbare gebiedservaring. 

Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE, de KNA-versie 4.1 en de standaard 

werkmethodiek van Archol, zoals beschreven in de Archol-werkinstructie en het Plan 

van Aanpak.

Voorafgaand aan de start van het veldwerk zijn bovengrondse elementen zoals 

gedenkstenen en dekplaten van graven verwijderd; aansluitend is ook de bestaande 

deklaag van grind tot maximaal 10 cm boven de onderliggende oude bodem 

afgegraven.

In totaal heeft op vijf dagdelen tussen de periode 28-02-2019 en 11-03-2019 

archeologische begeleiding plaatsgevonden. Gedurende deze periode zijn zeven 

werkputten gedocumenteerd in het onderzoeksgebied (Figuur 3.1). Een aantal van 

de werkputten betreft recente graven en grafkelders (uit de periode vanaf 1866) 

van de voormalige begraafplaats (werkputten 1, 4, 5 en 6). De andere werkputten 

zijn rondom een (eveneens recente) grafkelder aangelegd voordat deze werd 

verwijderd (werkputten 2 en 3), werkput 7 volgde grotendeels de loop van de geplande 

funderingsbalk van de toekomstige aanbouw. 

Bij de aanleg van het vlak waren de civieltechnische werkzaamheden leidend. Het 

verdiepen inclusief grafruimen (door firma Victor & Wijtman) is voornamelijk met een 

graafmachine met knijpbak en zeefinstallatie uitgevoerd tot op het niveau waarop de 

schroefinjectiepalen worden aangebracht en de funderingsbalken zouden komen te 

N

N:\Lopende Projecten\1860 DO AB Zoetermeer Uitbreiding Oude Kerk\2_uitwerking\1.sporen en structuren\Workspaces\WerkTabs\Werktabs
QGIS\ZOK1860_Putten en profiel.qgz (2019-12-23)

Figuur 3.1 
Overzicht van de putten en profielen (zwarte, 
vette lijnen) met nummering binnen het 
onderzoeksgebied (rood).
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liggen (-1,02 m NAP) of tot op het onderste niveau van een grafkelder (veelal -1,30 m 

NAP). Alles is zoveel mogelijk op één horizontaal sporenvlak gedocumenteerd. Er zijn 

verspreid over het terrein acht representatieve profielen gedocumenteerd. 

In PvE was voorgeschreven dat oude graven en skeletten onder leiding van een fysisch 

antropoloog vrij gelegd en gedocumenteerd dienden te worden. Tijdens het onderzoek 

zijn echter geen oudere intacte graven gevonden.

Gezien de ligging boven het grondwater enerzijds en de verstoring door wortels 

anderzijds was de verwachting van macroresten en pollen in de eventuele kistgraven 

volgens het PvE laag. In het PvE werd wel rekening gehouden met eventuele 

bemonstering in het kader van botanisch-, DNA en dendrochronologisch onderzoek. 

Aangezien tijdens de archeologische begeleiding uiteindelijk slechts (losse resten) 

van recente graven uit de periode vanaf 1866 zijn aangetroffen, is geen bemonstering 

ingezet. 

Figuur 3.2 
Het uitgraven van grafresten door de 
kraan met knijpbak onder archeologische 
begeleiding ter hoogte van de geplande 
funderingssleuf (noordwestpunt werkput 7, 
richting het noorden).
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4 Achtergrond kaders

4.1 Landschap

Zoetermeer was oorspronkelijk gelegen in een uitgestrekt veenlandschap, dat de 

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

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

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

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

opnieuw drooggelegd. Het nieuw aangewonnen land is tegenwoordig vrijwel volledig 

overbouwd door de moderne bewoning van Zoetermeer.6 

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

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

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

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

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

bewaard gebleven. Uit verschillende archeologische onderzoeken blijkt dat de 

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

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

of klei.7 Dit betekent dat de natuurlijke ondergrond in dit deel van Zoetermeer zich op 

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

 

4.2 Archeologie

De Gemeente Zoetermeer heeft in het kader van het opstellen van een archeologische 

verwachtingskaart een bureauonderzoek voor de gehele gemeente laten uitvoeren. 

