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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie van 3 bruggen aan de Leidsche 

Wallenwetering en de Zegwaartseweg in Zoetermeer. Aanleiding voor het onderzoek 

is de vervanging van drie bruggen. 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 op basis van de bekende en verwachte archeologische 

waarden.

De Zegwaartseweg en de Leidse Wallenwatering zijn één van de oudst bewoonde 
delen van Zoetermeer. De bewoning hier gaat waarschijnlijk terug tot in de 11e eeuw 

en vormde de basis van de ontginning van het veengebied in Zegwaart. Vanaf 1700 

werden de ontveende gebieden ingepolderd, waarbij de bewoning langs zowel de 

Zegwaart als de Leidse Wallenwatering grotendeels verdween onder de nieuwe 

ringdijk. In de ondergrond kunnen daarom bewoningsresten aanwezig zijn die dateren 

van de 11e tot eind 17e eeuw. 

Hoewel de verwachting van archeologische waarden op de drie locaties hoog is, is de 

kans echter klein dat ze bij de geplande ingrepen daadwerkelijk worden aangetroffen 

of verstoord. De geplande werkzaamheden vinden namelijk plaats ter hoogte van al 

bestaande fietsbruggen. Als er archeologische resten aanwezig zijn geweest dan is er 

een grote kans dat deze al tijdens de aanleg van de huidige fietsbruggen verstoord 

zijn geraakt. Daarnaast hebben de voorgenomen bodemingreppen een zeer beperkte 

omvang (heien van palen met een geringe diameter (ca. 0,30 meter)). Hierdoor zal de 

kans op verstoring van eventueel toch nog aanwezige archeologische resten klein is.

Advies
De plangebieden liggen weliswaar in een gebied met een hoge archeologische 

verwachting, maar eventueel oorspronkelijk aanwezige archeologische resten zullen 

bij de aanleg van de huidige fietsbruggen al verstoord zijn geraakt. Omdat de geplande 

graafwerkzaamheden daarnaast een zeer beperkte omvang hebben wordt voor het 

plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Aanbevolen wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkelingen.  

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie van drie bruggen aan de Leidsche 

Wallenwetering en de Zegwaartseweg in Zoetermeer, gemeente Zoetermeer (figuur 

1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande vervanging van deze bruggen. 

Twee van de terreinen (locatie 1 en 3) bevinden zich volgens de beleidskaart 

archeologische monumenten van Zoetermeer in een zone met een hoge 

archeologische verwachting. Voor deze zone geldt dat bij bodemingrepen met een 

omvang van meer dan 50 m2 en/of dieper dan 0,30 meter onder maaiveld (-mv) een 

archeologisch rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarden 

van de gronden die blijkens de aanvraag worden verstoord zijn vastgelegd. Het 

derde terrein (locatie 2) bevindt zich niet binnen een zone met een archeologische 

verwachting.
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N:\Lopende Projecten\1875 BO Zoetermeer 3 bruggen\1_Kaarten\Workspaces\Topografie.qgz (2019-05-08)Figuur 1.1
Ligging plangebieden (bron: OpenTopo).
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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 op basis 

van de bekende en verwachte archeologische waarden.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied betreft drie locaties binnen de bebouwde kom van Zoetermeer. Het 

gaat om de locatie van twee bruggen aan de Leidsche Wallenwetering en een brug 

aan de Zegwaartseweg. De huidige bruggen zullen worden vervangen waarbij de 

huidige houten steunpunten in de kades en de watergangen worden verwijderd en 

nieuwe stalen buispalen gevuld met beton zullen worden geplaatst. Hieronder volgt 

een kort overzicht van de plannen per locatie. Voor een gedetailleerd beeld van de 

werkzaamheden wordt verwezen naar de bouwtekeningen (Bijlage 1).

Locatie 1: Fietsbrug 10821 Zegwaartseweg/Kangoeroepad
De vervangende brug heeft een lengte van ca. 10 meter. De nieuwe brug wordt 

gefundeerd op twee betonnen landhoofden aan beide zijden van de wetering. De 

westzijde komt op -1, 112 meter NAP te liggen, die aan de oostzijde op -0,906 meter 

NAP. Deze landhoofden worden gefundeerd op betonnen palen (stalen buispalen) en 

hebben een diameter van ca. 0,30 meter. 

