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Samenvatting
In opdracht van Bureau voor Archeologie heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd ter plaatse van Herenweg 212 te Vinkeveen (gemeente De Ronde Venen). De
aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van drie
nieuwe onderkelderde woningen. Hierbij wordt de bodem geroerd tot 3,4 m –mv en bestaat
de kans dat eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.
De archeologische verwachting is hoog voor archeologische resten uit de late middeleeuwen
en recenter die samenhangen met de ontginning van dit veengebied. Eventuele archeologische
resten zijn aanwezig in de top van het veen en bestaan uit resten van (funderingen) van
boerderijen met erven, en resten van bijgebouwen, erfafscheidingen en de neerslag
(aardewerk, metaal, hout) van agrarische activiteiten. Als gevolg van de activiteiten in de
nieuwe tijd is de bodem plaatselijk verstoord. Daarnaast bestaat de kans dat vanaf 4,5 m –mv
archeologische resten aanwezig zijn ter plaatse van mogelijk aanwezige kreken en dieper in de
top van het Pleistoceen. De kans op het aantreffen van archeologische resten in deze lagen is
onbekend. De verstoring van en eventueel informatieverlies van mogelijke vindplaatsen in
deze lagen wordt gering veronderstelt.
Bij het verkennend booronderzoek zijn vijf boringen geplaatst tot 3m diep. Op basis van het
verkennend booronderzoek heeft de zuidwestzijde van het plangebied een hoge
archeologische verwachting gekregen en de noordoostzijde een lage archeologische
verwachting voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.
Het wordt aanbevolen om de bodem bij de nieuw te bouwen woning (A) aan de wegzijde
(zuidwesten) nader te onderzoeken middels archeologische begeleiding indien bij de
werkzaamheden de bodem dieper dan 80cm wordt verstoord.
Als de archeologische begeleiding ter plaatse van de woning aan de wegzijde daartoe
aanleiding geeft (behoudenswaardige resten worden aangetroffen), wordt aanbevolen om ook
de graafwerkzaamheden ter plaatse van de middelste woning (B) archeologisch te begeleiden
indien bij de werkzaamheden de bodem dieper dan 80cm wordt verstoord.
Aanbevolen wordt de voorgenomen werkzaamheden ter plaatste van de achterste woning (C)
zonder nader archeologisch onderzoek toe te staan.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid (de gemeente De Ronde
Venen).
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele
vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de
gemeente De Ronde Venen.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Bureau voor Archeologie heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek
uitgevoerd ter plaatse van Herenweg 212 te Vinkeveen (gemeente De Ronde Venen). De
aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van drie
nieuwe onderkelderde woningen. Hierbij wordt de bodem geroerd tot 3,0 m –mv en bestaat
de kans dat eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord. Het onderzoek is
een vervolg op een reeds uitgevoerd bureauonderzoek.1

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om
uitspraken te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en
mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:







Is er in het plangebied een intacte bodem aanwezig en zo ja, waaruit bestaat deze?
Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied er uit?
In hoeverre is de bodem verstoord door de bouw en sloop van opstallen in de laatste
decennia?
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo
ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
Is vervolgonderzoek noodzakelijk om de archeologische waarde van het plangebied
vast te stellen?
Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn: Welke maatregelen kunnen
worden genomen om voldoende rekening te houden met deze archeologische
waarden?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1

De Boer 2013
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1.3

Administratieve gegevens

Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contact persoon:
Bevoegd gezag:
Coördinaten plangebied

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Herenweg 212 te Vinkeveen
Herenweg 212
Vinkeveen
Gemeente Vinkeveen sectie E perceel 2417
Utrecht
De Ronde Venen
Bureau voor Archeologie
A. de Boer
e-mail: info@bureauvoorarcheologie.nl
Gemeente De Ronde Venen
123.668/470.728
123.700/470.758
123.711/470.745
123.677/470.718
2
1.400 circa m
31E
56790
46106

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft is gelegen op het perceel Herenweg 212 te Vinkeveen (zie afbeelding 1
voorblad). Het plangebied is bebouwd met een woning en daarachter (ten noordoosten) staat
een schuur.

2.2

Voorziene ontwikkeling
De bestaande bebouwing wordt afgebroken, waarna drie woningen worden gebouwd. Ten
behoeve van de tekst in dit rapport zijn de woningen genummerd A, B en C. Vooralsnog zijn de
plannen om deze drie woningen volledig te onderkelderen. De bodemverstoring reikt in dat
geval tot 3,4 m –mv. Diepere verstoringen bestaan uit heipalen. De nieuwbouwlocaties zijn
geprojecteerd op de huidige situatie en weergegeven in afbeelding 2.

