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Samenvatting
In opdracht van Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen BV heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Willem
Bontekoestraat 32-34 te Hilversum (gemeente Hilversum). De aanleiding van het onderzoek is
de sloop van de bestaande schoolgebouwen en de nieuwbouw van een schoolgebouw. Het
plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.500 m2. Bij de sloop en bij de nieuwbouw bestaat
de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is.
Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een middelhoge kans is op de aanwezigheid van
archeologische resten uit de periode midden-paleolithicum - 1e helft nieuwe tijd binnen het
plangebied. Archeologische resten worden verwacht direct onder de bouwvoor of een
eventueel aanwezig landbouwdek. Onder de zuidelijke school is een kruipruimte en een kelder
aanwezig waardoor de bodem er verstoord is. Ook centraal op het terrein heeft bebouwing
gestaan. Verder is de bodem verstoord door de aanwezigheid van kabels en leidingen.
Derhalve dient rekening te worden gehouden met bodemverstoring.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in grote delen van het
plangebied verstoord is tot in de C-horizont. Slechts in 2 van de 10 boringen is nog een Bhorizont aangetroffen. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten wordt op basis
van deze bodemverstoringen klein geacht.
Het wordt aanbevolen om in het plangebied Willem Bontekoeweg 32-34 geen archeologische
vervolgonderzoek uit te voeren.
Onderhavig selectieadvies kan ter toetsing worden voorgelegd aan de bevoegde overheid de
gemeente Hilversum.
Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte
methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het
plangebied aanwezig zijn. Mochten bij de toekomstige graafwerkzaamheden nog
archeologische resten worden aangetroffen, dan is men verplicht dat te melden. Dit kan bij de
gemeente Hilversum.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen BV heeft ArGeoBoor een
archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Willem
Bontekoestraat 32-34 te Hilversum (gemeente Hilversum). De aanleiding van het onderzoek is
de sloop van de bestaande schoolgebouwen en de bouw van een nieuw schoolgebouw. Het
plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.500 m2. Bij de sloop en bij de nieuwbouw bestaat
de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is.
Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Op de beleidskaart van
de gemeente Hilversum ligt het plangebied in een zone met een middelhoge
verwachtingswaarde in zones binnen de bebouwde kom, maar buiten de oude kern. 1
Archeologisch onderzoek is verplicht bij plangebieden met ingrepen met een oppervlakte
groter dan 100 m2 en dieper dan 40 cm.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Daarnaast wordt gekeken naar bekende bodemverstoringen. Het
verkennend bodemonderzoek toetst de archeologische verwachtingen en is geschikt voor het
bepalen van de bodemopbouw (natuurlijke bodem en bodemverstoringen) De volgende
vragen staan bij het onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).

1

Gemeente Hilversum 2010

ArGeoBoor rapport 1257: Willem Bontekoestraat 32-34 te Hilversum
Opdrachtgever: Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen BV.

4

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknummer

2
2.1

Willem Bontekoestraat 32-34 te Hilversum
Willem Bontekoestraat
Sectie C nrs 6010 en 6011
Noord-Holland
Hilversum
Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen BV
Gemeente Hilversum
141.826/469.898
141.873/469.915
141.900/469.853
141.854/469.834
Circa 3.500 m2
32A
58509
47378

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in het zuidoosten van Hilversum (zie afbeelding 1), ten westen van de
Willem Bontekoestraat en heeft een oppervlakte van circa 3.500 m2. Het plangebied is
bebouwd met twee schoolgebouwen en een noodgebouw. Uit een kaart met gegevens van het
Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied ligt op een hoogte van 5,1 m +
NAP.2

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3

2
3

AHN 2007-2012
Kadaster 2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om de bestaande schoolgebouwen te slopen en een nieuw schoolgebouw
te bouwen. Een overzichtskaart van de bestaande bebouwing en de nieuwbouwplannen is
hieronder weergeven.