Locatie 2: Fietsbrug 14004 Leidse Wallenwetering/Waterleliepad
De vervangende brug heeft een lengte van ca.18 m. De nieuwe brug wordt gefundeerd 

op twee betonnen landhoofden aan beide zijden van de wetering en twee betonnen 

tussensteunpunten in het midden van de wetering. De landhoofden komen op -0,111 

meter NAP (west) en -0,09 meter NAP (oost) te liggen. Zowel de landhoofden als de 

tussensteunpunten worden gefundeerd op stalen buispalen gevuld met beton. Deze 

stalen buispalen hebben een diameter van ca. 0,30 meter. 

Locatie 3: Fietsbrug 14102 Leidse Wallenwetering/Langelandpad
De vervangende brug heeft lengte van ca. 20 m. De nieuwe brug wordt gefundeerd 

op twee betonnen landhoofden aan beide zijden van de wetering en twee betonnen 

tussensteunpunten in het midden van de wetering. De landhoofden komen op -0,934 

meter NAP (west) en -0,946 meter NAP (oost) te liggen. Zowel de landhoofden als de 

tussensteunpunten worden gefundeerd op stalen buispalen gevuld met beton met een 

diameter van ca. 0,30 meter. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

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

bijbehorende standaardrapportages. 
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Dit rapport betreft een bureauonderzoek. 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. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek.

Soort onderzoek: Bureauonderzoek

Projectnaam: Zoetermeer - 3 Bruggen Leidse Wallenwetering en Zegwaartseweg

Archolprojectcode: 1875

Archis-zaaknummer: 4703592100

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer, dhr. C. Ernst

Bevoegd gezag: Gemeente Zoeterneer, mevr. R. Bader

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed: nee

Versie definitief 26/08/2019

Status:  KNA 4.1

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Zoetermeer

Plaats: Zoetermeer

Toponiem: 3 Bruggen Leidse Wallenwetering en Zegwaartseweg

Coördinaten gebied: Locatie 1: 95.172/452.442
Locatie 2: 94.232/453.333
Locatie 3: 94.504/454.037

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Locatie 1: ca. 45 m2

Locatie 2: ca. 135 m2

Locatie 3: ca. 135 m2

Huidig grondgebruik: Fietsbrug

Beheer en plaats van documentatie: E-depot

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Een 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 zoveel mogelijk uitspraken 

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

diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden.

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en archeologische waarden in het gebied. De beleidskaart van de 

gemeente Zoetermeer en bijbehorend bureauonderzoek1 vormen de basis van dit 

onderzoek. Aanvullend zijn de geomorfologische- en bodemkaart en het Dinoloket 

geraadpleegd om meer inzicht te krijgen in het landschap en de bodembouw in het 

plangebied. Verder zijn aan de hand van het archeologisch informatiesysteem (Archis), 

aanvullende literatuur en historisch kaartmateriaal de bekende archeologische 

waarden binnen en direct rondom het plangebied in kaart gebracht.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschap

2.2.1 Landschappelijk kader

In 2015 heeft Archeologie Delft een bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie van 

archeologisch interessante locaties in de gemeente Zoetermeer. In dit rapport is een 

landschappelijk kader opgenomen.2 Deze paragraaf vat de belangrijkste punten van dit 

landschappelijk kader samen.

Pleistocene afzettingen, bestaande uit dekzanden en rivierafzettingen van de Rijn, 

liggen in Zoetermeer op een diepte van 13 tot 15 m onder maaiveld.3 Vanaf ca. 9500 

v. Chr. begon de zeespiegel te stijgen, waardoor ook het grondwater steeg en zich 

een veenmoeras vormde. Incidenteel werden bij rivieroverstromingen kleilagen over 

het gebied afgezet. Tussen 4900 en 5500 v. Chr. was in Zoetermeer een stroomgordel 

van de Rijn, de Zuidplasstroomgordel actief.4 De afzettingen van deze stroomgordel 

zijn door latere erosie echter grotendeels verdwenen. Door de nog steeds stijgende 

zeespiegel drongen getijdengeulen steeds verder het land in en rond 4800 v. Chr. 

werd het grondgebied van Zoetermeer bereikt. Een brede getijdengeul, de Rijswijk-

