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Samenvatting

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 

Zwammerdam heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek 

uitgevoerd op de locatie Kerkplein 5 , te Zwammerdam. Aanleiding voor het onderzoek 

is de geplande uitbreiding van een kerkgebouw. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwach-

tingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische 

waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst. Op 

basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

Voor het bureauonderzoek is gekeken naar Archeologische Monumenten Kaart, de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden en het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN). Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen 

van aanvullende literatuur en is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen. Verder is historisch kaartmateriaal geraadpleegd 

om het landgebruik en de landinrichting van de laatste paar honderd jaar in kaart te 

brengen. 

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een verwachting op 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De verwachting geldt 

met name voor nederzettingsresten. De archeologische resten worden verwacht boven 

de oever- en beddingafzettingen van de Oude Rijn, vanaf het maaiveld of onder een 

eventuele bouwvoor of ophogingslaag. 

Tijdens het booronderzoek zijn 4 boringen gezet met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm en met een guts met een diameter van 3 cm. De gespecificeerde 

archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek is opgesteld blijkt 

grotendeels te kunnen worden bevestigd en kan enigszins worden aangescherpt. De 

op basis van het bureauonderzoek verwachte oever- en beddingafzettingen bevinden 

zich inderdaad in de ondergrond van het gebied. Tevens kon nog een restgeul met 

verlandingsafzettingen worden onderscheiden. De ondergrond van het gebied bestaat 

dus uit (geroerde) oeverafzettingen op geul- op beddingafzettingen. De bovengrond 

van het gebied is geroerd en/of opgehoogd tot tenminste 1,1 m -Mv en bestaat uit een 

zand- en kleipakket. 

Omdat de geplande aanbouw niet op staal wordt gefundeerd, maar op palen komt te 

staan is de impact van de bodemingrepen op eventueel aanwezige resten minimaal. 

Alleen het graven van een sleuf voor de aansluiting op het riool zou nog een zeer 

minimale verstoring tot gevolg kunnen hebben. Geadviseerd wordt conform het 

beleid van de gemeente om bodemingrepen niet dieper dan 0,3 m -Mv vrij te stellen 

van verder archeologisch onderzoek. Gezien de beperkte omvang van het gebied en 

vanwege het feit dat de heiwerkzaamheden en de aanleg van het riool nauwelijks een 

verstorend effect hebben, adviseren wij ook voor deze activiteiten geen vervolgonder-

zoek.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 

Zwammerdam heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek 

uitgevoerd op de locatie Kerkplein 5 , te Zwammerdam (Figuur 1.1). Aanleiding voor 

het onderzoek is de geplande uitbreiding van een kerkgebouw. Het plangebied 

valt binnen het Bestemmingsplan Limes en heeft een dubbelbestemming Waarde 

- Archeologie. Voor deze categorie geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 0,3 m 

en groter dan 50 m2 een archeologisch rapport moet worden overlegd waarin de 

archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden 

verstoord zijn vastgesteld.

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de historische kern van Zwammerdam aan het Kerkplein 

5 (Figuur 1.2). Het perceel is kadastraal bekend als APN01 sectie F perceel 3533. 

De geplande uitbreiding ligt direct ten oosten van de bestaande bebouwing. Het 

plangebied is momenteel bestraat en in gebruik als speeltuin. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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De geplande aanbouw heeft een oppervlakte van ca. 125 m2. Het gebouw zal worden 

gebouwd op palen, waarvoor in totaal 6 heipalen zullen worden aangebracht, 

verbonden door draagbalken. Ook zal een verbinding gemaakt worden met het 

gemeenteriool, vanaf de achterzijde van het gebouw. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

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

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat 

er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. 

Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde 

archeologische verwachting. Het IVO-o bestaat uit een verkennend booronderzoek. 

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

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan 

te scherpen of te controleren. Het karterend booronderzoek is er op gericht 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 
2014).
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daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen. Op basis 

van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van 

eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en booronderzoek, verkennende fase 
(IVO-o)

Projectnaam: Uitbreiding Kerkplein 5

Archolprojectcode: ZKE1696

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 28-2-2017

Rapport gereed: 30-3-2017

Versie: 1.1 (definitief )

Status: Goedgekeurd door Bevoegd Gezag

Provincie: Zuid - Holland

Gemeente: Alphen aan den Rijn

Plaats: Zwammerdam

Toponiem: Kerkplein 5

Coördinaten gebied: 109.822 / 457.697

Opdrachtgever: College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Zwammerdam (dhr. Henk Boer)