Afbeelding 2. Het plangebied in met bestaande bebouwing (grijs), de bebouwing op een kaart
uit 1974(rood) en de nieuwbouwplannen(blauw). De nieuwbouwplannen zijn gearceerd voor
het gebied waar nog niet eerder bebouwing heeft gestaan en de bodem mogelijk nog intact is.4

4

Kadaster 2012
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De bodemverstoring bestaat uit het afgraven van de grond over de gehele oppervlakte van het
nieuwe schoolgebouw tot een diepte van 100 tot 120 cm m-mv.
Voor de fundering worden mortelschroefpalen gebruik die worden geplaatst onder de gehele
buitenmuur van het gebouw en ook op enkele locaties daarbinnen. In totaal gaat het om 68
palen met een diameter van 50 cm en 27 palen met een diameter van 40 cm. 5

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt op een hoge stuwwal (code 10B3),
die wordt omringd door gordeldekzandwelvingen (3L6). 6

Afbeelding 3. Plangebied op de geomorfologische kaart.
Deze stuwwal is, zoals alle hoge stuwwallen in Midden Nederland, ontstaan in het Saalien, de
voorlaatste ijstijd. Deze begon circa 370.00 jaar geleden eindigde omstreeks 130.000 jaar
geleden. 7 De afzettingen die direct samenhangen met het landijs uit deze periode worden
gerekend tot de Drenthe Formatie. 8 De top van de stuwwal zal voor het laatst aan
5

Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen BV 2012
Alterra 2003
7
Berendsen 2004
8
De Mulder 2003
6
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grootschalige erosie zijn blootgesteld in laatste ijstijd ‘het Weichselien’. De laatste periode
waarin dit op grote schaal gebeurde was in het Pleniglaciaal en met name het daaropvolgende
Laat Weichselien (Laat Glaciaal: 15.500 tot 11.800 jaar geleden). Aan het einde van de ijstijd is
in heel Nederland dekzand afgezet. Het dekzand kan vermengd zijn met grind en leem,
waardoor een menglaag is ontstaan. Het dekzand is dan niet meer als zodanig te herkennen. In
het Holoceen werd als gevolg van het warmere en nattere klimaat de bodem door vegetatie
vastgehouden. Alleen door toe doen van de mens heeft, weliswaar op grote schaal, maar niet
overal en voor zover bekend niet in het plangebied, nog bodemerosie door de wind kunnen
plaatsvinden. Hierdoor zijn lokaal stuifduinen ontstaan. In het Holoceen heeft zich een bodem
gevormd.

Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op de bodemkaart.
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als bebouwing, maar direct ten westen zijn
veldpodzolgronden gekarteerd in leemarm en zwak lemig fijn zand (code HN21F,
grondwatertrap VII).9 Grondwatertrap VII betekent dat het gemiddeld hoogwater dieper zit
dan 80 cm –mv en het gemiddeld laagwater zich dieper bevindt dan 160 cm –mv. Een
veldpodzol is een hydro-podzolgrond (geen ijzerhuidjes direct onder de Bh) met een dunne A
horizont. In de bovenste lagen van een podzolbodem worden humuszuren gevormd in een (Oen A-horizont). Deze zorgen voor de uitspoeling van de bodem en daardoor wordt een Ehorizont (uitspoeling) gevormd (lichtgrijze bodemlaag). De opgeloste stoffen worden dieper in
de bodem weer afgezet in de inspoelingshorizont. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de
Bh-horizont (inspoeling van humus) en de daaronder gelegen Bs-horizont (inspoeling van de
metalen ijzer en aluminimum). 10
Bij een geotechnisch bodemonderzoek is binnen het plangebied 1 boring gezet. Hieruit blijkt
dat onder een 10 cm dikke opgebrachte laag een 60 cm dik landbouwdek aanwezig is dat ligt
Op bruingeel matig fijn zand (waarschijnlijk dekzand). Hieronder ligt op een diepte vanaf 150
cm –mv tot de geboorde diepte van 3 m-mv, zwak grindig, matig grof zand.11 Op basis van deze
9

Alterra 2012
Boerma 1992
11
IJB Geotechniek 2012
10
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boring lijkt de top van het natuurlijke bodemprofiel opgenomen in het landbouwdek. Dit zou
betekenen dat indien archeologische resten aanwezig zijn de ondiepe sporen zijn verdwenen
en dat vooral nog diepere grondsporen verwacht kunnen worden.

