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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van W. van Bentum op 8 december 2016 een archeologisch bureau-
onderzoek en op 12 december 2016 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende en karte-
rende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 
voorgenomen herontwikkeling en nieuwbouw. Het plangebied is gelegen aan de Waardsedijk te Snel-
rewaard in de gemeente Oudewater. 
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Oudewater ligt het plangebied binnen een 
gebied met een hoge archeologische verwachting (zie figuur 18). Binnen deze gebieden dient, bij 
planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv en 
een verstoringsoppervlak groter dan 200 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. 
 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtings-
waarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden 
aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), voortvloei-
end uit het Verdrag van Malta (1992), is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 
voeren (zie bijlage 3). 
 
Doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plange-
bied op te stellen. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand 
van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden. 
 
Het inventariserend veldonderzoek, (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de kar-
terende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting aan te vullen en te toetsen. Het veldonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de 
geologische en bodemkundige opbouw binnen het plangebied. Tevens zullen, indien mogelijk, kans-
rijke en kansarme zones worden geïdentificeerd. 
 
Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing 
noodzakelijk is. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van de verzamelde landschappelijke gegevens ligt het plangebied binnen de meandergor-
del/stroomgordel van de Hollandsche IJssel. Deze meandergordel heeft actief gesedimenteerd vanaf 
circa 240 voor Chr. tot 1285 na Chr. (Late-IJzertijd t/m Late-Middeleeuwen A), het jaar waarin op last 
van Floris V de Hollandse IJssel bovenstrooms (bij Vreeswijk) afgedamd werd van de Lek. Dit maakte 
een eind aan de sedimentatie. Afzettingen die gesedimenteerd zijn voordat de meandergor-
del/stroomgordel van de Hollandsche IJssel ontstond, zullen grotendeels zo niet geheel zijn geëro-
deerd. Specifiek binnen het plangebied zullen dit afzettingen zijn die gesedimenteerd zijn tijdens de 
actieve fase van de meandergordel van Blokland-Snelrewaard en Willeskop, respectievelijk tussen 
circa 2500 en 2165 (Bronstijd-IJzertijd) en tussen circa 5890 en 5220 voor Chr. (Mesolithicum). De 
beddingafzettingen van huidige dan wel verlaten (grote) meandergordels/stroomgordels reiken vaak 
tot in de dekzandafzettingen dan wel de vlechtende pleistocene rivierterrasafzettingen. De Holland-
sche IJssel wordt gerekend tot één van deze grote systemen. De verwachting is hierdoor dat eventu-
eel aanwezige archeologische resten uit de perioden vóór de Late-IJzertijd zullen zijn geërodeerd 
(geen ligging meer in hun oorspronkelijke context). Daarom is de archeologische verwachting voor 
resten uit de perioden (Laat-)Paleolithicum t/m Midden-IJzertijd laag. Deze verwachting kan echter op 
basis van de beschikbare informatie niet nader worden onderbouwd. Definitief uitsluitsel hierover kan 
alleen worden gegeven door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door 
middel van boringen. Hiermee kan worden vastgesteld of zich een geul van de Hollandse IJssel in het 
gebied heeft bevonden die de oudere afzettingen heeft geërodeerd. 
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Met het ontstaan van de meandergordel van de Hollandsche IJssel, en daarmee de vorming van ho-
ger gelegen kronkelwaardruggen, oeverwallen en crevassen, kreeg het plangebied een gunstige lig-
ging voor bewoning. De meeste archeologische onderzoeken en waarnemingen in de omgeving van 
het plangebied zijn gedaan binnen de historische stadskern van Montfoort. Buiten de historische 
stadskern zijn slechts enkele waarnemingen gedaan van voornamelijk aardewerkfragmenten uit de 
perioden IJzertijd-Nieuwe tijd (de periode van het bestaan van de rivier de Hollandsche IJssel). Het 
aantal archeologische onderzoeken buiten de historische stadskern is beperkt. Uit enkele booronder-
zoeken en een gravend onderzoek in de omgeving blijkt dat zich nauwelijks sporen bevinden in de 
oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel. 
 
Het plangebied heeft altijd buitendijks gelegen, het dijklichaam waar de Waardsedijk overheen loopt 
betreft de winterdijk. Het plangebied is in ieder geval vanaf het begin van de 17

e
 in agrarisch gebruik 

geweest, eerst voornamelijk als akkerland, vanaf de tweede helft van de 20
e
 eeuw als grasland.

1
 

Vermoedelijk is deze overgang te koppelen aan de ontgravingen die hebben plaatsgevonden ten 
behoeve van de baksteenindustrie, waarbij het zandige kleidek (top oeverwal) is afgegraven. Op ba-
sis van gegevens van het AHN wordt verwacht dat de ontgravingsdiepte binnen het plangebied circa 
0,7 meter is. Door het gebruik van het plangebied als akkerland/grasland zal er een geroer-
de/verstoorde bouwvoor zijn ontstaan van minimaal 30 cm (bijvoorbeeld door ploegwerkzaamheden). 
Hierdoor wordt een verstoringsdiepte verwacht van circa 100 cm ten opzichte van het oorspronkelijke 
maaiveldniveau, waardoor het waarschijnlijk is dat in het verleden eventueel aanwezige archeo-
logische resten of sporen geheel verstoord zijn geraakt. De hoge verwachting op het voorkomen van 
resten uit de perioden Late-IJzertijd t/m Nieuwe tijd, zoals aangegeven op de archeologische maatre-
gelenkaart van de gemeente Oudewater, kan op basis van het bureauonderzoek vooralsnog worden 
bijgesteld naar een lage verwachting 
 
Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase direct gecombineerd 
met de karterende fase) blijkt dat zich onder de bouwvoor van ongeveer 30 cm een verstoorde laag 
bevindt tot een diepte van gemiddeld 85 cm –mv. Deze laag bevat recent materiaal en deels niet pre-
cies te dateren materiaal uit Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd. Daaronder bevinden zich natuurlijke 
afzettingen bestaande uit veen, oeverafzettingen en restgeulafzettingen van noord naar zuid in het 
plangebied. Het bodemprofiel is verstoord tot tenminste 75 cm –mv en gemiddeld 85 cm –mv. Een 
groot deel van de meest recente oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel is hoogstwaarschijnlijk 
afgegraven of tenminste verstoord. 
 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in onverstoorde context. Er zijn geen archeolo-
gische lagen aangetroffen. De verwachting op basis van de archeologische beleidskaart van de ge-
meente Oudewater en de verwachte landschappelijke uitgangssituatie was hoog. Op basis van de 
lage ligging van het plangebied en de resultaten van onderzoeken in de omgeving werd verwacht dat 
de bovengrond van het plangebied vergraven danwel verstoord zou zijn. Dit wordt bevestigd door het 
booronderzoek. Er is geen vindplaats binnen het plangebied aanwezig 
 
Conclusie 
De bovengrond van het plangebied is tot een diepte van ten minste 75 cm verstoord, archeologische 
waarden worden hier niet meer in situ verwacht. Daaronder worden op basis van de aangetroffen 
landschappelijke situatie geen archeologische waarden verwacht. De archeologische verwachting kan 
worden bijgesteld naar laag. 
 
Advies 
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden/de 
verstoorde bodemopbouw, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, 
in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaats-
vinden. 
 

                                                      
1
 Op basis van historisch kaartmateriaal en kadastrale gegevens. 
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Bovenstaand is het advies van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies 
nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen 
worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door 
het bevoegd gezag (gemeente Oudewater), die vervolgens een besluit neemt. 
 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden 
aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
uit juli 2016. Melding van archeologische waarden kan plaatsvinden bij het Ministerie van OCW (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), 
de gemeente Oudewater of de Provincie Utrecht. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van W. van Bentum een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied gelegen aan de Waardsedijk te Snelrewaard in de gemeente Oudewater (zie figuur 1 en 
figuur 2). In het plangebied zal nieuwbouw worden gepleegd en wordt een nieuwe sloot gegraven. 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtings-
waarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden 
aangetast. Binnen het kader van de Erfgoedwet (2016), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 
1992, is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de karterende fase) door 
middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies 
gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door 
het bevoegd gezag, de gemeente Oudewater, waarna een besluit zal worden genomen of het plan-
gebied kan worden vrijgegeven of dat vervolgstappen uitgevoerd dienen te worden. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plange-
bied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of ver-
wachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied of een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de karte-
rende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting aan te vullen en te toetsen. Het is gericht op het verkrijgen van inzicht in de geologische 
en bodemkundige opbouw binnen het plangebied en het inventariseren van eventueel aanwezige ar-
cheologische vondsten en/of sporen om een eerste indruk te vormen van de kwaliteit (gaafheid en 
conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
Een oppervlaktekartering, indien mogelijk, heeft tot doel het verzamelen van aan de oppervlakte lig-
gende archeologische indicatoren door het belopen van akkers en/of het inspecteren van molshopen, 
geschoonde slootkanten en andere bodemontsluitingen. 
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Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
 Zijn, daar waar het bodemprofiel intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen cq. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen van de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 8 december 2016 door drs. K. Klerks (senior prospector). Het 
inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 12 december 2016. Meegewerkt hebben: drs. K. 
Klerks (senior prospector) en drs. S. Brussé (KNA-archeoloog) Het rapport is gecontroleerd door drs. 
A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog).  
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het 
Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

2
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
  

                                                      
2 

Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Utrecht; 
 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Oudewater; 
 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging. 
 