Bevoegd gezag: Gemeente Alphen aan den Rijn

Adviseur bevoegd gezag: Janneke Noordervliet - van Zwienen (Adviseur archeolo-
gie en bodem Omgevingsdienst Midden-Holland)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4036070100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot voor bodemvondsten Zuid-Holland
 E-depot voor de Nederlandse Archeologie

Geomorfologie: Rivier-inversierug (eenheid 3K26)

Bodem: Bebouwd

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

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

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

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

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Voor het bureauonderzoek is gekeken naar Archeologische Monumenten Kaart, de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden en het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN). Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen 

van aanvullende literatuur en is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen.1 Verder is historisch kaartmateriaal geraadpleegd 

om het landgebruik en de landinrichting van de laatste paar honderd jaar in kaart te 

brengen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het plangebied maakt deel uit van de zogenoemde perimariene zone. In de 

ondergrond zijn fluviatiele afzettingen van de Oude Rijn aanwezig, die mede onder 

invloed van de stuwende werking van de zee zijn gevormd.2 Hier werd de sedimentatie 

weliswaar bepaald door de relatieve zeespiegelstijging maar zijn geen mariene 

sedimenten aanwezig. Het gebied wordt gekenmerkt door smalle stroomgordels, 

grote kommen en dikke veenpakketten. De Oude Rijn is ontstaan tussen ca. 4700 en 

4500 v.Chr. (5730 BP± 60). Vanaf de Romeinse tijd begon de Oude Rijn steeds minder 

actief te worden totdat ze geheel buiten werking geraakte door de afdamming van 

de Kromme Rijn (de bovenstroomse loop van de Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede in 

1122 n.Chr.3 In dezelfde eeuw werd ook de monding van de Oude Rijn afgesloten door 

stormen en begon de Oude Rijn te verlanden. De bedding, oever en geul afzettingen 

van deze rivier worden gerekend tot de Echteld formatie.

De onderzoekslocatie ligt op de oever van de Oude Rijn. Op de geomorfologische 

kaart ligt het plangebied in ongekarteerd bebouwd gebied, maar door middel van een 

eenvoudige interpolatie kan worden opgemaakt dat het zich boven een rivier-inversie-

rug (kaarteenheid 3K26) bevindt. Binnen het rivierengebied heeft de geomorfologische 

kaart (net als de bodemkaart, beide schaal 1:50.000), in het kader van onderhavig 

onderzoek, echter een beperkte informatieve waarde. 

Uit de Limeskaart is op te maken dat de Oude Rijn zich in de Romeinse tijd op ca. 500 

m ten (zuid)westen van het plangebied bevond (Figuur 2.1).4 Sinds die tijd heeft de 

rivier zich richting zijn buitenbocht uitgebouwd of heeft zich verlegd en is daarbij in de 

1  Alle waarnemingen en onderzoeken binnen een straal van ca. 500 m rond het plangebied zijn 
bestudeerd.

2  Berendsen 2005.
3  Berendsen 2005, 105.
4  Van Dinter 2013.

2
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loop van de tijd aan de (noord)oost zijde van het plangebied komen te liggen. Hierbij 

zijn mogelijk oudere archeologische resten opgeruimd. 

Circa 150 m ten zuidwesten van het plangebied is in 2011 een booronderzoek 

uitgevoerd in het plangebied “Limes”.5 Daarbij zijn oeverafzettingen op beddingafzet-

tingen aangetroffen. Ook werd een restgeul aangeboord, die qua ligging overeenkomt 

met de reconstructie van de Romeinse Rijnloop op de Limeskaart. De oever- en 

beddingafzettingen strekken zich naar verwachting uit tot onder het onderhavige 

plangebied en de huidige loop van de Oude Rijn.

Bewoningssporen kunnen in of op de oeverafzettingen boven de beddingafzettingen 

worden aangetroffen. Door sterkere sedimentatie en een verschil in de mate van 

inklinking tussen de bedding- en oeverafzettingen enerzijds en de komafzettingen 

anderzijds zijn deze gebieden relatief hoog komen te liggen. Op deze hoger gelegen 

niveaus is sprake geweest van periodieke stilstand in de sedimentatie waardoor 

vegetatie tot ontwikkeling kon komen. Het betreft oude maaiveldniveaus die door de 

mens kunnen zijn betreden. De potentieel bewoonbare niveaus zullen zich kenmerken 

door donker gekleurde vegetatiehorizonten.