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
Uit historische bronnen blijkt dat de naam Hilversum teruggaat tot in het jaar 1305. De naam
kan staan voor het woord ‘woonstede’ (=heem) van de persoon Hilfert.12 De heem-naam duidt
op een oorsprong van de naam Hilversum in de vroege middeleeuwen. Het zandgebied was in
de vroege middeleeuwen over het algemeen dun bevolkt. Onderzoek elders in het midden
Nederlandse zandgebied heeft uitgewezen dat de nederzettingen lagen in groepjes van 3 tot 5
boerderijen in een verder niet ontgonnen gebied. 13 De boerderijen stonden over het algemeen
op huiskampen waar ook de akkers lagen. Rond het jaar 1000 vond een geleidelijke omslag
plaats. Door intensiever bodemgebruik nam het aantal heidevelden sterk toe. Ook werd het
akkerareaal sterk uitgebreid en ontstonden de grote aanééngesloten bouwlanden, die in
centraal Nederland eng en of enken genoemd werden. 14 Het is hier dat het plangebied in beeld
komt. Op een kaart uit 1723 en op de minuutplan uit de periode 1811-1832 is het land ter
plaatse van het plangebied in gebruik als akkerland. Later wordt het akkergebied ‘ooster eng’
genoemd (zie afbeelding 5). Wanneer deze akkers in gebruik zijn genomen is onbekend. Het
plangebied maakte in ieder geval tot 1933 deel uit van een akkercomplex genaamd ‘de ooster
eng’. In 1962 is rondom het plangebied bebouwing aanwezig. Het plangebied zelf is nog
onbebouwd. In 1974 is het centrum en de zuidzijde van het plangebied bebouwd. Op een kaart
van 1989 is ook de bebouwing in de noordwesthoek van het plangebied op de kaart
aangegeven. De bebouwing centraal in het plangebied is in 1995 weer gesloopt, de bebouwing
in de noordwesthoek en zuidzijde staat er nog altijd.

12

Berkel & Samplonius 2006
Hendrikx 1999
14
Vervloet 2000
13
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Afbeelding 5. Het plangebied geprojecteerd op uitsneden van diverse oude kaarten.15

15

Kadastrale minuut 1811-1832, Bureau Militaire Verkenningen 1933 en Kadaster 1962, 1974, 1989 en
1995
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3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE). 16
Onlangs is direct ten zuiden van Hilversum op de Hoorneboegse heide een oude Raatakker
opgespoord door middel van onderzoek van een kaart van het Actueel Hoogtebestand
Nederland. Deze oude akkers worden nog zeer ruim gedateerd tussen 1200 voor tot 200 na
Chr.17
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Binnen een straal van 1.000 meter zijn nog geen archeologische monumenten of terreinen van
archeologische waarde aanwezig. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de oude
kern van het dorp Hilversum dat een hoge archeologische waarde heeft (AMK nummer
13733).
Waarnemingen en vondstmeldingen (zie afbeelding 6)
Ten noordnoordwesten van het plangebied zijn 4 waarnemingen gedaan, nrs. 31567, 35168
hebben betrekking op een vroegmiddeleeuws grafveld. Waarneming 35169 betreft de vondst
van de resten van twee vroegmiddeleeuwse zwaarden. Waarneming 1500 betreft de vondst
van een urn, die gedateerd wordt in de periode late bronstijd - vroege ijzertijd. Ten noorden
van het plangebied is een vondstmelding, nr. 418971, gedaan. Dit betreft een antropogene
laag met mest en afval.
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 6)
(onderzoeksmeldingen 44235 booronderzoek) en 48382 (proefsleufonderzoek). Bij het
booronderzoek is een hoge zwarte enkeerdgrond aangetroffen. Op basis daarvan is besloten
om een proefsleufonderzoek uit te voeren. Uit de vondstmelding blijkt dat er geen
grondsporen zijn aangetroffen.
Onderzoeksmelding 36164: Het booronderzoek heeft geen aanleiding gegevens voor een
vervolgonderzoek. Onderzoeksmelding 28878: Bureauonderzoek met een advies om een
verkennend booronderzoek uit te voeren.
Onderzoeksmelding 44481 betreft een verkennend booronderzoek. In een deel van het
plangebied zijn intacte podzolbodems aangetroffen en is een proefsleufonderzoek aanbevolen.
Ten oosten en zuidoosten van het plangebied zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:
Onderzoeksmelding 51441; Hierbij is een bureau- een verkennend en karterend
booronderzoek uitgevoerd. In de zones met een intacte bodem zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen en derhalve is het plangebied vrijgegeven voor de voorziene
ontwikkeling. 18