Zoetermeergeul, doorbrak ten westen van Den Haag de kust en breidde zich geleidelijk 

uit tot aan Gouda (Figuur 2.1). De afzettingen uit deze periode liggen tegenwoordig 

in een groot deel van Zoetermeer aan het oppervlak (Figuur 2.2). In de eeuwen die 

1  Van Horssen 2015.
2  Van Horssen 2015, 17-19.
3  Pruissers & De Gans 1988.
4  Van der Spek 2008, 18.

2
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volgden nam de invloed van de zee af, waardoor het waddengebied dat was ontstaan, 

zich geleidelijk tot een kweldergebied ontwikkelde. Alle klei- en zandafzettingen van 

de Rijswijk-Zoetermeergeul worden tot het Laagpakket van Wormer gerekend.

Onder invloed van regenwater verzoette de bodem en raakte het vroegere 

getijdenbekken begroeid met een ooibos-achtige vegetatie.5 Tegen 3000 v. Chr. was 

de geul geheel verland waardoor de afwatering verminderde, het gebied vernatte 

en er een veengebied kon ontwikkelen. Dit veengebied bleef bestaan tot aan de 

eerste ontginningen in de 11e eeuw n. Chr. Door vervening en inpoldering is het veen 

tegenwoordig grotendeels verdwenen en ligt de oude zeeklei in de droogmakerijen 

weer praktisch aan het maaiveld. 

5  Van der Spek 2008, 24.

Figuur 2.1
Geulen van de Rijswijk-Zoetermeergeul in 
de ondergrond van Zoetermeer. De locaties 
van het huidige bureauonderzoek zijn met 
een gele ster aangegeven (bron: Van Horssen 
2015, Afbeelding 4.1).
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2.2.2 Geomorfologische kaart

Op de geomorfologische kaart (Alterra) bevinden de drie locaties zich in de bebouwde 

kom (Figuur 2.2). In de directe omgeving komen voornamelijk vlakten van getijafzet-

tingen voor (code 2M35, groen in Figuur2.2), maar de zone langs de Zegwaartseweg is 

ten noordoosten van het plangebied aangegeven als een lage veenrestdijk (code 4K35, 

oranje in Figuur 2.2).

2.2.3 Bodemkaart

Ook op de bodemkaart is te zien dat de drie locaties in de bebouwde kom liggen. 

Direct ten noordoosten van het plangebied bevindt zich echter een ca. 200 m brede 

strook met veengronden (blauw), die door zeekleigronden wordt omgeven (groen in 

bijlage 2). De strook veengrond betreft de Zegwaartsedijk die tussen verschillende 

polders bewaard gebleven is (zie onder).

2.2.4 Dinoloket

In de directe nabijheid van de drie locaties zijn in het Dinoloket diverse boringen 

bekend. Deze worden hieronder per locatie beschreven en zijn afgebeeld in bijlage 3.  

Locatie 1 Fietsbrug Zegwaartseweg/Kangoeroepad
Ten oosten en westen van locatie 1 zijn twee boringen gezet (B30H0642 en B30H0647). 

De ondergrond blijkt hier vanaf het maaiveld te bestaan uit getijdegeulafzettingen van 

klei en zand die behoren tot het Wormer laagpakket (Formatie van Naaldwijk). In beide 

boringen werd basisveen aangetroffen op ca. 5,00-5,50 meter onder maaiveld (-mv). 

Locatie 2 Fietsbrug Leidse Wallenwetering/ Waterleliepad
Ten westen van locatie twee is een boring waarin tot 6,00 meter -mv enkel afzettingen 
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N:\Lopende Projecten\1875 BO Zoetermeer 3 bruggen\1_Kaarten\Workspaces\Geomorfologie.wor (08/05/2019)Figuur 2.2
Geomorfologische kaart van het plangebied 
en omgeving (bron: Alterra).
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van het Wormer laagpakket (Formatie van Naaldwijk) zijn aangetroffen, bestaande uit 

een dik pakket zandige klei (B30H0744). 

Locatie 3 Fietsbrug Leidse Wallenwetering/ Langelandpad
Ten oosten van locatie 3 is een boring gezet tot 10 meter -mv (B30H0858). Hierin 

werden diverse afzettingen van het Wormer laagpakket aangetroffen. Op 3,25-3,40 

meter -mv is een dunne veenlaag aangetroffen. 