Omdat het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt heeft er geen kartering 

plaatsgevonden ten behoeve van de bodemkaart. Over het bodemtype is dan ook geen 

informatie beschikbaar.

5  Kroes & Lyklema 2011.
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Uitsnede van de Limeskaart met daarop het 
plangebied en omgeving (bron: Van Dinter 
2013).
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Archis gegevens 

Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen of eerdere onderzoeken bekend 

binnen het Archeologisch Informatiesysteem (Archis). Wel valt het gebied binnen 

een groot onderzoek naar het eerder genoemde plangebied ‘Limes’.6 In het kader 

hiervan zijn in de nabijheid meerdere boringen gezet die in paragraaf 2.2 reeds zijn 

toegelicht. In de directe omgeving van het plangebied zijn nog enkele onderzoeken 

en waarnemingen bekend (Figuur 2.2). De onderzoeken binnen een straal van 500 m 

rond het plangebied zijn hier kort toegelicht, waarbij eventuele voor het onderhavig 

plangebied relevante resultaten worden vermeld.7

Zaaknummer Toponiem Toelichting

2091382100 - Booronderzoek uit 2001 op ca. 140 m ten noorden van het plangebied 
wees uit dat de locatie zich boven de stroomgordel van de Oude Rijn 
bevond.1

2014253100 Vinkenbuurt Ca. 170 m naar noorden vond in 2002 een opgraving plaats in het kader 
van een bodemsanering. Hierbij werden nederzettingssporen uit de late 
middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.2 

2153274100 Vinkebuurt 40 Bij een booronderzoek ca. 200 m naar het noordwesten is in 2007 in alle 
boringen aanzienlijke hoeveelheden recent puin aangetroffen.3

2051221100 Vinkebuurt Op ca. 250 m ten noordwesten van het plangebied heeft in 2002 een 
archeologische begeleiding van saneringswerkzaamheden plaatsgevon-
den. Boven een oude stroomrug van de Oude Rijn zijn beschoeiingen 
aangetroffen: mogelijk een bekading van de Oude Rijn. Door het storten 
van afval en huisvuil is de locatie opgehoogd, waarna het in gebruik is 
genomen voor bewoning.Hierbij zijn diverse vondsten gedaan uit de 
Nieuwe tijd.4 

2303707100 - Bij een booronderzoek ca. 300 m ten noordwesten van het plangebied 
is in 2011 geconstateerd dat de bodem tot op aanzienlijke diepte was 
vergraven en zich hieronder oever- en bedding afzettingen van de Oude 
Rijn bevonden.5

2257035100 Molenstraat In 2009 vond op een locatie ca. 150 m ten oosten van het plangebied 
een archeologische begeleiding plaats na eerder boor- en proefsleuven-
onderzoek. Het gebied ligt op verlande geulafzettingen van de Oude 
Rijn en omvat twee verticaal gescheiden vindplaatsen: tussen 0,2 en 1,6 
m –NAP zijn de resten van een 18e-eeuws molencomplex aangetroffen.6 
Hieronder (0,8 en 1 m –NAP) bevond zich een complex van greppels, slo-
ten en kuilen die waarschijnlijk uit de 16e of 17e eeuw dateren.

2322831100 - Bij een booronderzoek op ca. 400 m ten zuiden van het plangebied is de 
daar verwachte Romeinse weg aangetroffen. Het onderzoek vond plaats 
binnen een bekend AMK-terrein (zie verderop).

2046249100 Lindenhovestraat 
4

Op de noordelijke oever van de Oude Rijn is in 2004 bij een booron-
derzoek op ca. 250 m ten noorden van het plangebied een ca. 1 m 
dik ophogingspakket van een boerenerf behorend bij een bestaande 
boerderij aangetroffen. Het pakket dateert uit de 17e eeuw en later. 
Hieronder bevonden zich oever- en komafzettingen en komgronden.

2463959100 Lindenhovestraat 
8A

Op 325 m ten noorden van het plangebied, ook op de noordelijke oever 
van de Oude Rijn, is in 2014 een booronderzoek uitgevoerd. Resultaten 
hiervan zijn niet bekend.

Op basis van de gegevens van de in Tabel 2.1 vermelde onderzoeken is duidelijke dat 

de meeste archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd dateren. 

Resten uit de Romeinse tijd zijn wel aanwezig, maar bevinden zich uitsluitend ten 

zuiden van de Rijksstraatweg. Dat zich ten noorden van deze weg, en ter hoogte 

van het plangebied, geen resten uit de vroege middeleeuwen en ouder aangetroffen 

worden is het gevolg van de relatieve jonge afzettingen die zich hier in de ondergrond 

bevinden.