3

Archeologische verwachting2
In het plangebied kunnen op het pleistocene oppervlak op -8m t.o.v. N.A.P. archeologische
resten uit het paleolithicum of mesolithicum voorkomen. Het betreft resten van jagers en
verzamelaars.
Op eventuele kreken in het plangebied kunnen archeologische resten uit het neolithicum
aanwezig zijn. Dit niveau bevindt zich op -6 m t.o.v. N.A.P of dieper (4,5 m –mv).
Bovengenoemde archeologische niveaus manifesteren zich naar verwachting door een
spreiding van archeologisch vondstmateriaal: vuursteen en aardewerk. De verwachte dichtheid
van artefacten is laag.

2

De Boer 2013
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De kans op het daadwerkelijk aantreffen van deze archeologische niveaus wordt, gezien de
beperkte omvang van het plangebied, laag geacht. Dergelijke sites kunnen worden opgespoord
door middel van grootschalig landschapsonderzoek.
In het plangebied kunnen resten uit de Late Middeleeuwen en recenter aanwezig zijn die
samenhangen met de ontginning van dit veengebied. De kans op het aantreffen van dergelijke
resten is groot. Eventuele resten zijn aanwezig in de top van het veen en bestaan uit resten
van (funderingen) van boerderijen met erven, en resten van bijgebouwen, erfafscheidingen en
de neerslag (aardewerk, metaal, hout) van agrarische activiteiten. De archeologische resten
zijn aanwezig in de vorm van een archeologische laag waar archeologische indicatoren kunnen
worden aangetroffen in een matrix van veraard veen. Deze archeologische laag bevindt zich in
de eerste anderhalve meter van het bodemprofiel.
Vermoedelijk is in het gebied sprake van een toemaakdek: organisch stadsafval uit de grote
steden dat na de Middeleeuwen is aangebracht om de bodem op te hogen en te verstevigen.
Een bodemverontreiniging wordt daarom verwacht.
De verwachting is dat de top van het bodemprofiel in het plangebied is geroerd door de bouw
en sloop van het huis dat zichtbaar is op de kadastrale minuut, alsmede door de bouw van het
huidige huis (met kelder) en schuur (met grote kruipruimte). Het plangebied staat als
afgegraven op de bodemkaart aangeduid. Als dit het geval is, zijn waardevolle archeologische
resten waarschijnlijk afwezig.

4

Archeologisch veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd conform een door de gemeente goedgekeurd Plan van
Aanpak (PVA).3 Het veldonderzoek is uitgevoerd door dhr. A. de Boer (senior prospector).

4.1

Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn 5 boringen (nrs. 1 t/m 5) gezet met Edelmanboor met een diameter van
7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn tot minimaal 300 cm –mv
uitgevoerd. Dit in verband met de bodemverstoring, die ter plaatse van de kelders tot 3,4 m mv voorzien is. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.4 De
boringen zijn ingemeten ten opzichte van de lokale topografie.
De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.5

3

De Boer 2013
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
5
Bosch 2007
4
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4.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, die het veldonderzoek
door middel van boringen hebben beïnvloed.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 2.
Bodemopbouw en interpretatie
De ondergrond in het hele plangebied bestaat uit veen. Het veen bevat veel resten van zegge
(zeggeveen). Het ongeroerde veen is donker bruin, kalkloos en heeft geen of nauwelijks
klastische bijmenging. Achter op het perceel begint de top van het veen tussen 50 en 70 cm –
mv. In de boringen nabij de Herenweg ligt de top van het veen op 80 cm (boring 1) en 230 cm
(boring 2) –mv. Boring 3 valt er met 170 cm –mv tussenin.

Boring
nr.

Opgebracht
graszode en
grindig, evt. Plastic
en glas

1

Veen met antropogene
bijmengingen, mogelijk
toemaakdek (puin,
stenen en aardewerk)

veen

0

80 (top zeer
compact en veraard)