Zoals in hoofdstuk 2.2.1. beschreven zijn de bewoningsniveaus vanaf de middeleeuwse 

ontginningen in de top van het natuurlijk veen (Hollandveen, laagpakket van Wormer) 

te verwachten. In geen van bovenstaande DINO-boringen is dit pakket aangetroffen. 

Mogelijk is het op die locaties verdwenen maar is het direct langs de Leidse 

Wallenwetering en de Zegwaartseweg nog wel aanwezig doordat deze is afgedekt 

door de dijklichamen.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Op de Beleidskaart archeologische monumenten van de gemeente Zoetermeer zijn 

elf archeologisch beschermde gebieden weergegeven. De beleidskaart is gebaseerd 

op een in 2015 verricht bureauonderzoek van Archeologie Delft, waarbij onderzoek is 

gedaan naar de archeologische monumenten in de gemeente.6 Vanwege de ligging 

van de drie locaties binnen deze gebieden, namelijk de Zegwaartseweg en de Leidse 

Wallenwetering, geldt voor deze terreinen een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische waarden (Figuur 2.3). 

De Zegwaartseweg is één van de oudst bewoonde gebieden van Zoetermeer en vormt 

als hoge dijk de landscheiding tussen Rijnland en Schieland. In de 12e eeuw vormde 

de noordoost-zuidwest lopende dijk de basis van de ontginning van het veengebied in 

Zegwaart, de laatste fase van de ontginning van Zoetermeer. Vanaf de Zegwaartseweg 

strekten de percelen zich in westelijke richting uit in de polder Voor Segwaart en in 

oostelijke richting in de Zegwaartsepolder (Figuur 2.4). In de 14e eeuw werd begonnen 

met het afgraven van veen aan weerszijden van de Zegwaartseweg en in de 17e eeuw 

stond het land grotendeel onder water. Rond 1700 werd aan de oostkant van de 

Zegwaartseweg de Binnenwegpolder aangelegd en drooggemalen. In 1759 volgde aan 

de westkant de drooglegging van de Palensteinsepolder. De nieuwe ringdijk kwam 

bovenop de oude erven met bebouwing te liggen. Op drie plekken werden de erven 

ontzien door de ringdijk en de vaart er met een uitstulping omheen te leggen; dit is nu 

nog te zien aan de loop van de vaart. De oorspronkelijke erven, die terug kunnen gaan 

tot de 12e -eeuwse ontginningen, zijn op deze locaties bewaard gebleven. De rest van 

de laatmiddeleeuwse en vroeg-Nieuwetijdse erven werden onder de ringdijk begraven, 

zo ook ter hoogte van locatie 1. De resten van deze erven zijn vermoedelijk nog steeds 

aanwezig onder het dijklichaam.

De Leidse Wallenwetering geldt eveneens als een van de oudste elementen van 

Zoetermeer.7 Ook hierlangs heeft vanaf de middeleeuwen een oud bewoningslint 

gelegen. De wetering werd vermoedelijk tussen de 11de en 13de eeuw gegraven en 

maakte deel uit van de scheepvaartroute tussen Leiden en Delft. Halverwege de 18de 

6  Van Horssen 2015.
7  Van Horssen 2015, 62
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Figuur 2.3 
Beleidskaart Archeologische monumenten Zoetermeer met de drie onderzoekslocaties (blauwe stippen)
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eeuw werd de wetering onderdeel van de ringvaart van de Palensteinsepolder. Zowel 

aan de oost- als de westzijde van de wetering kwamen ringdijken te liggen. Hierdoor 

zijn, net als bij het bewoningslint van de Zegwaartseweg, oudere huisplaatsen onder 

de dijklichamen komen te liggen. 

2.3.2 Archis gegevens 
In de directe omgeving van het plangebied zijn in Archis voornamelijk onderzoeks-

meldingen en vondstmeldingen bekend van percelen langs de Zegwaartseweg, 

noordoostelijk van onderhavig plangebied (Figuur 2.5). Hieronder worden de dichtstbij-

zijnde en meest belanghebbende genoemd:

- 4684241100: Ca. 600 m ten noorden van locatie 1 heeft Archol BV in 2019 

een bureauonderzoek uitgevoerd voor een onderzoeksgebied aan de 

Zegwaartseweg8. Dit betrof ook de vervanging van een brug. Aanbevolen is om 

geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren vanwege de geringe omvang 

van de eventuele verstoringen.