Deze is verschenen in 2015. Dit onderzoek met de bijbehorende kaart is een 

belangrijke bron voor het huidige onderzoek omdat hiervoor reeds veel gedetailleerde 

informatie bij elkaar gebracht en gecombineerd is. Het onderzoeksgebied ligt midden 

in het archeologische monument Dorpsterp. Voor het hele monument geldt een 

hoge archeologische verwachting (Bijlage I). In de dorpsterp zijn bewoningssporen 

uit de periode van de 12e tot en met de 19e eeuw te verwachten. Uit verschillende 

archeologische opgravingen in de historische dorpskern blijkt dat de archeologische 

sporen door verschillende ophoogpakketten zijn afgedekt en daardoor zeer goed 

bewaard zijn gebleven. Door de continuïteit van bewoning vanaf de late middeleeuwen 

tot aan heden zijn ook de archeologische sporen uit de 18e en 19e eeuw in veel gevallen 

interessant.8 

 

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

eeuw enkele archeologische onderzoeken plaatsgevonden en zijn verschillende 

archeologische waarnemingen gedaan (Bijlage II). Niet alle onderzoeksresulta-

ten zijn gepubliceerd, maar het betreft voornamelijk bewoningssporen uit de 

(late) middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het meest recente onderzoek betreft een 

opgraving ter plaatse van Dorpsstraat 18, uitgevoerd in 2014.9  Bij deze opgraving 

werden fundamenten van een herberg uit de 16e eeuw aangetroffen. De natuurlijke 

6  Horssen 2015, 17-19.
7  Horssen 2015, 47.
8  Horssen 2015, 48.
9  Archis-zaakidentificatienummer 2433737100.
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ondergrond (veen) bleek bewaard gebleven op een diepte van ca. 2 m onder 

straatniveau, onder ophooglagen uit de 14e en 15e eeuw.10  Ook bij een opgraving 

in 1995 ter plaatse van Dorpsstraat 7711 en op de hoek met de Leidse Wallen in 

199612 werden laatmiddeleeuwse sporen en structuren in vergelijkbare ophooglagen 

aangetroffen. 

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

archeologische waarden. De IKAW is echter een landsdekkende kaart met een 

vlakdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal 

voor de kaart worden voor het West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en 

de geologische kaart genoemd.13 De kaart is gemaakt op basis van een rastergrid met 

eenheden van 50 bij 50 m. De grootschaligheid maakt de kaart minder geschikt voor 

een specifiek lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied; deze is dan ook 

slechts als richtinggevend te gebruiken.14 Een gemeentelijke verwachtingskaart is veel 

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

verder niet relevant. 

4.3 Historie

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

in 1367 stond op dezelfde locatie een kerkgebouw, maar over de bouwgeschiede-

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

gebouw zonder kruisbeuken en met een iets lager koor.15  Op een prent uit 1762 is 

de noordzijde van deze kerk te zien, waarin zich destijds twee toegangsportalen 

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

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

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

nieuwe toren werd bovenop de oude middeleeuwse fundamenten gebouwd.16 In 1785 

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

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

daarbij bewaard en de nieuwe kerk werd over de resten van de oude heen gebouwd.17 

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

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

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

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

gezien18 

Rond de kerk ligt een begraafplaats. De begraafplaats is niet meer in gebruik, maar 

er staan nog steeds verschillende grafmonumenten. Het betreft met name notabelen 

van het dorp. De oudste grafsteen dateert uit 1866, de meeste graven dateren echter 

rond 1930. Gezien de ouderdom van de kerk valt het echter niet uit te sluiten dat 

er nog oudere graven in de bodem aanwezig zijn. Sinds 1957 is de begraafplaats 

gesloten en worden slechts familieleden van reeds overledenen bijgezet. In 1997 is het 