-

80

Einde boring

300

2

0-70

70 -

230

230

330

3

0-60

60 -

150

170

300

4

0-50

50

300

5

0-70

70

300

Tabel 2: Samenvatting van de boorbeschrijvingen.
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Afbeelding 2: plangebied met de boorlocaties, bestaande bebouwing (grijs) en
nieuwbouwlocaties (rode omtrekken).
De ondergrond van het plangebied bestaat uit bruin zeggeveen. Op het veen ligt overal een
pakket omgewerkt en opgebracht materiaal. Op basis van de aanwezigheid van de
bijmengingen met aardewerk fragmenten is in drie boringen een laag als toemaakdek
onderscheiden. De toplaag in de meeste boringen bestaat uit recent opgebracht en
omgewerkt materiaal met plastic en glas en/of grind (van grindpad).
De top van het veen in boring 1 is over een dikte van 20 cm zeer compact en veraard. Deze
compacte veenlaag kan zijn ontstaan door het samendrukken van het veen als gevolg van
opbracht gewicht. Deze laag is eveneens veraard (geoxideerd) hetgeen erop wijst dat het aan
het oppervlak heeft gelegen. Deze laag is geïnterpreteerd als archeologische laag.
In boring 2 is de dikte van het opgebrachte pakket opvallend. Het pakket bevat eveneens
zandlagen. Daarnaast ontbreekt hier de archeologische laag in de top van het veen. Deze
boring is vlakbij de oprit geplaatst: vermoedelijk is bij het verzakken van de oprit deze telkens
weer verhoogd zodat de bodem zowel is geroerd als bedekt met een dikke ophooglaag.
In boring 3 is een minder dik opgebracht dek aangetroffen, maar ontbreekt ook de
archeologische laag. In boring 4 en 5 ontbreken de archeologische laag evenals aardewerk
fragmenten in het opgebrachte en omgewerkte toplaag.
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Archeologische indicatoren
In boringen 1, 2 en 3 zijn in de laag boven het ongeroerde veen aardewerkfragmenten en
baksteenfragmenten aangetroffen. Het betrof steeds klein (tot 1cm) materiaal, hard,
roodbakkend en vermoedelijk (mogelijk NT). Daarnaast zijn in deze laag in boring 1
houtskoolfragmenten aangetroffen. In de boringen 1 t/m 3 bevat deze laag onbewerkt
natuursteen.

5

Synthese
De compacte veenlaag in boring 1 van 80 tot 100 cm-mv is vermoedelijk een archeologisch
niveau dat kan zijn ontstaan bij de eerste ontginningen. Door ontwatering en betreding is de
laag geoxideerd (veraard) en compact geworden.
Bj boring 2 is de bodem diep geroerd. Boring 4 heeft een grotendeels natuurlijk veenprofiel
waarop zich een vrij dun opbracht dek bevindt.
Resten van laatmiddeleeuwse en nieuwe tijdse bewoning zijn aan de voorzijde van het perceel
te verwachten omdat bewoning direct langs de ontginningsas plaats vond. De kans op
archeologische resten neemt af met toenemende afstand van de Herenweg.
Waardevolle archeologische resten zijn vermoedelijk afwezig ter plaatse van de oprit (boring 2)
en achterin het perceel (boringen 3, 4 en 5) en onder de bestaande opstallen in verband met
de aanwezigheid van een kelder onder het woonhuis en een kruipruimte onder de schuur. De
archeologische verwachting is weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3. Archeologische verwachting binnen het plangebied op basis van het verkennend
booronderzoek: hoog nabij boring 1 en laag op de rest van het perceel en onder de bestaande
opstallen.
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6

Conclusies












Is er in het plangebied een intacte bodem aanwezig en zo ja, waaruit bestaat deze?
Er is een deels intacte bodem aanwezig. De bodem bestaat uit veen met opgebracht
materiaal.
Hoe ziet de bodemopbouw van het plangebied er uit?
De top van het ongeroerde veen achterin (het verst van de Herenweg) ligt op 50 tot
70cm diepte. In het midden en voorin het perceel varieert dit sterk. Het ongeroerde
veen ligt op 80 tot 230cm diepte. Op het ongeroerde veen ligt een omgewerkt pakket.
Mogelijk is een deel van deze grond van elders (grote steden) aangevoerd
(toemaakdek): de aanwezigheid van stadsafval in de omgewerkte laag is moeilijk te
onderscheiden van grond uit lokale bronnen (bijv. slootbagger). Hier is op grond van de
aanwezigheid van aardewerk fragmenten een toemaakdek onderscheiden in de
boringen 1, 2 en 3. De top van het profiel (ca. 0,5m) is in de meeste boringen recent
omgewerkt vermoedelijk door gebruik als perk en/of, moestuin.
In hoeverre is de bodem verstoord door de bouw en sloop van opstallen in de laatste
decennia?
Overal in het plangebied bestaat de top laag uit omgewerkt materiaal. Bij de boringen
2 en 3 is deze laag het dikst. Mogelijk is dit mede veroorzaakt door de bouw van de
huidige woning en schuur en het aanbrengen en onderhoud van de oprit.
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig? Zo ja,
wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
In het plangebied kunnen resten uit de middeleeuwen en recenter aanwezig zijn. Bij
boring 1 is de top van het oorspronkelijke veenoppervlak nog intact en herkenbaar als
veraarde laag. Hier is de kans op waardevolle archeologische resten uit de begin
periode van ontginningen hoog. In het gebied van de Herenweg tot nabij boring 3
kunnen in de omgewerkte laag op het veen resten uit de eeuwen na de ontginningen
aanwezig zijn: vermoedelijk zijn deze echter geroerd door bouw- en sloopactiviteiten op
het perceel, in ieder geval de laatste ca. 200 jaar. Achterop het perceel (bij boring 4 en
5) worden geen archeologische resten verwacht.
Is vervolgonderzoek noodzakelijk om de archeologische waarde van het plangebied
vast te stellen?
Als de top van het archeologische niveau (80 cm –mv) in de zone met een hoge
archeologische verwachting wordt vergraven dan moet de archeologische waarde van
het plangebied nader worden vastgesteld. De woning die nu wordt gebouwd achterop
het perceel (woning C) valt hierbuiten en kan zonder nader onderzoek worden
gebouwd.
Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn: Welke maatregelen kunnen
worden genomen om voldoende rekening te houden met deze archeologische
waarden?
Door bij de voorste twee woningen af te zien van het bouwen van een kelder en de
fundering zo aan te leggen dat er geen sprake is van het vergraven van het
archeologische niveau kan voldoende rekening worden gehouden met de
archeologische waarden.