16

Archis 2013
Persbericht 2012 (www.cultuureelerfgoed.nl)
18
Nales en Kerkhoven 2012
17
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Afbeelding 6. Onderzoeksmeldingen in Archis. Het plangebied is groen.
Onderzoeksmelding 52680 is een bureauonderzoek en een booronderzoek. Uit het
verkennend booronderzoek is gebleken dat er geroerde en intacte bodems in het plangebied
liggen. In het geval van bodemverstoring is voor een gedeelte van het plangebied een
archeologische begeleiding aanbevolen en in het meest intacte deel van het plangebied een
proefsleufonderzoek. Melding 47662 betreft een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek voor het plangebied Monnikkenberg. Delen van het plangebied hebben een
nog intacte bodem. Derhalve is een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven
aanbevolen.
Ook ten zuidwesten van het plangebied zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd.
Onderzoeksmelding 54549 betreft een booronderzoek. Er is geen vondstmelding gedaan. Er
wordt vanuit gegaan dat het onderzoek geen vondsten heeft opgeleverd. Melding 25760
betreft een bureauonderzoek. Op basis van de bodemkaart van Stiboka uit 1959-1963 blijkt
dat de bodem toen al verstoord was. Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht.
Onderzoeksmelding 56130 betreft een booronderzoek. Er staat geen aanvullende informatie in
archis.
Archeologische verwachtingskaarten
De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
geeft voor het plangebied bebouwing aan.
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De archeologische beleidskaart van de gemeente Hilversum geeft voor het plangebied een
middelmatige archeologische verwachting. Het betreft een brede verwachting voor de periode
midden paleolithicum tot in de nieuwe tijd. 19

4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de
stuwwal gevormd is en de erosie en/of sedimentatie in de laatste ijstijd is gestopt en de
bodem werd vastgelegd door vegetatie. Mochten er gestuwde afzettingen, keileem of keizand
aan of nabij de oppervlakte liggen, dan is niet uit te sluiten dat er resten aanwezig zijn uit
midden paleolithicum. Deze vondsten bestaan uit het sporadisch voorkomen van vuurstenen
artefacten. In het algemeen is de kans op vuursteen artefacten groter in gebieden waar
afzettingen met vuursteen aan of nabij de oppervlakte voorkomen. 20
Niet getoetst maar mogelijk is de ligging van het plangebied op enige afstand van beekdalen en
ander open water ongunstig voor de verwachting voor resten van jagers en verzamelaars.
Hierdoor lijkt de kans op het aantreffen van resten van jagers en verzamelaars kleiner dan de
kans op het aantreffen van resten van de landbouwers uit de archeologische perioden daarna.
Dit theoretisch kader wordt bevestigd met de vondsten binnen een straal van 1000 meter van
het plangebied die bestaan uit vondsten uit de perioden bronstijd/ijzertijd en vroege
middeleeuwen.
De diepteligging en conservering van archeologische resten is sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van een afdekkend plaggendek, waarvan onbekend is of dat in het plangebied
aanwezig is. Op basis van de boring bij geotechnisch onderzoek lijkt een landbouwdek op een
BC of C-horizont te liggen. Indien archeologische resten aanwezig zijn, worden deze nabij de
oppervlakte binnen 1,0 -1,5 m –mv verwacht. Resten van nederzettingen van jagers- en
verzamelaars bestaan vaak uit een strooiing van bewerkte vuursteenfragmenten (afslagen,
werktuigen en kernen). Boeren nederzettingen kunnen zich kenmerken door een vuile laag
met archeologische indicatoren zoals houtskoolspikkels, aardewerkfragmenten of brokjes
leem. Eventuele grondsporen zullen te vinden zijn in de top van de ongeroerde bodem. Op
basis van de hiervoor genoemde boring worden sporen verwacht vanaf 70 cm –mv.