3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer 
rondom het plangebied. 
 
De onderzoekslocatie (± 900 m²) ligt aan de Waardsedijk, circa 2 kilometer ten oosten van Snelre-
waard in de gemeente Oudewater (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Ne-
derland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 0,8 m -NAP. Het gebied is kadas-
traal bekend als gemeente Snelrewaard, sectie A, nummers 706 en 774 (ged.). Volgens de topografi-
sche kaart van Nederland, kaartblad 38 E, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten van de onder-
zoekslocatie X = 123.322, Y = 449.112. 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland en is momenteel deels bebouwd (zie  figuur 3).  
 
Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevindt zich grasland; 
 aan de oostzijde bevindt zich de Hollandse IJssel met aan de overkant een bedrijventerrein; 
 aan de zuidzijde en westzijde bevindt zich bebouwing langs de Waardsedijk; 
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Bodemloket 
De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren 
getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstel-
len (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben 
plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Tevens worden op het Bodemloket voormalige poten-
tieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als 
indicatief te worden beschouwd. 
 
Binnen het plangebied zijn voor zover bekend binnen het Bodemloket geen milieuhygiënische onder-
zoeken uitgevoerd.

3
 

 
3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde. 
 
In het plangebied is uitbreiding van de huidige woning gepland. Daarnaast zal een nieuwe sloot wor-
den gegraven als perceelscheiding. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van 900 m

2
 worden 

vergraven tot een diepte van 2 m beneden maaiveld. 
 
In een klein deel van het gebied rond de huidige woning hebben reeds graafwerkzaamheden plaats-
gevonden. Hierbij is niet dieper dan 0,3 meter afgegraven. 
 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het

 
historisch kaartmateriaal ook relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

'T Hooghe Heymraedtschap 
van den Landen van Woerden, 
1670 (Justus en David 

Vingboons)
4
 

1670  1:20.000 Gebied ligt tussen de 
‘Middeluyterdyck en de 
Corte uyterdyck en is 
onbebouwd. 

Ten noorden van de dijk bevindt 
zich een aantal boerderijen in een 
lint langs de dijk. 

Generaale land-kaarte van den 
Loopicker-waard, 1771 (D.W.C. 

Hattinga)
5
 

1771  1:20.000 Geen verandering. Geen verandering. 

Kadastrale minuut
6
 1821 Gemeente 

Snelrewaard, 
Sectie A, Blad 
02 

1:2.500 Gebied ligt in de uiter-
waard van de Hollandse 
IJssel, geen bebouwing. In 
de kadastrale tabel is het 
landgebruik omschreven 
als akker. 

Geen verandering. 

                                                      
3
 www.bodemloket.nl. 

4 
Universiteitsbibliotheek Utrecht 

5 
Kaartencollectie nationaal archief 

6 
Beeldbank Cultureelerfgoed 
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Militaire topografische kaart
7 

(nettekening) 

1851 38 1:50.000 Het buitendijkse gebied 
wordt ‘De Pleit’ genoemd 
en blijft onbebouwd. 

Geen verandering. 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1876 463 1:50.000 Geen verandering. Geen verandering. 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1916 463 1:50.000 In het gebied wordt een 
aantal sloten gegraven 
dwars op de rivier. 

Geen verandering. 

Topografische kaart 1936 38E 1:25.000 Geen verandering. Ten westen van het plangebied 
ontstaat bebouwing in de uiter-
waard. 

Topografische kaart 1967 38E 1:25.000 Geen verandering Geen verandering 

Topografische kaart 1986 S8E 1:25.000 In het plangebied is de 
huidige woning gebouwd. 

Uitbreiding bebouwing ten noorden 
van de dijk. 

 
Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is te zien dat het gebied in de 
uiterwaard van de Hollandsche IJssel ligt en vanaf de 17

e
 eeuw tot aan het eind van de 20

e
 eeuw 

onbebouwd is gebleven (zie afbeelding 4 t/m 10). In de bijbehorende tabel van de kadastrale kaart 
staat het perceel nog te boek als akker. Het gebied ligt in een binnenbocht van de IJssel en bevatte 
tot aan de 20

e
 eeuw weinig sloten en watergangen. Dit is een teken van een hoge ligging en een 

goede afwatering, waarschijnlijk door een zandige ondergrond. Pas vanaf de kaarten van begin 20
e
 

eeuw zijn meer sloten zichtbaar en verandert het gebruik van akker naar weiland. De hoogtemeting 
van 1,6 m +NAP die in het plangebied staat, slaat op de nabijgelegen zomerdijk langs de IJssel. Op 
de kaarten vanaf begin 20

e
 eeuw is ook te zien dat aan de overkant van de rivier baksteenindustrie 

ontstaat. 
 
Rijks- en gemeentemonumenten binnen het onderzoeksgebied 
Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van 
algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistori-
sche waarde. Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het 
kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 januari 2012 is dit 
criterium vervallen. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of 
regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumen-
tenverordening. 
Naast het gemeentelijk monument is er ook nog het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De 
MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografische, 
sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen 
van gemeenten in de periode 1850-1940. Deze beschrijvingen zijn samengesteld in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Dit project was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te krijgen van de bouwkunst en stedenbouw 
uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de 
vier grote steden, in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.  
 
Het plangebied ligt niet binnen een 50 m attentiezone van zowel rijksmonumenten, gemeentelijke 
monumenten als een MIP monument. 
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Oudewater is het gemeentelijk archief geraadpleegd (contactpersoon Mevr. J. Twik-
keler). Er is slechts een bouwvergunning bekend van het nog bestaande huis uit omstreeks 1979. 
Deze woning is volgens de vergunning gefundeerd met beton op houten palen. Er zijn geen gegevens 
bekend van de diepte van de fundering of een eventueel palenplan. Aangenomen kan worden dat de 
fundering ten minste vorstvrij tot een diepte van 0,8 m –mv is aangelegd. 
 
 

                                                      
7 

Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoonheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
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Tweede Wereldoorlog 
Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plange-
bied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.

8 
 

 
Het raadplegen van deze bronnen geeft geen redenen om aan te nemen dat er archeologische waar-
den uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied te verwachten zijn. 
 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-
schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de 
geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
9
 Oeverwal-/beddingafzettingen van de Formatie van Echteld, afgezet tijdens de actieve 

fase van de meandergordel/stroomgordel van de Hollandsche IJssel. Op grotere diepte 
Pleistocene dekzanden, behorende tot de Formatie van Boxtel, of al direct grindhou-
dende fluviatiele zanden van de Formatie van Kreftenheye. 

Geologische-geomorfologische kaart van de Rijn-
Maas delta

10
 

Binnen de meandergordel/stroomgordel van de Hollandse IJssel, actief vanaf circa 240 
voor Chr. tot 1285 na Chr.  

Kaarten paleogeografie vanaf de IJzertijd van de 
gemeente Montfoort

11
 

Gelegen binnen de meandergordel/stroomgordel van de Hollandse IJssel, actief vanaf 
circa 240 voor Chr. tot 1285 na Chr.  

Geomorfologie
12

 Binnen een rivieroeverwal (3K25). 

Bodemkunde
13

 Kalkhoudende poldervaaggronden, bestaande uit zware zavel en lichte klei (Rn95A). 

 
Geologie 
Ruwweg 200.000 jaar geleden lag een groot gedeelte van Nederland onder een vanuit Scandinavië 
naar het zuiden opgeschoven ijskap. De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen. Aan 
weerszijden van deze ijsmassa's werden stuwwallen opgeduwd. Zo liep er een grote W-vormige stuw-
wal van Arnhem via Nijmegen over Groesbeek naar Kleef tot Montferland. De rivieren Rijn en Maas, 
die een stromingsrichting hadden van zuid naar noord, werden door deze ijskap gedwongen hun weg 
langs de zuidzijde van het ijs westwaarts naar de zee te zoeken. Daarbij werden enkele brede prado-
lina’s of oerstroomdalen gevormd. Het grootste oerstroomdal lag ongeveer ter plaatse van het huidige 
gebied van de Rijn-Maas delta. In dit dal werden overwegend grove, grindhoudende zanden afgezet, 
welke behoren tot de Formatie van Kreftenheye. 
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden) bereikte het landijs Neder-
land niet. Wel had het klimaat een continentaal karakter (koud en droog). De zeespiegel stond in deze 
periode 110 meter lager dan tegenwoordig. Over een groot deel van Nederland werd een pakket dek-
zand afgezet. Daar waar de Rijn actief was werden grove, grindhoudende zanden afzetten, welke ook 
behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Het zijn voornamelijk afzettingen gevormd door vlechtende 
rivieren. 
 