10  Corver 2015, 13-14.
11  Archis-zaakidentificatienummer 2909475100
12  Archis-zaakidentificatienummer 2913921100
13  Deeben 2009, 11.
14  Deeben 2009, 5.
15  Grootveld en Koopmans 1987, 5-6.
16  Grootveld en Koopmans 1987, 11.
17  Grootveld en Koopmans 1987, 16.
18  Horssen 2015, 29-30.
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kerkhof voorzien van een nieuw grinddek van ca. 45 cm dikte en zijn de meeste stenen 

opgeknapt.19 

 

19  https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/656/Kerkhof-bij-Herv-oude-kerk-
Zoetermeer (28-06-2018).
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5 Landschap en bodemopbouw

In totaal zijn er acht profielen gedocumenteerd en ingemeten om inzicht te krijgen 

in de opbouw van de lokale ondergrond en met name in de archeologische lagen en 

sporen van het kerkhof daarbinnen (Figuur 3.1). Uitgaande van de maximale diepte 

van de geplande ingrepen reiken de profielwaarnemingen over het algemeen tot 1,02 

m – NAP. Tijdens het onderzoek is binnen dit traject nergens de natuurlijke ondergrond 

bereikt.

De bovengrond bestaat uit een aan het oppervlak liggend, recent ophogingspakket 

(S5000) met daarin puin en een restant van de recent (in 1997) opgebrachte deklaag 

van grind: de bouwvoor. Daaronder zijn nog twee donker grijsbruine ophogingslagen 

van siltig, humeus zand (Figuur 5.1). Het gaat hierbij om een recente ophogingslaag 

(S5010) van maximaal 90 cm dikte met veel bouwpuin en losse fragmenten van 

menselijke botten. De overgang van de bouwvoor naar de onderliggende ophogingen 

bevindt zich op ca. 0,0 m NAP. De bovenste ophogingslaag is in het (sub)recente 

verleden (tijdens het geregistreerde gebruik als kerkhof vanaf 1866, met verschillende 

opvolgende bijzettingen) vaak geroerd, er zijn geen intacte archeologische sporen 

aangetroffen. Dit geldt ook voor de daaronder aangetroffen ophogingslaag (S5011). 

Deze laag is compacter van samenstelling, maar eveneens geroerd. In deze ophoging 

werd ook veel bouwpuin (fragmenten baksteen, mortel, leisteen) en fragmenten 

menselijk bot gevonden (zie hoofdstuk 6). De onderste ophogingslaag is minimaal 

40 cm. In geen van de werkputten is de onderkant van deze ophoging bereikt op de 

bodem van de geplande ingreep (ca. 1,02 m – NAP). 

Figuur 5.1 
Foto van het meest noordprofiel (701) uit 
werkput 7 (westelijk uiteinde). Hierop zijn 
duidelijk de twee ophogingslagen S5010 
en S5011 te onderscheiden. Ook valt op dat 
beide ophogingen veel puin en los botmate-
riaal bevatten. De onderkant van de werkput 
ligt op ca. 1,02 m – NAP. Voor de ligging, zie 
Figuur 3.1.
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6 Sporen en vondsten

6.1 Inleiding

Tijdens de archeologische begeleiding zijn enkele recente grafkelders (uit de periode 

vanaf 1866) uitgegraven, deels afgebroken (met name de muurwerken) tot op de 

beoogde funderingsdiepte van 1,02 m – NAP (door firma Victor & Wijtman) en 

gedocumenteerd door Archol (S1 tot en met S4 in werkputten 1, 2 en 3, Figuur 6.1).  De 

menselijke botresten zijn hierbij verzameld voor individuele herbegraving door firma 

Victor & Wijtman. Verder zijn putten gegraven ter hoogte van enkele geregistreerde 

kistgraven in het midden van het plangebied (werkputten 4, 5 en 6), met het oog 

verzameling, uitzeven van het menselijk botmateriaal en individuele herbegraving 

elders op de begraafplaats. Ten slotte is een sleuf gegraven ter hoogte van de 

geplande funderingssleuf van de aanbouw (werkput 7). Al het recente menselijke 

botmateriaal dat hierbij vrijkwam is verzameld; de vrijkomende grond is aanvullend 

gezeefd op laatste botresten. De overige spoornummers betreffen de voornoemde 

ophogingslagen lagen (S5000, S5010 en S5011, zie bijlage III; Figuur 3.1en  Figuur 6.1 ) 

en een recent graf (S5) dat is waargenomen in het noordprofiel van werkput 6 (Figuur 

6.2).