6  Kroes & Lyklema 2011.
7  Wanneer meerdere onderzoeken op dezelfde locatie hebben plaatsgevonden wordt alleen de 

meest recente behandeld.

Tabel 2.1 
Archis onderzoeken binnen een straal van 500 
m rond het plangebied.
1  Borsboom 2001.
2  Literatuurverwijzing voor dit onderzoek   
 ontbreekt in Archis.
3  De Groot & De Kort 2007.
4  Literatuurverwijzingen ontbreken in Archis.  
 Gegevens afkomstig uit de melding.
5  Exaltus & Orbons 2012.
6  Moerman 2009.
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De in Figuur 2.2 afgebeelde waarnemingen (gele stippen) zijn allemaal het resultaat 

van de hiervoor behandelde onderzoeken of hangen samen met AMK-terreinen (zie 

hieronder) en worden derhalve verder niet meer afzonderlijk behandeld.

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terrein. Circa 300 m ten zuidwesten van het 

plangebied, tegen de spoorlijn buiten de bebouwde kom, bevindt zich wel een terrein 

met nummer 10684 (Figuur 2.2). Hier zijn sporen van bewoning uit de Romeinse tijd 

en mogelijk ook de late middeleeuwen aangetroffen. Daarnaast is hier in 1965 bij het 

graven van sloten ook een Romeinse weg aangesneden. 

Op ca. 900 m ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 10685. Dit betreft sporen 

van een Romeinse vicus en oeverbeschoeiingen. In de uiterste zuidoosthoek van het 
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Figuur 2.2 
Archis waarnemingen en onderzoeken en 
AMK-terreinen rond het plangebied (Bron: 
RCE).
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terrein bevind zich het castellum Nigrum Pullum. Ook is hier mogelijke sprake van het 

tracé van de Romeinse weg op basis van andere waarnemingen.

2.3.3 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

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

archeologische waarden vanwege de ligging op de oevers van de Oude Rijn. De 

IKAW is 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.8 De 

kaart is op gemaakt basis van een rastergrid met eenheden van 50 bij 50 meter. Door 

de grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dergelijk lokaal niveau als het 

onderhavig onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend 

worden gebruikt.9 Een gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom 

vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.4 Historisch kaartmateriaal 

Op diverse historische kaarten uit de 17e eeuw (Floris Baltasars 1615; Johannes Dou 

en St. van Brouckhuijsen 1647-1687) is al diverse verspreide bebouwing zichtbaar op 

de oeverwallen langs de Oude Rijn. Op de kaart van de eerste grootschalige officiële 

landopmeting, uitgevoerd tussen 1811 en 1832 is het plangebied echter onbebouwd 

(Figuur 2.3). Volgens de bij de kaart behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels 

(OAT) is het perceel in bezit van de Gemeente Zwammerdam en in gebruik als tuin. 

Uit de kaart kan ook worden opgemaakt dat de begraafplaats van de kerk zich in deze 

periode aan de zuidzijde bevindt.

8  Deeben 2009, 11.
9  Deeben 2009, 5.
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Figuur 2.3 
Het plangebied geprojecteerd op de 
Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan 
Zwammerdam, Zuid Holland, sectie A, blad 01 
(bron: RCE).
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De later verschenen kaarten zoals de Topografische Militaire Kaart en de Bonnebladen 

zijn op een veel grotere schaal afgebeeld. Daardoor is de historische situatie in het 

gebied minder goed te volgen. Het plangebied lijkt op voornoemde kaarten echter 

steeds in een “groene” zone te liggen en onbebouwd te zijn geweest. Uit latere 

topografische kaarten is op te maken dat de straten Kerkplein en Kerkstraat pas 

in de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn aangelegd.10 Dit komt overeen met de het 

bouwjaar van het pand op het plangebied dat volgens de Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen (BAG) in 1957 is gebouwd.

2.3.5 Overige bronnen 

Bij het bodemloket zijn geen saneringen of andere activiteiten bekend binnen het 

plangebied.11 Bestudering van het AHN heeft m.n. door de aanwezige bebouwing geen 

nieuwe inzichten opgeleverd. 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een verwachting 

op archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. Hoewel op 

kaartmateriaal vanaf de 19e eeuw geen bebouwing binnen het plangebied is 

afgebeeld, moet met bebouwing uit deze periode, maar vooral de voorgaande eeuwen 

wel rekening worden gehouden. De verwachting geldt met name voor nederzettings-

resten, maar gezien de nabijheid van de kerk kan een oude begraafplaats niet worden 

uitgesloten. 