  

                                                      
8
 De Jong, 1969 – 1994/ikme.nl. 

9
 De Mulder et al., 2003 

10
 Berendsen & Stouthamer, 2001 / Cohen et al., 2012  

11
 Alkemade et al., 2010 

12
 Alterra, 2003 

13
 Stichting voor Bodemkartering, 1970 
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Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg. Ook kregen de grote rivieren zoals de Rijn een meer anastomoserend of me-
anderend patroon (westelijke helft van de Rijn-Maas delta anastomoserend, oostelijke helft meande-
rend). Dit had verschillende oorzaken. Een van de redenen was dat de Rijn relatief langzaam stroom-
den en de afvoer regelmatig over het jaar verspreidt was. Ook nam de sedimentatie in de rivierdalen 
sterk toe. Vooral door de ontbossing tijdens de Romeinse tijd spoelde er veel zand en klei van het 
Duitse middengebergte mee, dat werd afgezet in de Rijn-Maas delta. De afzettingen behoren tot de 
Formatie van Echteld. Tijdens jaarlijkse overstromingen werd vooral het zandige materiaal dicht bij de 
rivierbedding afgezet, in de vorm van hoog gelegen oeverwallen of stroomruggen, de zogenaamde 
stroomgordelafzettingen. Het fijnere materiaal (vooral klei) werd verder van de rivierloop afgezet als 
komafzettingen, daar waar het water rustiger stroomde (de lager gelegen komgebieden).  
 
Omdat de oeverwallen langs de rivier niet overal even hoog waren was het mogelijk dat bij hoog wa-
ter het water over de laagste delen van de oeverwal stroomde. Door erosie werd een diepe geul 
(soms enkele meters diep) door de oeverwal uitgesleten, een zogenaamde crevassegeul. Crevasse-
geulen gedragen zich als een miniatuur rivierbedding, waarbij in en langs de geulen sedimentatie 
plaatsvind, in de vorm van crevasse-afzettingen (vroeger ook wel beschreven als oevergronden of 
natuurlijke overslaggronden). Crevasse-afzettingen zijn minder dik dan stroomgordelafzettingen, 
smaller, en meestal slechts over enkele honderden meters, tot hoogstens enkele kilometers te vol-
gen. Hun lithologische opbouw is vaak bijzonder complex; op korte afstand is de lithologische variatie 
zeer groot. Crevassecomplexen zijn, in relatief zeldzame gevallen, uitgegroeid tot een rivierverlegging 
(avulsie) in de tijd voordat de bedijking van de grote rivieren plaatsvond. 
 
In het gebied van de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden zijn grofweg drie fases van 
activiteit van de Rijn te herkennen:

14
 

 
1. Het Benschop systeem. Dit riviersysteem is het oudste: de sedimenten van dit systeem liggen 

dus het diepste (op meer dan 3 m -mv). Het Benschop systeem was de hoofdloop van de Rijn 
gedurende de eerste helft van het Holoceen en stroomde in het gebied tussen Montfoort en 
Lopik. Het riviersysteem was actief tot ongeveer 6400 jaar voor heden. 

2. Het Graafse riviersysteem. Dit systeem bestond uit een aantal kleine riviertakken; het groot-
ste deel van het Rijnwater werd inmiddels via de Oude Rijn afgevoerd. Onder andere bij Lopik 
zijn een aantal beddinggordels van dit systeem gevonden. De afzettingen van het Graafse ri-
viersysteem komen voor op een diepte van circa 1-3 m -mv, de ouderdom van het systeem is 
circa 6400 tot 4000 jaar geleden. 

3. Het Krimpense en Utrechtse stroomstelsel. Dit systeem wordt gevormd door de huidige grote 
rivieren èn de Oude Rijn. Het zijn de jongste riviersystemen van het Holoceen (met uitzonde-
ring van de Oude Rijn jonger dan 2500 jaar voor heden). De afzettingen zijn dus vanaf het 
maaiveld te verwachten. De Lek en Hollandse IJssel behoren tot dit riviersysteem. 

 
De Oude Rijn was gedurende het grootste deel van het Holoceen de belangrijkste afvoertak van de 
Rijn in Nederland. Deze (inmiddels inactieve) rivier neemt een bijzondere plaats in binnen het rivie-
rengebied, vooral omdat de Oude Rijn erg lang actief is geweest: van ongeveer 6400 jaar voor heden 
tot de afdamming bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. (dat wil zeggen: ruim 5500 jaar). Vanaf circa 
2000 jaar voor heden werd de Oude Rijn echter al veel minder belangrijk, omdat de Waal en Neder-
rijn-Lek toen ontstonden. Daarmee werd het grootste deel van het Rijnwater niet meer via de Oude 
Rijn afgevoerd. 
 
  

                                                      
14

 Cohen et al. 2012 
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De meandergordel/stroomgordel van de Hollandsche IJssel oversnijdt oudere meandergordels (zie 
figuur 12). Het plangebied heeft waarschijnlijk binnen de meandergordel van Willeskop gelegen die 
actief was tussen 5890 en 5220 voor Chr. (Mesolithicum). Afzettingen die gesedimenteerd zijn binnen 
het plangebied tijdens de actieve fase van de meandergordel van Willeskop (en voordat de meander-
gordel van de Hollandsche IJssel ontstond), zullen naar verwachting deels zo niet geheel zijn geëro-
deerd. De verplaatsende meandergeul binnen de stroomgordel reikt vaak tot in de dekzandafzettin-
gen dan wel de vlechtende Pleistocene rivierterrasafzettingen. Voor het plangebied is de verwachting 
dat eventueel aanwezige archeologische resten uit de perioden vóór de Late-IJzertijd zullen zijn geë-
rodeerd (geen ligging meer in hun oorspronkelijke context). Deze verwachting kan echter op basis 
van de beschikbare informatie niet nader worden onderbouwd. Definitief uitsluitsel hierover kan alleen 
worden gegeven door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door middel 
van boringen. 
 
Het plangebied bevindt zich aan de oever van de Hollandsche IJssel in het Utrechtse rivierengebied. 
De Hollandsche IJssel loopt van IJsselstein, via onder andere Montfoort en Gouda, naar Krimpen aan 
de IJssel waar de rivier uitmondt in de Nieuwe Maas. Uit historisch onderzoek is duidelijk dat de Hol-
landsche IJssel definitief is afgedamd in 1285 AD nabij ‘het Klaphek’, net ten zuidwesten van IJssel-
stein.

15
 Over het moment van het ontstaan van de Hollandsche IJssel is wat meer onduidelijkheid. 

Datering van sedimenten stroomafwaarts van Montfoort suggereren dat de rivier vanaf 1805 BP actief 
was.

16
 Afzettingen uit het estuarium van Rotterdam zouden kunnen wijzen op een iets oudere begin-

fase.
17

 Bovenstrooms van Montfoort bestond de Hollandsche IJssel al vanaf 2540 BP en waterde 
vanaf Montfoort af in de stroomrug van de Linschoten die net ten oosten van het plangebied ligt. De 
benedenstroomse Lek is ongeveer tegelijkertijd met de Hollandsche IJssel ontstaan. Waarschijnlijk 
heeft de Lek al lang voor het afdammen van de Hollandsche IJssel de hoofdstroom overgenomen en 
is de IJssel langzaam aan het verlanden geraakt.

18
 

 
Op dit moment is de rivier van IJsselstijn tot Gouda niet veel breder dan 15 meter. Voor het afdam-
men van de rivier zal de watervoerende geul meer geleken hebben op het formaat van de huidige 
Lek. Ook nu nog is de rivier bij de monding in de Nieuwe Maas ongeveer 120 meter breed. Bij de 
afsplitsing van de Lek zal de oorspronkelijke stroomgeul nog enkele tientalen meters breder zijn ge-
weest. Ter vergelijking: de Lek is ongeveer 240 meter breed bij Vreeswijk. Dit houdt in dat tenminste 
de helft van het buitendijkse deel van de IJssel tot aan de bedijking watervoerend is geweest en pas 
na die tijd met sediment is opgevuld. 
 
Vanaf de Romeinse tijd tot enige tijd voor de bedijking zal de rivier bijzonder actief geweest zijn. De 
rivieren in dit deel van het westelijk rivierengebied hebben over het algemeen relatief smalle stroom-
gordels vergeleken met de rivieren bovenstrooms van Utrecht. Dit wordt voor een groot deel veroor-
zaakt omdat de bedding van de rivieren zich niet geheel insnijdt in Pleistoceen zand, maar groten-
deels in veel moeilijker te eroderen klei en veen. Binnen de meandergordels van de rivier kan de rivier 
zijn eigen bedding wel makkelijker eroderen en zijn eigen stroomgeul verleggen. Hierdoor mag wor-
den aangenomen dat een groot deel van de meandergordel van de Hollandsche IJssel na de Ro-
meinse tijd nog is geërodeerd. Dit fenomeen is ook bekend uit rivieren van vergelijkbare ontstaanswij-
ze en ouderdom zoals (plaatselijk) de Kromme Rijn en de Oude Rijn.