Al het menselijk botmateriaal uit werkput 7 en al het overige losse botmateriaal van 

de begraafplaats dat niet aan specifieke, geregistreerde graven was te relateren, is 

herbegraven in een grafkelder direct ten westen van werkput 7: de westelijke helft 

van werkput 3 (Figuur 6.1). De hier aanwezige grafkelder werd niet bedreigd door de 

geplande bouw en is daarom gebruikt als knekelkuil gedurende het hele project. 

6.2 Sporen van grafkelders en resten van kistgraven

De individuele graven die tijdens het onderzoek zijn gedocumenteerd, bestaan deels 

uit recente grafkelders van baksteen of beton (uit de periode na 1866) die tot in de 

onderste ophogingslaag bleken ingegraven: vier in totaal (S1 t/m 4) (Figuur 6.1  en als 

voorbeeld Figuur 6.3). Zoals voornoemd is het muurwerk slechts tot de beoogde diepte 

van de funderingen van de aanbouw (1,02 m – NAP) afgebroken. De onderkant van de 

kelders met grafbodem (op ca. 1,30 m – NAP) zal, ook na de aanbouw, in de bodem 

bewaard blijven. 

In het midden van het plangebied zijn drie putten ter hoogte van geregistreerde 

kistgraven uitgegraven tot op de beoogde maximale diepte van de aanbouw (ca. 

1,02 m – NAP) (Figuur 6.4). Deze methode is ook toepast over de gehele lengte van 

werkput 7, die ter hoogte van de geplande funderingssleuf is gegraven (Figuur 6.5). De 

beoogde diepte bleek afdoende om al het (vooral losse) menselijk botmateriaal uit de 

graven te verzamelen; te meer omdat in veel gevallen ook geen duidelijke individuele 

graven waren te onderscheiden. Feitelijk bevond het meest botmateriaal zich namelijk 

in een geroerde context: als resultaten van de periodieke begravingen op deze locatie 

in de tweede helft van de 19e en 20e eeuw. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

diepe, oudere lagen met oudere graven binnen de maximale graafdiepte (1,02 m – NAP 

en lokaal 1,30 m – NAP). 
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Figuur 6.1 
Overzicht van de werkputten met aangetrof-
fen sporen (S1-S4) en vlakhoogtes in m NAP 
(kleine cijfers).
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Figuur 6.2 
Resten van een (kist)graf (S5) in de vorm van 
skeletmateriaal (o.a. schedel) in het zuidprofiel 
van werkput 6 (S5010). Voor ligging werkput 
5, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.3 
Een van de betonnen grafkelders (S1 in 
werkput 1) zoals deze bij de archeologische 
begeleiding is aangetroffen. Voor de ligging, 
zie Figuur 3.1.

Figuur 6.4 
Overzicht van werkput 6 na verwijdering van 
de resten van het recente (kist)graf. Voor de 
ligging werkput 6, zie Figuur 3.1.
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Figuur 6.5 
Het uitgraven van de westelijke zijde van 
werkput 7 door kraan met knijpbak. Voor de 
ligging van werkput 7, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.6 
Werkput 1 met bodem en noordwand van de 
betonnen grafkelder (S1) en daarachter de 
funderingen van beton en baksteen nabij de 
zuidoosthoek van het bestaande kerkgebouw. 
Voor de ligging, zie Figuur 3.1.
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Tijdens het uitgraven van alle voornoemde typen graven in werkput 1 t/m 7 zijn in 

beide voornoemde ophogingslagen (S5010 en S5011) enkel deels vergane bot-, hout- 

en kledingresten van recente begravingen aangetroffen (uit de periode vanaf 1866). 

De overige resten bestaan uit fragmenten van muurwerk of beton dat als onderdeel 

van de huidige kerkfundering is te beschouwen (werkput 1,Figuur 6.6 ). Verder is in 

het oostelijk profiel van werkput 2 een muur vrij gelegd die koud tegen de zuidelijke 

buitenmuur was geplaatst (Figuur 6.7). Het gaat hier overduidelijk ook om een recent 

muurwerk (vermoedelijk 20e eeuw). 