- 2356358100: Ca. 150 m ten zuiden van locatie 2 heeft IDDS archeologie BV een 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de stadsdelen Stadscentrum, Dorpsstraat en 

Oosterheem. DE resultaten van dit onderzoek zij nog niet beschikbaar.

- 2385842100: Ca. 1000 m ten noordoosten van locatie 1 is een booronderzoek 

uitgevoerd ter hoogte van de Zegwaartseweg 45.9 Omdat de bodem tot in de 

getijdeklei verstoord bleek en het terrein verveend is, is geen vervolgonderzoek 

geadviseerd.

8  Van der Leije 2019.
9  Kerkhoven 2012.

Figuur 2.4 
Uitsnede van de kaart van ’t 
Hoogheymraedschap van Rijnland van J.J. 
Douw & S.P. van Brouckhuijsen uit 1647 
met daarop de bewoning langs de ‘Walle 
Wateringe’ (links) en de ‘Waertse Weg’ (mid-
den-rechts) voorafgaand aan het droogmalen 
van de polders (bron: www.rijnland.net). 
Duidelijk te zien is dat langs weerszijden van 
de twee waterwegen huisplaatsen liggen.
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- 2247826100: Ca. 1200 m ten noordoosten van locatie 1 is eveneens een 

(bureau- en) booronderzoek uitgevoerd.10 Ook hier werd geen vervolgonder-

zoek geadviseerd, omdat het terrein was afgegraven. Het belang van enkele 

aangetroffen vondsten uit de Nieuwe tijd werd klein geacht.

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

In Zoetermeer bevinden zich geen AMK terreinen.

2.3.4 Historisch kaartmateriaal 

De oudst bekende, gedetailleerde kaart van het gebied betreft de in Figuur 2.4 

afgebeelde kaart uit 1647, waarop de situatie voorafgaand aan de aanleg van de 

10  Van Wilgen & Van Zessen 2011.
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Figuur 2.5
Archis waarnemingen en onderzoeken met 
de locatie van het plangebied, geprojecteerd 
op de Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden (IKAW).
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ringdijk is aangegeven. Hierop is de lintbebouwing langs de Zegwaartseweg duidelijk 

waarneembaar. Vanaf de inpoldering van het gebied lijkt het terrein ter hoogte van 

het plangebied niet meer bebouwd geweest; op jongere kaarten is in ieder geval geen 

bewoning meer zichtbaar.

De huidige fietsbrug en het fietspad aan beide zijden van het water is volgens 

topografische kaarten aangelegd tussen 1988 en 1990. Het fietspad is aangelegd ter 

hoogte van een eerdere perceelscheiding.
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Conclusie

3.1 Conclusie

De Zegwaartseweg betreft een oude strook veenland te midden van verveende 

polders. Aan de weg zijn bewoningsresten te verwachten uit de 11e t/m 17e eeuw. Ter 

hoogte van locatie 1 zijn eventueel aanwezige erven begraven onder de vroeg 18e 

-eeuwse ringdijk. De bewoningsresten zijn onder het huidige maaiveld te verwachten: 

in de top van het veen. Door de afdekking van de huisplaatsen kan de conservering 

van vondsten en sporen zeer goed zijn. Dit geldt ook voor de twee locaties aan de 

Leidse Wallenwetering. Hier is eveneens tussen de middeleeuwen en de 17de eeuw een 

bewoningslint aanwezig geweest voordat deze aan beide zijden van de wetering werd 

overdekt door dijklichamen.

Hoewel de verwachting van archeologische waarden op de drie locaties hoog is, is de 

kans echter klein dat ze bij de geplande ingrepen daadwerkelijk worden aangetroffen 

of verstoord. De geplande werkzaamheden vinden namelijk plaats ter hoogte van al 

bestaande fietsbruggen. Als er archeologische resten aanwezig zijn geweest dan is er 

een grote kans dat deze al tijdens de aanleg van de huidige fietsbruggen verstoord zijn 

geraakt. Bij de voorgenomen werkzaamheden zullen daarnaast palen worden gebruikt 

met een geringe diameter (ca. 0,30 meter). Hierdoor zal de kans op verstoring van nog 

aanwezige archeologische resten klein zijn.