19
 

 
Het is echter vrijwel onmogelijk om iets te zeggen over eventuele aantasting van opvullingssediment 
van na die tijd.

20
 Opvulling van de geul zal zeker hebben plaatsgevonden met natuurlijk door getijden 

en de rivier aangevoerd materiaal. Zeker in de buurt van bewoning of oversteken zal de opvulling 
gepaard zijn gegaan met stort van materiaal. Het is niet bekend tot welke diepte en breedte vanaf de 
huidige rivier deze oude opvullingen zich bevinden.  
 

                                                      
15

 Berendsen/Stouthamer 2001. 
16

 Jaartallen op basis van niet geijkte 
14

C-dateringen. BP: Before Present (= 1950).  
17

 Cohen et al. 2012. 
18

 Visser/Klerks 2015. 
19

 Van Dinther 2012. 
20

 Uit bekende milieukundige of geologische boringen in de omgeving is niet voldoende informatie te halen om hier een goed 

beeld van te krijgen. 
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Op onderstaande figuur (afbeelding 4 uit de rapportage behorende bij de archeologische beleidsad-
vieskaart van de gemeente Montfoort, Oudewater, Lopik en Woerden 

21
) wordt de paleogeografische 

ontwikkeling van het gebied binnen de gemeente Oudewater weergegeven vanaf de tijd dat de Rijn 
actief was, van het Laat-Mesolithicum t/m de Nieuwe tijd. 
 
 
  

                                                      
21

 Alkemade et al., 2010 
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Geologische-geomorfologische kaart van de Rijn-Maas delta, paleogeografische kaarten vanaf 
de IJzertijd van de gemeente Oudewater  
Volgens de digitale geologische-geomorfologische kaart van de Rijn-Maas delta (2012) en de mede 
hierop gebaseerde paleogeografische kaarten vanaf de IJzertijd van de gemeente Oudewater (zie 
figuren 12 t/m 15) ligt het plangebied binnen de meandergordel van de Hollandse IJssel waar oever-
wal- op beddingafzettingen voorkomen. Deze meandergordel heeft actief gesedimenteerd vanaf circa 
240 voor Chr. tot 1285 na Chr. (Late-IJzertijd t/m Late-Middeleeuwen A), het jaar waarin op last van 
Floris V de Hollandse IJssel bovenstrooms (bij Vreeswijk) afgedamd werd van de Lek. Dit maakte een 
eind aan de sedimentatie. Daarna is de overgebleven restgeul van de Hollandsche IJssel wel tot op 
heden watervoerend gebleven.  
 
DINO

22
 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-
tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 
door TNO.  
 
In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.

23
 Hieruit blijkt dat de ondergrond sterk varieert. 

Langs de Hollandsche IJssel bevindt zich een pakket van licht humeuze, siltige of zandige klei op 
zand tot een diepte van ongeveer 2,5 m –mv. Langs de Waardsedijk bevinden zich oeverafzettingen 
op klei en veen tot op het Pleistocene zand op een diepte van ongeveer 10 m –mv. 
 
Geomorfologie 
De geomorfologische kaart van Nederland geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap 
te onderscheiden zijn weer.  
 
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen een rivier-
oeverwal (code 3k25, zie figuur 12). Deze oeverwallen langs de Hollandsche IJssel en onderliggende 
oudere stroomgordels liggen ten opzichte van de omringende veengebieden hoger in het landschap.  
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

24
 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied (zie figuur 15). In een overzicht van het hoogte-
beeld is te zien dat de huidige Hollandsche IJssel hoger ligt in het landschap. Een aantal percelen in 
het zuidwesten en percelen aan de overkant van de IJssel laten een beeld zien dat verwacht wordt bij 
de landschappelijke situatie in een onvergraven toestand. Binnen de uiterwaarden is het maaiveld 
hoger dan dat van de binnendijks gelegen percelen. De aflopende flanken van de oeverwallen zijn 
nog herkenbaar en relatief breed. De percelen direct naast de loop van de Hollandsche IJssel waar 
geen ontgravingen lijken te hebben plaatsgevonden, hebben een maaiveldhoogte van circa 0,3 m 
+NAP. De maaiveldhoogte binnen het merendeel van het plangebied en enkele direct omliggende 
percelen ligt op een hoogte van circa 0,8 m –NAP. 
 
Hier hebben vermoedelijk ontgravingen plaatsgevonden, ten behoeve van de baksteenindustrie. Ook 
het perceel dat het plangebied betreft, lijkt op basis van het hoogtebeeld deels te zijn afgegraven. Dit 
wordt bevestigd door de bodemkaart van Nederland die deze percelen als afgegraven heeft geclassi-
ficeerd.

25
 Indien dit het geval is zullen in het verleden eventueel aanwezige archeologische resten of 

sporen hierdoor geheel of gedeeltelijk verstoord zijn geraakt, afhankelijk van de ontgravingsdiepte.. Er 
zal dan tot maximaal een meter zijn afgegraven, op basis van de werkelijke maaiveldhoogte in het 
plangebied plaatselijk is 0,7 meter aannemelijker.  

                                                      
22 

www.dinoloket.nl. 
23 

DINO boornummers B38E1747, B38E1710, B38E1750, B38E1780 . 
24 

www.ahn.nl. 
25

 Bodemdata.nl 



 

 

Rapport 2887.001 versie 2  Pagina 11 van 26 

 
In de vergelijking van de hoogteverschillen wordt het perceel direct aan de overkant van de IJssel niet 
meegenomen. Deze terreindelen zijn opgehoogd ten behoeve van de ingebruikname als industrieter-
rein. 
 
Definitief uitsluitsel of er in het plangebied afgravingen hebben plaatsgevonden kan alleen worden 
gegeven door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door middel van bo-
ringen. 
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als Kalkhoudende 
poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 (zie figuur 14). Bij een vaaggrond 
heeft (nog) weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden. Deze gronden zijn wel geheel gerijpt. Bij 
poldervaaggronden bestaat het bodemprofiel meestal uit een dunne A-horizont (humeuze toplaag) 
met direct daaronder de C-horizont (oorspronkelijk moedermateriaal) waar gleyverschijnselen (roest-
vlekken) ondieper dan 50 cm -mv in voorkomen. De kalkhoudendheid is een goede aanwijzing dat er 
binnen het plangebied relatief jong gesedimenteerde oeverwalafzettingen voorkomen. Het plangebied 
staat in de bodemkaart van Nederland als afgegraven geclassificeerd. Het is uit de bodemgegevens 
niet op te maken wanneer en tot hoe diep deze vergraving heeft plaatsgevonden.

26
  

 
Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 
Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel III.  Grondwatertrappenindeling

27
 

Grondwa-
tertrap 

I II' III' IV V' VI VII" VIII 

GHG (cm -
mv) 

- <40 <40 >40 <40 40-80 >80 > 140 

GLG (cm -
mv) 

<50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 - 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer 
droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 

 

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VIII) zijn zeer geschikt voor 
landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Te-
vens is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten, hoe 
beter de ontwatering hoe slechter de conservering. Het plangebied ligt binnen grondwatertrap III ter-
wijl omringende gebieden een grondwatertrap IV hebben. Deze grondwatertrap doet vermoeden dat 
de lagere grondwaterstand het resultaat is van de ontgravingen die hebben plaatsgevonden voor de 
kleiwinning. Het huidige maaiveldniveau is hierdoor een stuk lager komen te liggen dan voordat klei-
winning heeft plaatsgevonden binnen het plangebied. Definitief uitsluitsel of er in het plangebied af-
gravingen ten behoeve van kleiwinning hebben plaatsgevonden kan echter alleen worden gegeven 
door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen.  
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Voordat bedijking, ontginning en regulering van grondwaterstanden plaats hebben gevonden zal het 
plangebied waarschijnlijk te maken hebben gehad met periodiek vrij natte/drassige condities. Toch 
werden de oeverwallen direct naast de loop van de Hollandsche IJssel gezien als gunstige bewo-
nings-/ontginningslocaties, ondanks perioden van natte voeten. 
 
3.7 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE).

28 
In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn 

deze door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 16. Tevens 
zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-
terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1100 m 
weergegeven. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
 De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die bestaat tussen de bodemkundige en/of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. De IKAW is gebaseerd op een aantal kaarten 
met een grotere schaal. De aangegeven grenzen op de IKAW zijn daardoor globaal en worden op 
lokaal niveau minder betrouwbaar geacht. 
 
Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW is de IKAW voor 
het onderzoek niet geraadpleegd. 
 
Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Utrecht 
In aanvulling op de IKAW hebben veel provincies een eigen verwachtingskaart vervaardigd, waarin 
veel lokale gebiedskennis is opgenomen. De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provin-
cie Utrecht geeft inzicht in de historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden 
van de regio.  
 