19
20

Gemeente Hilversum 2010
Gemeente Hilversum 2010
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Afbeelding7. Plangebied (groen) geprojecteerd op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Hilversum.
Bekende bodemverstoringen
Uit de topografische kaarten van de periode 1974 en 1995 blijkt dat centraal in het plangebied
een gebouw gestaan heeft en dat de kans groot is dat de bodem daar verstoord is. Ook ter
plaatse van de huidige bebouwing bestaat de kans op bodemverstoring (zie afbeelding 2). Van
het gebouw aan de zuidzijde zijn bouwtekeningen voorhanden hieruit blijkt dat een kelder tot
2,5 m –mv en een kruipruimte tot circa 1 m –mv is uitgegraven.
Ten behoeve van het verkennend booronderzoek is een klic-melding gedaan. De kabels en
leidingen zijn weergegeven in afbeelding 8. Ook hier zal de bodem verstoord zijn.
Uit de archeologische onderzoeken die binnen een straal van 1.000 meter zijn uitgevoerd is
gebleken dat de bodem redelijk vaak verstoord is tot in de C-horizont en dan is de kans groot is
dat ondiepe sporen verdwenen of aangetast zijn. Diepere sporen kunnen dan nog aanwezig
zijn, maar de informatiewaarde is dan minder hoog.
De ligging van het plangebied op de voormalige eng maakt dat er een kans bestaat dat een
plaggendek is opgeworpen. In dat geval is de kans op een intacte bodem groter. Indien er geen
plaggendek aanwezig is, is de kans op bodemverstoring groter. De gegevens van de
uitgevoerde boring laten geen plaggendek of een intacte bodem zien.
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5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
In het plangebied zijn 10 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De
boringen zijn ingemeten ten opzichte van de bestaande topografie. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.21 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland. 22 Archeologisch
belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven. 23.

5.2

Resultaten en Interpretatie
De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeeldingen 2 en 8. De boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 1. Boringen 2 en 9 zijn gestuit op beton of harde baksteen. Boring 4 kon
niet dieper worden doorgezet dan 1,0 m –mv in verband met het leeglopen van de boor als
gevolg van zeer losse en droge grond bestaande uit grind en grof zand.
In de boringen 1 en 6 zijn restanten van een podzolbodem aangetroffen. Vanaf 70
respectievelijk 55 cm –mv is in deze twee boringen de een B en BC horizont opgeboord. In
boring 8 is vanaf 70 cm –mv een BC horizont opgeboord. In de boringen 3, 4, 5, 7 en 10 is het
bodemprofiel tot grotere diepte, zie de onderstaande tabel, tot in de C-horizont verstoord. De
bodem ter plaatse van de boringen 2 en 9 is zeer waarschijnlijk ook verstoord tot in de Chorizont. De diepte van de bodemverstoring is gelijk aan de geboorde diepte + de onbekende
grootte van het voorwerp (beton of baksteen) waarop de boringen gestuit zijn. Een kaart met
daarop de resultaten van de boringen is weergegeven in afbeelding 8.
Boring