Er zijn tijdens het graven van de funderingssleuf en het ruimen van de graven geen 

oudere archeologische sporen of vondsten aangetroffen. 

6.3 Vondsten

Tijdens het onderzoek zijn in totaal dertien vondsten geregistreerd (bijlage IV). Ze 

zijn alle afkomstig uit de twee ophogingslagen (S5010 en S5011) onder de bouwvoor. 

Het gaat in alle gevallen om vondsten die bij het roeren van de bodem gedurende 

het geregistreerde gebruik als begraafplaats vanaf 1866 tot en met de 20e eeuw in 

de bodem terecht zijn gekomen. Het gaat dus niet om vondsten, bijgiften, die aan 

de overledenen zijn meegegeven (voor zover daar al sprake van zou zijn binnen de 

Christelijke begravingstraditie). Hieronder zullen de vondsten per vondstcategorie 

worden beschreven.

6.3.1 Keramiek en steen

In totaal zijn er vier fragmenten keramiek en een stuk natuursteen gevonden, alle 

daterend uit de Nieuwe tijd. In werkput 4 is een fragment faience en een stuk leisteen 

aangetroffen. Het gaat om een fragment daklei met doorboring voor de bevestiging op 

een dak. Deze daklei zal afkomstig zijn van het kerkgebouw. 

In werkput 7 werden een fragment witbakkend aardewerk met koperglazuur en een 

fragment industrieel steengoed gevonden: in de onderste ophogingslaag (S5011). 

Daarnaast is er in deze werkput ook een fragment van een steengoed kraal verzameld. 

Figuur 6.7 
Resten van recent muurwerk, koud tegen de 
bestaande kerkmuur in het oostprofiel van 
werkput 2. Voor de ligging, zie Figuur 3.1.
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De vondsten stammen uit de 18e en/of 19e eeuw. Gezien de overige, jongere vondsten 

van andere materiaalcategorieën (met name bot en metaal) in beide ophogingslagen 

ligt een datering vanaf de 19e-eeuw het meest voor de hand voor de ophogingen.

6.3.2 Bot

In werkput 4 is tussen het losse menselijke botmateriaal (met soms duidelijke 

sporen van een recente ouderdom, Figuur 6.8) een fragment dierlijk bot verzameld 

in de bovenste ophogingslaag (v.01.1 uit S5010). Het gaat om de gewrichtskop 

van een femur van een koe of paard. Dit fragment is bij het recente roeren van de 

ophogingslagen in de tweede helft van de 19e en de 20e eeuw hier terecht gekomen. 

6.4 Metaal

In werkput 7 is een aantal fragmenten van dunne loden platen verzameld in de 

onderste ophogingslaag (v.03.2 uit S5011). Deze behoren bij de bekleding van een 

grafkist. Bij deze loden platen is ook een loden kistnagel met ijzeren schroefdraad 

gevonden. Beide vondsten zijn te dateren in de Nieuwe tijd. Een datering in de 20e 

eeuw ligt, gezien de schroefdraad, voor de hand. Deze vondst wijst uit dat zelfs de 

onderste ophogingslaag (lokaal) recent geroerd is: naar verwachting bij de meest 

recente begravingen.

6.5 Conclusie

Binnen de onderzochte werkputten zijn diverse recente grafkelders en resten van 

eveneens recente kistgraven aangetroffen en geruimd. Alle graven blijken ingegraven 

in de ophogingslagen S5010 en S5011 onder de bouwvoor. In deze ophogingslagen 

zijn geen oudere archeologische sporen gevonden. De aanwezigheid van (sub)recent 

puin en veel los menselijk botmateriaal enerzijds en de afwezigheid archeologische 

sporen binnen de ophogingslagen anderzijds toont aan dat deze lagen sterk geroerd 