Het plangebied ligt in het cultuurhistorische landschap van de Oude Rijn langs het boerderijlint van 
Snelrewaard aan de noordelijke IJsseldijk. Het boerderijlint is ontstaan vanaf 1800 volgens Tastbare 
Tijd.

29
 Echter al op kaarten uit 1670 zijn duidelijk regelmatig verspreide boerderijen aan de noordzijde 

van de IJsseldijk zichtbaar. Ten zuiden van de IJsseldijk liggen vooral de landbouwgronden behorend 
bij de boerderijen. Delen van het perceel worden op verschillende historische kaarten als boomgaard 
aangeduid. 
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 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
29

 Blijdenstijn 2014. 
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Archeologische beleidskaart Gemeente Oudewater  
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Oudewater ligt het plangebied binnen een 
gebied met een hoge archeologische verwachting (zie figuur 18). Binnen deze gebieden dient, bij 
planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv en 
een verstoringsoppervlak groter dan 200 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. 
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-
ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-
heid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld 
in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer 
hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen het plangebied en onderzoeksgebied liggen geen AMK-terreinen.  
 
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal zes archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauon-
derzoeken, booronderzoeken (verkennend/karterend) en proefsleufonderzoeken (zie Tabel IV en 
figuur 16). 
 
Tabel IV. Overzicht onderzoeksmeldingen 
 

Zaakindentificatie 
(OM-nummer) 

Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2459900100 
(63661) 

200 meter ten zuiden Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Oudewater 
Uitvoerder: Vestigia BV 
Datum: 16-10-2014 
Resultaat:  
Vestigia adviseert om de voorgenomen baggerwerkzaamheden archeologisch te laten 
begeleiden. 

2438313100 
(60908) 

400 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Crematorium Montfoort 
Uitvoerder: Bureau voor Archeologie 
Datum: 03-04-2014 
Resultaat: het plangebied bevindt zich op de bedding en oever van de Oude IJssel. De 
bovengrond is deels verstoord, maar oever- en beddingafzettingen zijn grotendeels intact. 
Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden in het gebied. Het advies is om 
geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

3992980100  550 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Willeskop 88 Montfoort 
Uitvoerder: Bureau voor Archeologie 
Datum: 25-03-2016 
Resultaat is niet in archis of dans-easy opgenomen. 
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2434441100 
(60424) 

900 meter ten westen Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Bo Ivo Waardsedijk 44, Snelrewaard Snelrewaard 
Uitvoerder: Transect 
Datum: 20-02-2014 
Resultaat is niet in archis of dans-easy opgenomen. 

3299530100  1000 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Willeskop 64-68 Te Montfoort Montfoort 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 14-09-2015 
Resultaat: De aangetroffen bodemopbouw bevestigt dat er in het plangebied kleiwinning 
heeft plaatsgevonden. Er is geen sprake van een pakket oeverwalafzettingen (zandige 
klei) en beddingafzettingen komen ondiep voor, plaatselijk zelfs direct onder de huidige 
bouwvoor. Het beddingzand is aangetroffen tot ieder geval 400 cm -mv, zonder dat er een 
duidelijke verandering in de textuur waar te nemen is. Het gaat geheel om afzettingen die 
gesedimenteerd zijn tijdens de actieve fase van de meandergordel/stroomgordel van de 
Hollandsche IJssel. Verder zijn er in het noordwestelijke deel van het plangebied afvalres-
ten van vermoedelijk een vuilstort aangetroffen. In het uiterst noordwestelijke deel van het 
plangebied is sprake van een opgebrachte laag van sterk zandige klei met resten recent 
tot subrecent daterend bouwpuin, dat deel uitmaakt van het dijklichaam dat is aangelegd 
direct langs de ten noorden van het plangebied gelegen Hollandsche IJssel, waarschijnlijk 
in de periode direct nadat er kleiwinning had plaatsgevonden en de aanleg dan wel verste-
viging van de dijk direct langs de loop van de Hollandsche IJssel noodzakelijk was. 
 
Conclusie  
Omdat de bovenste oorspronkelijke kleilaag (oeverwalafzettingen) is afgegraven ten 
behoeve van de baksteenindustrie, is het van nature gevormde bodemprofiel niet meer 
aanwezig. Daarmee is ook het archeologisch niveau in de oorspronkelijke top van de 
oeverwalafzettingen vergraven. Geconcludeerd wordt dat de hoge archeologische ver-
wachting van het plangebied op de aanwezigheid van archeologische resten daterend 
vanaf de Late-IJzertijd bijgesteld dient te worden naar een lage verwachting. Er is geen 
aanleiding meer is om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plange-
bied te vermoeden, waardoor er ten aanzien van de archeologie dan ook geen gevolgen 
zijn voor de voorgenomen bodemingrepen. 
 
Advies 
Op grond van de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied adviseert Econsultancy 
om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Er hebben binnen 
het plangebied reeds vergravingen plaatsgevonden ten behoeve van de baksteenindustrie, 
waardoor het archeologisch niveau in de oorspronkelijke top van het voorheen aanwezige 
afdekkende pakket oeverwalafzettingen reeds verwijderd is. 
 
Ten aanzien van het dijklichaam in het uiterst noordwestelijke deel van het plangebied, dat 
gezien kan worden als een cultuurhistorisch element daterend uit de eerste helft van de 
20e eeuw, zal aanvullend onderzoek niet noodzakelijk zijn, omdat ter plaatse geen bodem-
verstorende ingrepen zullen worden uitgevoerd (zal deel uit gaan maken van een paar-
denweide). 

2421149100 
(58748) 

1100 meter ten noordoosten Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: 4021 Montfoort, Waardsedijk Oost 11&13 Montfoort 
Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V. 
Datum: 01-10-2013 
Resultaat:  
Het onderzoek heeft nauwelijks archeologische sporen opgeleverd. In het midden en het 
noorden van het plangebied zijn puinsporen aangetroffen en veel (sub)recente vondsten in 
en onder de bouwvoor. Het advies is om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten 
voeren. 

 
 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen 
vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan drie vondstmeldingen geregi-
streerd (zie en figuur 16). 
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Tabel V. Overzicht ARCHIS-vondstmeldingen 

Vondstnummer 
(Waarnemingsnr.) 

Locatie t.o.v. plangebied Datering 

2900248100 
(35363) 

900 meter ten noordoosten Complextype: complextype niet te bepalen 
 
Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
- fragment van een keramische kan 

3960117100 () 1000 meter ten noordwes-
ten 

Complextype: complextype niet te bepalen 
 
Late Middeleeuwen : 
- 8 fragmenten van keramische kogelpotten 
 
Nieuwe tijd : 
- 4 fragmenten van keramische objecten,  
- fragment van een zilveren object,  
- fragment van een loden object,  
- fragment van een tinnen object,  
- fragment van een tinnen bord/schotel 
- 4 fragmenten van bronzen gespen 
- koperen munt, duit/oord/cent/stuiver 
- 4 koperen munten, duit/oord/cent/stuiver 
- fragment van een zilveren knoop 
- loden gewicht 
- 3 fragmenten van loden lakenloden/lakenzegels 
- ijzeren onderdeel van een vuurwapen 

3961940100 () 1000 meter ten zuidwesten Complextype: complextype niet te bepalen 
 
Romeinse tijd : 
- fragment van een bronzen fibula 
 
Nieuwe tijd : 
- fragment van een loden object,  

 
3.8 Aanvullende informatie 
 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 12 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland, afdeling 12, Utrecht en omstreken,  (d.d. 6 december 2016, contactpersoon de heer 
H. Rebel), maar dit heeft binnen het tijdsbestek van de uitvoering van dit onderzoek geen aanvullende 
informatie opgeleverd. 
 
3.9 Korte bewoningsgeschiedenis van Snelrewaard 
 
In deze paragraaf wordt een korte bespreking van de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied 
gegeven. Een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weerge-
geven in bijlage 2. Voor een uitgebreide bespreking van de bewoningsgeschiedenis van het gebied 
binnen de gemeente Montfoort wordt verwezen naar de rapportage behorende bij het diverse archeo-
logische kaartmateriaal van de gemeente Montfoort.

30
 

 
De oudst bekende nederzettingen van het deel van het rivierengebied binnen de gemeente Oudewa-
ter dateren uit het Mesolithicum. Deze zijn voornamelijk te vinden op rivierduinen en grote stroomrug-
gen. De relatief hooggelegen stroomruggen liepen meestal niet onder water tijdens overstromingen, 
en waren vanwege hun goed doorlatende en meestal kalkrijke gronden het meest geschikt voor land-
bouw. Daar kwam bij dat de rivieren de enige verkeersaders vormden. Tijdens de Romeinse tijd 
vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk (de limes).  
 