Resten uit oudere perioden dan de late middeleeuwen worden niet in het plangebied 

verwacht. Afzettingen uit deze oudere perioden en de hierin mogelijk aanwezige 

archeologische resten, zijn naar verwachting door de activiteiten van de Oude Rijn 

“opgeruimd”.

De archeologische resten worden verwacht boven de oever- en beddingafzettingen van 

de Oude Rijn, vanaf het maaiveld of onder een eventuele bouwvoor of ophogingslaag. 

De nederzettingsresten manifesteren zich als muurresten of uitbraaksleuven, maar 

kunnen ook bestaan uit grondsporen. Verder komen naar verwachting mobilia voor 

van alle mogelijke artefacttypen en materialen, in zowel ophogingslagen als eventuele 

sporen.

Zie ook Tabel 4.1 voor de (bijgestelde) gespecificeerde verwachting.

 

10  Topografische kaart via Topotijdreis (www.topotijdreis.nl)
11  www.bodemloket.nl (bezocht 23-2-2017)
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

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

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

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

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

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

archeologische verwachting?

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 4 

boringen gezet, zo veel mogelijk verspreid over het plangebied (Figuur 3.1). De locatie 

en maaiveldhoogte van de boringen is vastgelegd met behulp van het Differential 

Global Positioning System (DGPS). De maximale afwijking bedraagt hierbij 2,5 cm. 

De boringen zijn in principe gezet tot 3 m –Mv. Boring 1 is nog een meter dieper 

doorgezet, omdat zich rond 3 meter de overgang naar een andere lithologische laag 

bevond. Boring 3 moest op 1,85 m -Mv worden afgebroken vanwege ondoordringbaar 

puin, mogelijk een groter fragment baksteen. De boringen zijn tot het grondwaterni-

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

een guts met een diameter van 3 cm tot de einddiepte van de boring. De boringen zijn 

in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) 

welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen 

van de boorkern met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. 

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het opsporen van vondstrijke vindplaatsen (vnl. nederzettingen).

3.3 Resultaten

Met het booronderzoek is een goed beeld verkregen van de ondergrond van het 

plangebied. De resultaten sluiten aan op de verwachting. De boorprofielen zijn als 

bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. In algemene termen is de bodemopbouw 

binnen het plangebied als volgt:

Aan het maaiveld bevindt zich een 0,7-1,1 m dik pakket donkerbruingrijs, zwak siltig tot 

uiterst siltig, matig grof zand. Het pakket bevat overal puinresten en verspreid over het 

3
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terrein duidelijke roestvlekken en soms kleibrokken. Het betreft een duidelijk geroerde 

laag, die vermoedelijk is opgebracht. Tussen de 0,7 en 1,1 m -NAP gaat het pakket vrij 

abrupt over in een tenminste 0,2-1,1 m dik pakket (donker)bruingrijze, sterk siltige 

klei, tevens met puinresten. Deze laag kan worden geïnterpreteerd als omgewerkte 

(verstoorde) oeverafzettingen. Het puin in de voornoemde lagen bestond voornamelijk 

uit fragmenten van IJsselstenen, rode bakstenen en leisteen. 

Hieronder bevindt zich een pakket licht grijze to bruingrijze, sterk siltige gereduceerde 

klei. De klei is kalkrijk, afwisselend zwak of matig humeus en bevat plantenresten. Het 

pakket is 0,45 tot 1,25 m dik en top bevindt zich tussen de 1,1 en 1,85 m -Mv (0,9-1,6 m 

-NAP). In boring 4 komt in de top van het traject een 0,35 m dikke laag van kleiig veen 

met kleilagen voor. Het gehele pakket kan worden geïnterpreteerd als verlandingsaf-

zettingen. 