3.2 Advies

De plangebieden liggen weliswaar in een gebied met een hoge archeologische 

verwachting, maar eventueel oorspronkelijk aanwezige archeologische resten zullen 

bij de aanleg van de huidige fietsbruggen al verstoord zijn geraakt. Omdat de geplande 

graafwerkzaamheden daarnaast een zeer beperkte omvang hebben wordt voor het 

plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Aanbevolen wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkelingen.  

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag. 

3
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Figurenlijst

Figuur 1: Ligging plangebied (bron: OpenTopo).

Figuur 2: Geulen van de Rijswijk-Zoetermeergeul in de ondergrond van Zoetermeer. 

De locaties van het huidige bureauonderzoek zijn met een gele ster aangegeven (bron: 

Van Horssen 2015, Afbeelding 4.1).

Figuur 3: Geomorfologische kaart van het plangebied en omgeving (bron: Alterra).

Figuur 4 Beleidskaart Archeologische monumenten Zoetermeer met de drie onder-

zoekslocaties (blauwe stippen)

Figuur 2.4 (links): Uitsnede van de kaart van ’t Hoogheymraedschap van Rijnland 

van J.J. Douw & S.P. van Brouckhuijsen uit 1647 met daarop de bewoning langs de 

‘Walle Wateringe’ (links) en de ‘Waertse Weg’ (midden-rechts) voorafgaand aan het 

droogmalen van de polders (bron: www.rijnland.net). Duidelijk te zien is dat langs 

weerszijden van de twee waterwegen huisplaatsen liggen.

Figuur 6: Archis waarnemingen en onderzoeken met de locatie van het plangebied, 

geprojecteerd op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW).
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Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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Bijlage 1 Bouwtekeningen
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Bodemkaart
Mn45A: Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5 

pMn85A: Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mn25A: Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

pMn86C: Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4

pVc: Weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

pMo80: Tochteerdgronden; klei 

pMo50: Tochteerdgronden; zavel

Wo: Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei 

pMn52A: Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 2

pMn85C: Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mn85C: Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

Mn35A: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5

Mn15A: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Water

4
5
1
0
0
0

4
5
1
0
0
0

4
5
2
0
0
0

4
5
2
0
0
0

4
5
3
0
0
0

4
5
3
0
0
0

4
5
4
0
0
0

4
5
4
0
0
0

4
5
5
0
0
0

4
5
5
0
0
0

4
5
6
0
0
0

4
5
6
0
0
0

93000

93000

94000

94000

95000

95000

96000

96000

97000

97000

98000

98000

N

N:\Lopende Projecten\1875 BO Zoetermeer 3 bruggen\1_Kaarten\Workspaces\Bodemkaart.qgz (2019-05-08)

Bijlage 2 Bodemkaart
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Boormonsterprofiel en interpretatie GeoTOP v1.3

Identificatie: B30H0642
Coördinaten: 95275, 452460 (RD)
Maaiveld: -4.80 m t.o.v. NAP
Diepte t.o.v maaiveld: 0.00 m - 6.00 m

Geologische eenheid Lithoklasse Lithologie

Bijlage 3 Boorgegevens DINOloket
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Boormonsterprofiel en interpretatie GeoTOP v1.3

Identificatie: B30H0647
Coördinaten: 95048, 452441 (RD)
Maaiveld: -4.50 m t.o.v. NAP
Diepte t.o.v maaiveld: 0.00 m - 6.00 m

Geologische eenheid Lithoklasse Lithologie
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Boormonsterprofiel en interpretatie GeoTOP v1.3

Identificatie: B30H0744
Coördinaten: 94052, 453357 (RD)
Maaiveld: -4.00 m t.o.v. NAP
Hoogte t.o.v NAP: -10.00 m - -4.00 m

Geologische eenheid Lithoklasse Lithologie



30 3 Bruggen Leidse WaLLenWetering en ZegWaartseWeg

Boormonsterprofiel en interpretatie GeoTOP v1.3

Identificatie: B30H0858
Coördinaten: 94593, 454123 (RD)
Maaiveld: -4.00 m t.o.v. NAP
Diepte t.o.v maaiveld: 0.00 m - 10.00 m

Geologische eenheid Lithoklasse Lithologie



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas
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