zijn door (her)begraving en ruiming gedurende de tweede helft van de 19e en 20e 

Figuur 6.8 
Een van de losse vondsten van de begeleiding, 
afkomstig uit de ophogingslagen: een frag-
ment van een van menselijke onderkaak met 
duidelijke metaalresten (kroon?), getuigend 
van moderne tandheelkunde en dus van een 
recente ouderdom.
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eeuw. Enkele vondsten die op zich mogelijk oudere dateren (uit de 18e eeuw), zijn 

vermoedelijk als opspit (uit oudere, onderliggende lagen) in de jongere ophogingslagen 

terechtgekomen.
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7 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
Zijn er sporen of vondsten aanwezig die ouder zijn dan het kerkgebouw en bijbehorende 

kerkhof? Zo ja, wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

Er zijn tijdens de archeologische begeleiding enkele recent graven (uit de periode na 

1866) aangetroffen binnen de maximale graafdiepte van ca. 1,02 m – NAP (en lokaal, 

ter hoogte van de diepe grafkelders tot 1,30 m – NAP). Er zijn geen archeologische 

sporen of vondsten aangetroffen die ouder zijn dan het huidige kerkgebouw en de 

bijbehorend, recente kerkhof (met oudst geregistreerd gebruik vanaf 1866). Het is niet 

uitgesloten dat deze resten op een dieper niveau wel aanwezig zijn.

Zijn er sporen aanwezig binnen het plangebied die behoren tot het bewoningslint langs de 

Dorpstraat? Zo ja, wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

Er zijn tijdens de archeologische begeleiding geen sporen of vondsten aangetroffen die 

behoren tot het bewoningslint langs de Dorpsstraat. Het is niet uitgesloten dat deze op 

een dieper niveau wel aanwezig zijn.

Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een schans binnen het plangebied? Zo ja, 

wat is de aard en ouderdom van deze sporen?

Er zijn tijdens de archeologische begeleiding geen sporen of vondsten aangetroffen 

die aanwijzingen vormen voor de aanwezigheid van een schans binnen het plangebied. 

Het is niet uitgesloten dat deze op een dieper niveau wel aanwezig zijn.

Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?

Onder een recent ophogingspakket (S5000) bevinden zich twee oudere 

ophogingslagen (S5010 en S5011). Deze ophogingslagen bestaan uit zand en 

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden bouwpuin en 

los menselijk skeletmateriaal. Stratigrafisch gezien is (onderste laag) S5011 het 

oudst; vondstmateriaal zoals witbakkend aardewerk met koperglazuur en faience 

doen vermoeden dat deze ophogingslaag niet ouder is dan de 18e eeuw. De jongere 

vondsten in deze zelfde laag doen zelfs vermoeden dat de beide ophogingslagen uit 

de 19e-20e eeuw stammen. De natuurlijke ondergrond is in geen van de werkputten 

bereikt.

Wat is de mate van conservering van archeologische resten binnen het plangebied?

De conservering van de (sub)recente sporen (uit de periode vanaf 1866) is goed. 

Ophogingslaag 5011, de oudst waargenomen ophogingslaag binnen de maximale 

graafdiepte, blijkt door toedoen van (her)begravingen en het ruimen van graven uit de 

tweede helft van de 19e en 20e eeuw zwaar geroerd. 

Op welk(e) niveau(s) bevinden zich de archeologische resten?

De restanten van de (sub)recente graven uit de periode vanaf 1866 bevinden zich direct 

onder het maaiveld. 

Is er sprake van een ophogingslaag, of ophogingslagen, en zo ja wat is de aard en dikte 

van deze laag of lagen?

Er zijn echter enkele ophogingslagen aangetroffen. Deze bevinden zich direct onder 

de bouwvoor en worden gekenmerkt door de aanwezigheid van veel fragmenten puin 

en los menselijk skeletmateriaal. Ophogingslaag S5010 heeft een dikte van ca. 0,60 
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tot 0,90 m. De exacte dikte van de daaronder liggende ophogingslaag S5011 is niet 

vastgesteld; binnen de maximale diepte van de ingreep (1,02 m – NAP) bleek deze laag 

minimaal 0,40 m dik.