Aan het eind van de Romeinse tijd nam de bevolkingsdichtheid af. Dit hangt samen met het verval 
van het Romeinse rijk, en misschien ook met een toename van het aantal overstromingen als gevolg 
van een drastische wijziging in de ligging van de belangrijkste rivierarmen (ontstaan van Lek, Waal, 
Gelderse IJssel).  
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Pas in de Vroege-Middeleeuwen (vooral de Karolingische tijd, 650-900 na Chr.) nam het aantal ne-
derzettingen weer flink toe. De Karolingische nederzettingen zijn vooral te vinden op de hoger gele-
gen stroomruggen, waardoor ze vaak een langgerekt patroon vormen. Rond 1200 na Chr. begon men 
met het aanleggen van dijken om zo de dorpen te beschermen tegen overstromingen, vaak eerst in 
de vorm van dwarsdijken en in latere fases parallel langs de huidige rivieren. 
 
3.10 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VI.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum t/m 

Midden-Neolithicum 

Laag en verwacht 

wordt geen 
ligging in situ 

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiks-

voorwerpen 

Vermoedelijk alleen nog als verspoelde 

resten in de beddingafzettingen beho-
rend tot de meandergordel/stroomgordel 
van de Hollandsche IJssel (buiten hun 
oorspronkelijke context/ex situ) 

Laat-Neolithicum t/m 
Midden-IJzertijd 

Laag en verwacht 
wordt geen 
ligging in situ 

kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool, 
botresten en gebruiksvoorwerpen 

Vermoedelijk alleen nog als verspoelde 
resten in de beddingafzettingen beho-
rend tot de meandergordel/stroomgordel 
van de Hollandsche IJssel (buiten hun 
oorspronkelijke context/ex situ) 

Late-IJzertijd en Romein-
se tijd 
 

Laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, 
natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, 
metaalresten, houtskool, botresten en gebruiks-
voorwerpen 

In het pakket oeverwal-/stroomgordelaf-
zettingen, afgezet tijdens de actieve fase 
van de meandergordel/stroomgordel van 
de Hollandsche IJssel, maar vermoede-
lijk volledig ontgraven 

Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd  

Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine 
fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, 
houtskool, botresten, organische resten en 
gebruiksvoorwerpen.  

In het bovenste deel van het pakket 
oeverwal-/stroomgordelafzettingen, 
afgezet tijdens de actieve fase van de 
meandergordel/stroomgordel van de 
Hollandsche IJssel/in en direct onder de 
bouwvoor, maar vermoedelijk volledig 
ontgraven  

 
Op basis van de verzamelde landschappelijke gegevens ligt het plangebied binnen de meandergor-
del/stroomgordel van de Hollandsche IJssel. Deze meandergordel/stroomgordel heeft actief gesedi-
menteerd vanaf circa 240 voor Chr. tot 1285 na Chr. (Late-IJzertijd t/m Late-Middeleeuwen A), het 
jaar waarin op last van Floris V de Hollandse IJssel bovenstrooms (bij Vreeswijk) afgedamd werd van 
de Lek. Dit maakte een eind aan de sedimentatie. Afzettingen die gesedimenteerd zijn voordat de 
meandergordel van de Hollandsche IJssel ontstond, zullen grotendeels zo niet geheel zijn geëro-
deerd. Specifiek binnen het plangebied zullen dit afzettingen zijn gesedimenteerd zijn tijdens de ac-
tieve fase van de meandergordel van Blokland-Snelrewaard en Willeskop, respectievelijk tussen circa 
2500 en 2165 (Bronstijd-IJzertijd) en tussen circa 5890 en 5220 voor Chr. (Mesolithicum). De bed-
dingafzettingen van huidige dan wel verlaten (grote) meandergordels reiken vaak tot in de dekzandaf-
zettingen dan wel de vlechtende Pleistocene rivierterrasafzettingen. De Hollandsche IJssel wordt 
gerekend tot één van deze grote systemen.  
 
De verwachting is hierdoor dat eventueel aanwezige archeologische resten uit de perioden vóór de 
Late-IJzertijd die in de top van de afzettingen hebben gelegen gesedimenteerd tijdens de actieve fase 
van oudere meandergordels, zullen zijn geërodeerd (geen ligging meer in hun oorspronkelijke con-
text). Daarom is de archeologische verwachting voor resten uit de perioden (Laat-)Paleolithicum t/m 
Midden-IJzertijd laag. Deze verwachting kan echter op basis van de beschikbare informatie niet nader 
worden onderbouwd. Definitief uitsluitsel hierover kan alleen worden gegeven door middel van het 
uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 
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Met het ontstaan van de meandergordel van de Hollandsche IJssel, en daarmee de vorming van ho-
ger gelegen kronkelwaardruggen, oeverwallen en crevassen, kreeg het plangebied wel een gunstige 
ligging voor bewoning. De meeste archeologische onderzoeken en waarnemingen in de omgeving 
van het plangebied zijn gedaan binnen de historische stadskern van Montfoort. Buiten de historische 
stadskern zijn slechts enkele waarnemingen gedaan van voornamelijk aardewerkfragmenten uit de 
perioden IJzertijd-Nieuwe tijd (de periode van het bestaan van de rivier de Hollandsche IJssel). Het 
aantal archeologische onderzoeken buiten de historische stadskern is beperkt. Uit enkele booronder-
zoeken en een gravend onderzoek in de omgeving blijkt dat zich nauwelijks sporen bevinden in de 
oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel. 
 
Het plangebied heeft altijd buitendijks gelegen, het dijklichaam waar de Waardsdijk overheen loopt 
betreft de winterdijk. Het plangebied is in ieder geval vanaf het begin van de 17

e
 in agrarisch gebruik 

geweest, eerst voornamelijk als akkerland, vanaf de tweede helft van de 20
e
 eeuw grotendeels als 

grasland.
31

 Vermoedelijk is deze overgang te koppelen aan de ontgravingen die hebben plaatsgevon-
den ten behoeve van de baksteenindustrie, waarbij het zandige kleidek (top oeverwal) is afgegra-
ven.

32
 Op basis van gegevens van het AHN en de bodemkaart wordt verwacht dat de ontgravings-

diepte binnen het plangebied circa 0,7 meter is. Door het gebruik van het plangebied als akker-
land/grasland zal er een geroerde/verstoorde bouwvoor zijn ontstaan van minimaal 30 cm (bijvoor-
beeld door ploegwerkzaamheden). Hierdoor wordt een verstoringsdiepte verwacht van circa 100 cm 
ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveldniveau, waardoor het waarschijnlijk is dat in het verle-
den eventueel aanwezige archeologische resten of sporen geheel verstoord zijn geraakt. De hoge 
verwachting op het voorkomen van resten uit de perioden Late-IJzertijd t/m Nieuwe tijd, zoals aange-
geven op de archeologische maatregelenkaart van de gemeente Oudewater, wordt vooralsnog bijge-
steld naar een lage verwachting (zie tabel VII). 
 
Bodemverstoring 
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde 
van archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten in situ 
bewaard zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.  
 
Het plangebied is in ieder geval vanaf het begin van de 17

e
 in agrarisch gebruik geweest, eerst voor-

namelijk als akkerland, vanaf de tweede helft van de 20
e
 eeuw als grasland. Tijdens dit gebruik is de 

verwachting dat de bodem, afgezien van de (toenmalige) bouwvoor, minimaal verstoord is.  
 
Wel wordt vermoed dat er binnen het plangebied ontgravingen plaatsgevonden, ten behoeve van de 
baksteenindustrie. Op basis van gegevens van het AHN wordt ingeschat dat de ontgravingsdiepte 
binnen het plangebied ongeveer 0,7 m is. Hierdoor zullen in het verleden eventueel aanwezige ar-
cheologische resten of sporen geheel verstoord zijn geraakt. Definitief uitsluitsel of er in het plange-
bied afgravingen hebben plaatsgevonden kan alleen worden gegeven door middel van het uitvoeren 
van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 
 
  

                                                      
31

 Kadastrale kaart 1830 en topografische kaarten, figuur 6 t/m 11 
32

 Steenfabriek aan overkant, topografische kaart 1906 
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3.11 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens hebben opgele-
verd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Het plangebied is in ieder geval vanaf het begin van de 17

e
 in agrarisch gebruik geweest, 

eerst voornamelijk als akkerland, vanaf de tweede helft van de 20
e
 eeuw als grasland. Tijdens 

dit gebruik is de verwachting dat de bodem, afgezien van de (toenmalige) bouwvoor, mini-
maal verstoord is.  
 