Onder deze afzettingen bevindt zich vanaf 2,2 tot 2,9 m -Mv (2,2-2,7 m -NAP) een 

pakket lichtgrijze, matig siltige, zwak humeuze klei met zandlagen. De zandlagen 

nemen naar onder in dikte toe. Het betreft hier waarschijnlijk geulafzettingen van de 

restgeul. Alleen in de dieper gezette boring 1 kon de onderkant van het pakket worden 

waargenomen. Hier gaat de laag na 0,6 m op een diepte van 3,5 m -Mv (3,3 m -NAP) 

plotseling over in licht grijs, zwak siltig, matig fijn zand dat kan worden geïnterpreteerd 

als beddingzand. 
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KERKPLEIN 5 TE ZWAMMERDAM    21

Conclusie

4.1 Conclusie

De gespecificeerde archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek 

is opgesteld blijkt grotendeels te kunnen worden bevestigd en kan enigszins worden 

aangescherpt. De op basis van het bureauonderzoek verwachte oever- en beddingaf-

zettingen bevinden zich inderdaad in de ondergrond van het gebied. Tevens kon nog 

een restgeul met verlandingsafzettingen worden onderscheiden. De ondergrond van 

het gebied bestaat dus uit (geroerde) oeverafzettingen op geul- op beddingafzettin-

gen.

De bovengrond van het gebied is geroerd en/of opgehoogd tot tenminste 1,1 m -Mv 

(0,9 m -NAP) en bestaat uit een zand- en kleipakket. In “stedelijke” context kunnen in 

deze lagen in theorie bewoningsresten voorkomen. Afgaand op de puinresten in de 

lagen zou het dan gaan om bewoning uit de Nieuwe tijd waarvan de resten zich dan 

vermoedelijk op of in de kleiige oeverafzettingen zullen bevinden rond de 0,7-1,1 m 

-Mv (0,7 en 1,10 m -NAP). De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte 

vorm weergeven in Tabel 4.1.

Omdat de geplande aanbouw niet op staal wordt gefundeerd, maar op zes heipalen 

komt te staan is de impact van de bodemingrepen op eventueel aanwezige resten 

minimaal. Alleen het graven van sleuf voor de aansluiting op het riool zou nog een 

zeer minimale verstoring tot gevolg kunnen hebben. In totaal zal de omvang van de 

verstoringen maximaal 5 m² bedragen.

Eigenschap Verwachting

Datering Nieuwe tijd

Complextype nederzetting / begraafplaats

Omvang groter dan het plangebied

Diepteligging vanaf 0,7 m -Mv (0,7 m -NAP)

Gaafheid en conservering onbekend

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken muurresten, uitbraaksleuven, grondsporen en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen niet verwacht

4.2 Selectie-advies

Geadviseerd wordt conform het beleid van de gemeente om bodemingrepen niet 

dieper dan 0,3 m -Mv vrij te stellen van verder archeologisch onderzoek. Gezien de 

beperkte omvang van het gebied en vanwege het feit dat de heiwerkzaamheden en de 

aanleg van het riool nauwelijks een verstorend effect hebben, adviseren wij ook voor 

deze activiteiten geen vervolgonderzoek.

Wanneer blijkt dat toch grotere bodemingrepen dieper dan 0,3 m -Mv noodzakelijk 

zijn wordt geadviseerd deze te laten uitvoeren onder archeologische begeleiding. De 

begeleiding dient te worden uitgevoerd door een bedrijf of instantie dat hiervoor is 

gecertificeerd of in het bezit is van een opgravingsvergunning. Hiervoor is een door de 

overheid goedgekeurd Programma van Eisen noodzakelijk. 

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.

4
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Daarnaast wordt gewezen op de “meldingsplicht”: als bij de uitvoering van de 

werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is 

conform artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) van de erfgoedwet aanmelding 

van de betreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht 

(vondstmelding via Archis). 
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijvingen

boring: ZKE94-1
datum: 28-2-2017, X: 109.818,95, Y: 457.699,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,23, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-
Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Zwammerdam, opdrachtgever: Protestantse Gem. Zwammerdam, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 3,07 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 3,27 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,57 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: ZKE94-2
datum: 28-2-2017, X: 109.823,80, Y: 457.696,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, provincie: Zuid-
Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Zwammerdam, opdrachtgever: Protestantse Gem. Zwammerdam, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkarm, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,79 m -NAP

boring: ZKE94-3
datum: 28-2-2017, X: 109.821,95, Y: 457.691,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,02, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-
Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Zwammerdam, opdrachtgever: Protestantse Gem. Zwammerdam, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,83 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: ZKE94-4
datum: 28-2-2017, X: 109.817,83, Y: 457.695,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,15, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, provincie: Zuid-
Holland, gemeente: Alphen aan den Rijn, plaatsnaam: Zwammerdam, opdrachtgever: Protestantse Gem. Zwammerdam, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

210 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

220 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

270 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,85 m -NAP
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