Is er sprake van vondstmateriaal dat behoort tot de lintbewoning en/of schans en zo ja, 

wat voor vondstcategorieën betreft het?

Er is geen sprake van vondstmateriaal dat tot de lintbebouwing en/of de schans 

behoort. 

Kerkhof
Wat is de ouderdom van de archeologische resten?

De aangetroffen sporen dateren alle uit de Nieuwe tijd B/C. Gezien de aard van de 

sporen ligt een datering aan het eind van de 19e of de eerste helft van de 20e eeuw 

voor de hand (Nieuwe tijd C).

Wat is de indeling en fasering van het kerkhof?

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen gevonden die duiden op een fasering van het 

kerkhof. 

Kunnen met name de oudste begravingen op een exacte wijze gedateerd worden 

(14C-datering of dendrochronologische datering van de grafkisten)?

N.v.t.

Wat is de conservering van de begravingen (skeletresten)?

De conservering van de aangetroffen skeletresten is goed. Gezien de recente 

ouderdom (uit de periode vanaf 1866) is besloten om deze te herbegraven in een 

knekelkuil (grafkelder S3 in werkput 3, zie Figuur 3.1).

Zijn in de graven resten van kleding, knopen, (mantel)spelden aanwezig en zo ja, geven 

die aanwijzingen over de sociale status van de doden?

N.v.t.

Wat zijn de sexe, leeftijd, lichaamslengte en pathologische kenmerken van de intacte 

skeletten?

N.v.t.

Wat is de verhouding mannen-vrouwen-kinderen in de graven?

N.v.t.

Is het onderzochte aantal voor de betreffende periode een statistisch betrouwbare 

steekproef? Is op basis van de fysisch antropologische analyse een algemeen beeld te 

geven van de gezondheid en leeftijdsopbouw van de inwoners van Zoetermeer?

N.v.t.

Zijn er nog resten van kisten (hout en nagels van doodskisten) of markeringen van 

begravingen (zerken of grafstenen) aanwezig?

N.v.t.
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Wat voegt het archeologisch onderzoek toe aan de bestaande kennis over het kerkgebouw 

en bijbehorend kerkhof van Zoetermeer en wat voegt dit daarmee toe aan de bewo-

ningsgeschiedenis van Zoetermeer?

Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat binnen het onderzoeksgebied de 

ondergrond tot op grote diepte recent is verstoord door het (her)begraven en ruimen 

van graven: vanaf de 19e tot in de tweede helft van de 20e eeuw. Tot op de ontgra-

vingsdiepte (ca. 1,02 m – NAP en lokaal, ter hoogte van de diepe grafkelders, tot 1,30 

m – NAP) zijn geen sporen aangetroffen van oudere graven of andere archeologische 

waarden.
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8 Synthese

Tijdens de archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding 

tot op een graafdiepte van ca. 1,02 m – NAP (en lokaal, ter hoogte van de diepe 

grafkelders, tot 1,30 m – NAP) zijn diverse recente sporen aan het licht gekomen. Het 

gaat hierbij voornamelijk om graven en grafkelders uit de periode na 1866 (het jaar 

van de oudste, geregistreerde grafsteen). Deze zijn geruimd, waarna het menselijk 

skeletmateriaal elders is herbegraven. 

De graven en grafkelders blijken in twee ophogingslagen (onder de bouwvoor) 

ingegraven. Deze lagen bevatte veel bouwpuin en los menselijk skeletmateriaal. Er zijn 

geen oudere sporen (uit de periode voor 1866) in aangetroffen. De ophogingslagen 

blijken herhaaldelijk geroerd tijdens (her)begravingen en het ruimen van graven in 

de (tweede helft van de) 19e en 20e eeuw. Enkele vondsten die vermoedelijk ouder 

dateren (uit de 18e eeuw) moeten bij dit roeren uit oudere onderliggende lagen 

omhoog zijn verplaatst.

Er zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

oudere archeologische sporen of structuren. Mogelijk bevinden deze zich nog op een 

dieper niveau of op andere locaties in en rondom de kerk. 