Wel wordt vermoed dat er binnen het plangebied ontgravingen plaatsgevonden, ten behoeve 
van de baksteenindustrie. Op basis van gegevens van het AHN wordt ingeschat dat de ont-
gravingsdiepte binnen het plangebied circa 0,7 meter is. Hierdoor zullen in het verleden even-
tueel aanwezige archeologische resten of sporen geheel verstoord zijn geraakt. Anderzijds 
bestaat er ook de mogelijkheid dat naast het plangebied gelegen terreindelen zijn opge-
hoogd, ten behoeve van bewoning en gebruik in de Nieuwe tijd. Definitief uitsluitsel of er in 
het plangebied afgravingen hebben plaatsgevonden kan alleen worden gegeven door middel 
van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 
 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied, een beekdal)? 
Op basis van de verzamelde landschappelijke gegevens ligt het plangebied binnen de mean-
dergordel van de Hollandsche IJssel. Deze meandergordel heeft actief gesedimenteerd vanaf 
circa 240 voor Chr. tot 1285 na Chr. (Late-IJzertijd t/m Late-Middeleeuwen A), het jaar waarin 
op last van Floris V de Hollandse IJssel bovenstrooms (bij Vreeswijk) afgedamd werd van de 
Lek. Dit maakte een eind aan de sedimentatie. Afzettingen die gesedimenteerd zijn voordat 
de meandergordel van de Hollandsche IJssel ontstond, zullen grotendeels zo niet geheel zijn 
geërodeerd. Specifiek binnen het plangebied zullen dit afzettingen zijn die gesedimenteerd 
zijn tijdens de actieve fase van de meandergordel/stroomgordel van Blokland-Snelrewaard en 
Willeskop, respectievelijk tussen circa 2500 en 2165 (Bronstijd-IJzertijd) en tussen circa 5890 
en 5220 voor Chr. (Mesolithicum). De beddingafzettingen van huidige dan wel verlaten (grote) 
meandergordels reiken vaak tot in de dekzandafzettingen dan wel de vlechtende Pleistocene 
rivierterrasafzettingen. De Hollandsche IJssel wordt gerekend tot één van deze grote syste-
men. Eventueel aanwezige archeologische resten uit de perioden vóór de Late-IJzertijd zullen 
tevens zijn geërodeerd (geen ligging meer in hun oorspronkelijke context). Daarom geldt er 
geen archeologische verwachting meer voor resten uit de perioden (Laat-)Paleolithicum t/m 
Midden-IJzertijd. 
 
Met het ontstaan van de meandergordel van de Hollandsche IJssel, en daarmee de vorming 
van hoger gelegen kronkelwaardruggen, oeverwallen en crevassen, kreeg het plangebied 
een gunstige ligging voor bewoning. In de gebieden buiten de dorpskernen zijn slechts enkele 
waarnemingen gedaan van voornamelijk aardewerkfragmenten uit de perioden IJzertijd-
Nieuwe tijd (de perioden van het bestaan van de rivier de Hollandsche IJssel).  
 
Uit enkele booronderzoeken en een gravend onderzoek in de omgeving blijkt dat zich nauwe-
lijks sporen bevinden in de oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel. 
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Het plangebied heeft altijd buitendijks gelegen, het dijklichaam waar de Waardsdijk overheen 
loopt betreft de winterdijk. Het plangebied is in ieder geval vanaf het begin van de 17

e
 in agra-

risch gebruik geweest, eerst voornamelijk als akkerland, vanaf de tweede helft van de 20
e
 

eeuw als grasland. Vermoedelijk is deze overgang te koppelen aan de ontgravingen die heb-
ben plaatsgevonden ten behoeve van de baksteenindustrie, waarbij het zandige kleidek (top 
oeverwal) is afgegraven. Op basis van gegevens van het AHN wordt verwacht dat de ontgra-
vingsdiepte binnen het plangebied circa 0,7 meter is. Door het gebruik van het plangebied als 
akkerland/grasland zal er een geroerde/verstoorde bouwvoor zijn ontstaan van minimaal 30 
cm (bijvoorbeeld door ploegwerkzaamheden). Er wordt een verstoringsdiepte verwacht van 
circa 100 cm ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveldniveau. Hierdoor is het zeer waar-
schijnlijk dat in het verleden eventueel aanwezige archeologische resten of sporen geheel 
verstoord zijn geraakt. Van een behoudenswaardige vindplaats zal in dat geval geen sprake 
meer zijn.  
 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
Voor het plangebied was de archeologische verwachting voordat de ontgravingen ten behoe-
ve van de baksteenindustrie hadden plaatsgevonden, hoog voor resten uit de perioden vanaf 
de Late-IJzertijd. Door ontgravingen is het zeer waarschijnlijk dat in het verleden eventueel 
aanwezige archeologische resten of sporen geheel verstoord zijn geraakt. Hierdoor dient de 
hoge verwachting voor de perioden Late-IJzertijd t/m Nieuwe tijd te worden bijgesteld naar 
een lage verwachting. 
 

 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een gecombineerd verkennend en 
karterend booronderzoek, conform de eisen van de BRL SIKB 4000 (versie 4.0, 07-06-2016) en KNA, 
versie 4.0, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek is op 12 december 2016 door 
drs. K. Klerks (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd 
conform onderzoeksprotocol 3 zoals omschreven in de actualisatie van het archeologiebeleid voor 
gemeente Oudewater.

33
 Het onderzoek is uitgevoerd door drs. S. Brussé (KNA-archeoloog) en drs. K. 

Klerks (senior prospector). 
 
In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor (diameter 12 cm) 16 boringen tot maximaal 6 m -mv 
gezet (zie figuur 19). Er zijn drie boringen uitgevoerd tot 6 m –mv of tot tenminste 1 m in het bedding-
zand. De boringen zijn verspreid binnen het plangebied gezet. Er is geboord met een afstand van 20 
m tussen de raaien en een afstand van 15 m tussen de boringen. Tot 1,2 m -mv is geboord met een 
Edelman boor met een diameter van 12 cm. Het opgeboorde materiaal is met behulp van een boor-
mes doorsneden en geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Daaronder is 
geboord met een guts met een diameter van 3 cm. In de boringen waarbij zand werd aangetroffen 
onder grondwater is met een zuigerboor met een lengte van 1 meter en een diameter van 3 cm door-
geboord. Omdat het boorgat onder grondwater dicht loopt kon in het zand niet dieper dan 1 meter 
worden geboord. 
 
De raaien zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem bestaande uit ge-
lijkbenige driehoeken ontstaat. Bij het zetten van de boringen is rekening gehouden met de aanwezi-
ge verhardingen en gebouwen. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

34
 De boringen zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-

waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Neder-
land (AHN).  
  

                                                      
33

 Ende, 2015. 
34 

Bosch, 2005.  
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Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een 
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuur-
lagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Daar waar sprake is van een (deels) intact profiel is 
de laag waar archeologische indicatoren meest waarschijnlijk kunnen worden verwacht doorsneden 
met een boormes. Het materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot, etc. 
 
Vanwege het gebruik van het plangebied als grasland en schapenweide was het niet mogelijk een 
oppervlaktekartering uit te voeren. 
 
4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 4 
weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. 
 
De hoofdlijnen van de opbouw van de bodem kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
Tabel VII.  Hoofdlijn bodemopbouw 

Diepte Samenstelling Interpretatie 

0 - 30 cm -mv Grijsbruine zandige, humeuze klei, vaak met baksteen Bouwvoor 

30 - 85 cm-mv Bruingrijze sterk siltige tot zandige klei, soms met bouwkeramiek. Verstoorde oeverafzettingen en deels opge-
brachte grond 

85 - 110 cm -mv Donkergrijze tot grijsbruine zandige, licht humeuze klei. Overgangslaag van verstoorde naar natuurlij-
ke afzettingen, mogelijk oud oppervlak van na 
de bedijking. 

110 - 600 cm -mv In het noordwestelijk deel: veen, licht amorf afgewisseld met zwak 
siltige klei.  

Veengebied, kom 

110 - 500 cm -mv In het centrale deel: grijze tot donkergrijze licht gelaagde zandige 
klei met schelpfragmenten op matig fijn zand 

Oeverafzettingen op beddingafzettingen van 
de Hollandsche IJssel 

110 - 500 cm -mv In het zuidoostelijk deel: donkergrijze, matig humeuze, sterk ge-
laagde siltige klei met detritus op humeus matig fijn zand 

Restgeulopvulling van de oorspronkelijke geul 
van de Hollandsche IJssel. 

 
In het hele gebied is de actieve bouwvoor niet dikker dan 30 cm en bestaat uit matig tot sterk zandige 
licht humeuze klei. In enkele boringen bevinden zich resten van modern bouwmateriaal in de bouw-
voor zoals baksteen en betonpuin.  
 
Daaronder bevindt zich tot een diepte van tussen 75 en 100 cm een laag taaie donkergrijsbruine tot 
grijsbruine klei. Het materiaal is matig tot sterk zandig, soms licht humeus en vertoont weinig struc-
tuur. Op veel plaatsen bevinden zich resten van bouwmateriaal en baksteen tot onder in deze laag. 
Het materiaal is soms duidelijk recent (steenkool, glas, betonpuin en mortel) maar in veel gevallen 
niet nauwkeuriger te dateren dan Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd (roodbakkend bouwkeramiek, 
baksteen, een fragmentje vulkanisch maalsteen). Ook bevinden zich op een aantal plaatsen kleine 
fragmenten houtskool in deze laag. In twee boringen bevinden zich lichte fosfaatvlekken in deze laag. 
Op basis van de kenmerken van de laag en het voorkomen van relatief recent materiaal kan worden 
geconcludeerd dat het hier gaat om een laag verstoord of in enkele gevallen opgebracht materiaal.  
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Onder deze verstoorde laag bevindt zich in een groot deel van het plangebied een licht humeuze 
zandige kleilaag, met een dikte van 10 tot maximaal 25 cm die in de meeste gevallen enigszins door-
worteld is. Het materiaal is niet sterk gerijpt maar vertoont wel vaak ijzervlekken. Mogelijk gaat het 
hier om een oud oppervlak dat na de kleiwinning in het gebied enige tijd in laaggelegen, natte om-
standigheden aan het maaiveld heeft gelegen. Onder deze omstandigheden kon in deze oorspronke-
lijke oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel een accumulatie van organische stof plaatsvinden. 
 