ArGeoBoor rapportnr. 1228: Vinkeveen, Herenweg 212
Opdrachtgever: Bureau voor Archeologie

10

7

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om de bodem bij de nieuw te bouwen woning A nader te onderzoeken
indien dieper dan het archeologische niveau (80cm onder maaiveld) wordt gegraven. Gezien
het beperkte oppervlak en de diepe ligging van het onderste archeologische niveau waarbij
voorzieningen moeten worden genomen om te kunnen werken bij hoge grondwaterstanden
(bijv. damwanden) wordt aanbevolen om het onderzoek de vorm te geven van een
archeologische begeleiding. Als de archeologische begeleiding ter plaatse van woning A
daartoe aanleiding geeft (behoudenswaardige resten worden aangetroffen), wordt aanbevolen
om ook de graafwerkzaamheden ter plaatse van woning B archeologisch te begeleiden indien
ook daar dieper dan het archeologische niveau wordt gegraven.
Aanbevolen wordt de voorgenomen werkzaamheden ter plaatste van woning C zonder nader
archeologisch onderzoek toe te staan.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de gemeente De
Ronde Venen. Indien de gemeente het advies overneemt en daadwerkelijke een
archeologische begeleiding zal worden uitgevoerd dan dienen de eisen van deze
archeologische begeleiding te worden vastgelegd in een Programma van Eisen.
Ook dit programma van eisen moet worden getoetst door de bevoegde overheid in deze de
gemeente De Ronde Venen.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden ter plaatse van
de overige twee woningen alsnog archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst
erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet
uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente De Ronde
Venen.
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Bijlage 1
boorbeschrijvingen
Borin
g

1

2

3

4

5

X (m RD)

Y (m RD)

Laaggrens onder

Textuur

kalk

kleur

Overig

50

Veen, mineraal
arm

kalkloos

Zwart

Weinig puinresten, weinig aardewerk
fragmenten, weinig stenen, weinig
houtskool fragmenten

80

Veen sterk kleiig

kalkloos

zwart

Weinig puinresten, , weinig aardewerk
fragmenten, weinig stenen, weinig
houtskool fragmenten

100

Veen mineraal arm kalkloos

zwart

Zeer compact, veraard, schoon

300

Veen mineraal arm kalkloos

bruin

Berkehouten tak, weinig houtresten,
zegge

70

Zand sterk siltig
sterk humeus

Bruin grijs

Opgehoogd

90

Veen mineraal arm kalkloos

zwart

Weinig baksteen fragmenten, weinig
aardewerk fragmenten, weinig stenen

230

Veen mineraal arm Kalkloos

Bruin zwart

Gevlekt, zeer compact, veen afgewisseld
met grijze zandige lagen

330

Veen mineraal arm kalkloos

bruin

60

Veen sterk kleiig

kalkloos

zwart

Sterk grindig (grind pad geweest)

150

Veen sterk kleiig

kalkloos

Bruin grijs

Veel stenen, weinig aardewerk
fragmenten, baksteen fragmenten

170

Veen mineraal arm kalkloos

Donker bruin

Enigszins veraard, niet compact

300

Veen mineraal arm kalkloos

bruin

Zegge

50

Veen zwak kleiig

Donker grijs

Glas, plastic, omgewerkt

300

Veen mineraal arm kalkloos

bruin

Zegge

70

Veen zwak kleiig

Grijs bruin

Weinig stenen, weinig puinresten

100

Veen mineraal arm kalkloos

Donker bruin

Enigszins compact

300

Veen mineraal arm kalkloos

bruin

zegge

(cm mv)
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