Bij toekomstige werkzaamheden rondom de kerk kan ervan uitgegaan worden dat het 

terrein, waarbinnen het oude kerkhof momenteel is gelegen, tot op een diepte van 

-1,02 m NAP (en lokaal, ter hoogte van de diepe grafkelders, tot 1,30 m – NAP) zwaar 

is verstoord door toedoen van recente (her)begraving en grafruiming. In overleg met 

het bevoegd gezag is dan ook besloten om de archeologische begeleiding af te ronden 

en in een volgende fase van het project, namelijk het uitgraven van de funderingssleuf 

en bijbehorende leidingen in de reeds onderzochte zones, geen archeologische 

begeleiding toe te passen, omdat niet dieper dan -1,02 m NAP gegraven gaat worden. 

Bij de het uitgraven van deze sleuf zijn, conform deze bijgestelde verwachting, dan ook 

geen meldingen van archeologische sporen of vondsten gemeld. 
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied Zoetermeer-Oude Kerk.

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied van de aanbouw van Oude Kerk in de historische 

kern van Zoetermeer.

Figuur 3.1 Overzicht van de putten en profielen (zwarte, vette lijnen) met nummering 

binnen het onderzoeksgebied (rood).

Figuur 3.2 Het uitgraven van grafresten door de kraan met knijpbak onder 

archeologische begeleiding ter hoogte van de geplande funderingssleuf 

(noordwestpunt werkput 7, richting het noorden).

Figuur 6.1 Overzicht van de werkputten met aangetroffen sporen (S1-S4) en 

vlakhoogtes in m NAP (kleine cijfers).

Figuur 6.2 Resten van een (kist)graf (S5) in de vorm van skeletmateriaal (o.a. schedel) 

in het zuidprofiel van werkput 6 (S5010). Voor ligging werkput 5, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.3 Een van de betonnen grafkelders (S1 in werkput 1) zoals deze bij de 

archeologische begeleiding is aangetroffen. Voor de ligging, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.4 Overzicht van werkput 6 na verwijdering van de resten van het recente (kist)

graf. Voor de ligging werkput 6, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.5 Het uitgraven van de westelijke zijde van werkput 7 door kraan met 

knijpbak. Voor de ligging van werkput 7, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.6 Werkput 1 met bodem en noordwand van de betonnen grafkelder (S1) en 

daarachter de funderingen van beton en baksteen nabij de zuidoosthoek van het 

bestaande kerkgebouw. Voor de ligging, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.7 Resten van recent muurwerk, koud tegen de bestaande kerkmuur in het 

oostprofiel van werkput 2. Voor de ligging, zie Figuur 3.1.

Figuur 6.8 Een van de losse vondsten van de begeleiding, afkomstig uit de 

ophogingslagen: een fragment van een van een menselijk onderkaak met duidelijke 

metaalresten (kroon?), getuigend van moderne tandheelkunde en dus van een recente 

ouderdom.

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 Administratieve gegevens.
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Bijlage I  Archeologische verwachtingskaart gemeente Zoetermeer
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Bijlage II Archeologische waarnemingen in Archis3
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Bijlage III Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering opmerking

1 inhumatiegraf recent Betonnen grafkelder

2 inhumatiegraf recent Betonnen grafkelder

3 inhumatiegraf recent Betonnen grafkelder

4 inhumatiegraf recent Betonnen grafkelder

5 inhumatiegraf recent Recent (kist)graf. Zichtbaar in profiel. Enkele de botresten waren 
als spoor in te tekenen

5000 laag recente ophogingslaag met grind bovenin

5010 laag Ophogingslaag uit Nieuwe tijd C

5011 laag Ophogingslaag uit Nieuwe tijd C
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Bijlage IV Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak vulling

1.1 Dierlijk bot 1 62,7 5011 4 1 1

1.2 Steen Leisteen 1 33,2 5011 4 1 1

2.1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 3,9 5010 4 91 1

3.1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 8,5 5011 7 1 1

3.2 Metaal (lood) 7 209,9 5011 7 1 1

4.1 Aardewerk onbepaald 1 6 5010 7 92 1

5.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,5 5011 7 91 1
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