De onderliggende natuurlijke afzettingen vertonen een grote diversiteit over een kort afstand. In het 
noordelijk deel van het plangebied bevindt veen tot een diepte van tenminste 3,1 m –mv. Daaronder 
bevindt zich een laag zwak siltige,ongerijpte komklei met veel plantenresten. Het veen wordt onder-
broken door een kleilaag op een diepte van 3,1 tot 4,1 m –mv. Deze komklei is waarschijnlijk afgezet 
door de nabijgelegen stroomgordel van Benschop-Snelrewaard. De beding van deze stroomgordel 
werd op basis van het vooronderzoek verwacht in het plangebied maar is niet aanwezig. Onder de 
komklei bevindt zich rietveen. Op een diepte van 5,7 m –mv bevindt zich een laag sterk siltige, onge-
rijpte klei met een sterk gelaagdheid. Afgeleidt aan de diepte van afzettingen gaat het hier waarschijn-
lijk om oude oeverafzettingen behorend tot de stroomgordel van Willeskop. 
 
In het centrale deel van het plangebied bevinden zich oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel tot 
een diepte van 2 tot 3,4 m –mv. Daaronder bevindt zich matig fijn, kalkrijk, matig siltig zand met een 
duidelijke gelaagdheid. Het gaat hierbij om beddingafzettingen van de Hollandsche IJssel. De hoogte 
van de beddingafzettingen kan variëren over vrij korte afstand, maar bevindt zich nergens boven 2 m 
–mv. De bedding ligt dieper dan verwacht op basis van onderzoeken uit de omgeving, mogelijk gaat 
het hier om een oudere fase van de Hollandsche IJssel  
 
In het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich een dik pakket afzettingen die gekenmerkt wor-
den door een sterke gelaagdheid gecombineerd met de aanwezigheid van detrituslaagjes en licht 
humeuze bijmenging. Het materiaal is over het algemeen kalkrijk en bevat hout en schelpfragmenten. 
Dit is zeer typerend voor afzettingen in de restgeul van de rivier die vaak onder periodiek sterk wisse-
lende stroomsnelheden worden afgezet. Afzetting vindt plaats onder water waar vaak plantengroei in 
plaatsvindt. Op een diepte van 4,1 m –mv bevindt zich eveneens licht humeus, matig fijn zand dat ook 
onder de vroegste restgeulafzettingen gerekend kan worden.  
 
Het aangetroffen bodemprofiel komt overeen met het bodemtype zoals weergegeven op de Bodem-
kaart van Nederland (zie § 3.6). 
 
Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn in negen van de zestien boringen primaire en secundaire archeologi-
sche indicatoren aangetroffen (zie Tabel VIII). De aangetroffen archeologische indicatoren zijn voor-
gelegd aan de heer drs. S. Brussé, KNA-archeoloog.  
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Tabel VIII. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren 

Boring nr. Diepte/Traject in cm -mv Datering Indicator 

1 70-110 - Houtskoolfragmenten (< 5 mm) 

2 25-50 LME-NT Fragment vulkanische maalsteen, spijker 

4 85-100 - fosfaatvlekken 

5 85-100 LME-NT bouwkeramiek 

6 30-85  NT betonpuin 

6 30-85  LME-NT Bouwkeramiek, houtskoolfragmenten (< 5 mm) 

6 85-90  - fosfaatvlekken 

7 25-70 NT steenkool 

11 25-60 LME-NT bouwkeramiek 

15 25-75 LME-NT baksteen 

16 25-70 LME-NT baksteen 

 
Alle indicatoren zijn aangetroffen in de verstoorde en deels opgebrachte laag tussen bouwvoor en 
onderliggende natuurlijke afzettingen. De meeste indicatoren dateren uit Late Middeleeuwen tot 
Nieuwe tijd, enkele zijn niet op zichzelf te dateren en andere zijn duidelijk uit Nieuwe tijd gedateerd. Al 
met al onderschrijven de indicatoren de antropogene oorsprong van het materiaal. 
 
Omdat alle indicatoren zijn waargenomen in de geroerde bovengrond, waarin zich tevens veel recent 
materiaal bevindt, vormen de indicatoren geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologi-
sche vindplaats in het plangebied te vermoeden. 
 
De archeologische vondsten zullen conform de specifieke eisen van het depot worden aangeleverd 
aan het provinciaal depot van de provincie Utrecht. 
 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

Onder de bouwvoor van ongeveer 30 cm ligt een verstoorde laag tot een diepte van gemid-
deld 85 cm –mv. Deze laag bevat recent materiaal en deels niet precies te dateren materiaal 
uit Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd. Daaronder bevinden zich natuurlijke afzettingen be-
staande uit veen, oeverafzettingen en restgeulafzettingen van noord naar zuid in het plange-
bied.  

 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
Het bodemprofiel is verstoord tot tenminste 75 cm –mv en gemiddeld 85 cm –mv. Een groot 
deel van de meest recente oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel is hoogstwaarschijnlijk 
afgegraven of tenminste verstoord. 

 
 Zijn, daar waar het bodemprofiel intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en mini-
male en maximale dikte ervan? 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in onverstoorde context. 

 
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen cq. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
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Er zijn geen archeologische lagen aangetroffen. 
 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

De verwachting op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Oudewater en 
de landschappelijke situatie was hoog. Op basis van de lage ligging van het plangebied en de 
resultaten van onderzoeken in de omgeving werd verwacht dat de bovengrond van het plan-
gebied vergraven dan wel verstoord zou zijn. 

 
 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen van de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
Er is geen vindplaats binnen het plangebied aanwezig. 

 
 
5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1 Conclusie 
De bovengrond van het plangebied is tot een diepte van ten minste 75 cm verstoord, archeologische 
waarden worden hier niet meer in situ verwacht. Daaronder worden op basis van de aangetroffen 
landschappelijke situatie geen archeologische waarden verwacht. De archeologische verwachting kan 
worden bijgesteld naar laag. 
 
5.2 Advies 
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden/de 
verstoorde bodemopbouw, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, 
in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaats-
vinden. 
 
Bovenstaand is het advies van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies 
nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen 
worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door 
het bevoegd gezag (gemeente Oudewater), die vervolgens een besluit neemt. 
 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden 
aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
uit juli 2016. Melding van archeologische waarden kan plaatsvinden bij het Ministerie van OCW (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), 
de gemeente Oudewater of de Provincie Utrecht.  
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen historische kaart uit 1670
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Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Legenda 
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Situering van het plangebied binnen 'T Hooghe Heymraedtschap van den Landen van Woerden, 1670 (Justus en David 
Vingboons) 

 

Waardsedijk te Snelrewaard. 

 



 

 

 

Rapport 2887.001 versie 2   

 

Figuur 5. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1850-1900
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Kaartencollectie nationaal archief 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Generaale land-kaarte van den Loopicker-waard, 1771 (D.W.C. Hattinga) 

 

Waardsedijk te Snelrewaard. 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale minuutkaart uit 1822
40

 
 

 
 

 
  

                                                      
40 

Beeldbank RCE 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Militair-Topografische kaart (veldminuut) uit 
1879
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Militair-Topografische kaart (veldminuut) uit 
1906

42
 

 

 
 

 
  

                                                      
42 

Kadaster Topotijdreis 

Legenda 

Plangebied 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1936
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1967
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1986
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Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart
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Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
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Figuur 14. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart
48

 
 

 
 

 
  

                                                      
48 

Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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Situering van het plangebied binnen de bodemkaart 

 

Waardsedijk te Snelrewaard. 
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Figuur 15. Situering van het plangebied binnen de Paleogeografische kaart
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Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Zandbanenkaart (zand diepte) 

 

Waardsedijk te Snelrewaard. 
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Figuur 16. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied
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Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied  (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN) 

 

Waardsedijk te Snelrewaard. 
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Figuur 17. Situering van het plangebied binnen de Cultuurhistorische waardenkaart
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Cultuurhistorische kaart Utrecht 

Situering van het plangebied binnen de Cultuurhistorische waardenkaart 
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Figuur 18. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart
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Figuur 19. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-
denis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-
vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
 
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
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urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-
contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 
van de grensverdediging langs de Rijn. 
 
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-
ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
Vanaf de 10

e
 – 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
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sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-
delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industrië-
le revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-
ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. 
Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 
onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot belang 
is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond be-
schermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende 
fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-
gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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