1
2

Verstoring

Ap horizont
oude
bouwvoor
55-70

B horizont

BC horioznt

C horizont

0-55
70-85
85-95
95-110
0-70 gestuit op
beton
3
0-130
130-160
4
0-100 gestuit
5
0-180
180-200
6
0-45
45-55
55-75
75-85
85-110
7
0-75
75-100
8
0-70
70-80
80-100
9
0-70 gestuit
10
0-95
95-120
Samenvattend kan worden gesteld dat de bodem binnen het plangebied is tot wisselende
diepte is verstoord. Langs de randen van het perceel lijkt de bodemverstoring op basis van de
bij dit onderzoek uitgevoerde boringen minder diep dan ter plaatse van de voorziene
nieuwbouw.

21

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
23
Bosch 2007
22
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Archeologische indicatoren
Er zijn in de opgeboorde grond geen archeologische indicatoren aangetroffen. De kans hierop
is door het gebruik van een kleine boordiameter ook niet groot.

Afbeelding 8. Resultaten van het verkennend booronderzoek en ligging kabels en leidingen.
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6

Conclusies








7

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op gestuwde
afzettingen, die mogelijk bedekt zijn met een dunne laag dekzand. Er bestaat de kans
dat een plaggendek of landbouwdek (enkeerdgronden) aanwezig is. Is geen
landbouwdek aanwezig dan worden podzolgronden verwacht. Als gevolg van de bouw
en sloop werkzaamheden in het verleden en ter plaatse van kabels en leidingen moet
rekening worden gehouden met bodemverstoringen. Het verkennend booronderzoek
heeft de verwachting van op basis van het bureauonderzoek bevestigd. De natuurlijke
bodem bestaat uit een podzolbodem (laar- of haarpodzol), maar deze is in grote delen
van het plangebied verstoord. Er is geen plaggendek aangetoond, maar dit betekent
niet dat er geen plaggendek geweest is, mogelijk is de humeuze bovengrond bij het
bouwrijp maken van het gebied in het verleden verwijderd. De bodem in het plangebied
is als gevolg van bouwwerkzaamheden in het verleden grotendeels verstoord.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Op basis van het
bureauonderzoek is er een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische
resten uit de periode laat-paleolithicum- nieuwe tijd. Uit het verkennend
booronderzoek is gebleken dat in grote delen van het plangebied de bodem verstoord
is tot sterk wisselde diepte in de C-horizont. De kans dat nog archeologische resten
binnen het plangebied aanwezig zijn wordt klein geacht.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Niet van toepassing.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Niet van toepassing.
Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? Het wordt aanbevolen om geen
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.

Aanbeveling/Selectieadvies
De bodem in het plangebied is door bouw- en sloop werkzaamheden in het verleden en door
de ligging van divers kabels en leidingen sterk aangetast. Er zijn nog wel locaties met een meer
intact bodemprofiel, maar zijn beperkt van omvang en de kans is klein dat er nog
archeologische resten worden aangetroffen. Het wordt aanbevolen om in het plangebied geen
archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte
methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het
plangebied aanwezig zijn. Mochten bij de toekomstige graafwerkzaamheden nog
archeologische resten worden aangetroffen, dan is men verplicht dat te melden. Dit kan bij de
gemeente Hilversum.
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Bijlage 1: Boorstaten

ArGeoBoor rapport 1257: Bijlage 1, boorstaten
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boorstaten

OAGB.123 Willem Bontekoestraat 32-34

Boring 1 (110cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. zandmediaan matig grof;
vlekken licht grijs; geroerd; scherpe
ondergrens .

55

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Zwart-donkerbruin. zandmediaan matig grof;
scherpe ondergrens; voormalige bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
110 Donkerbruin. zandmediaan zeer grof;
geleidelijke ondergrens; B horizont.
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; geleidelijke
ondergrens; BC horizont .
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel-lichtbruin.
zandmediaan matig grof; C horizont .
70

100cm

150cm

85
95

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (70cm)
(1:50)

datum: 04-10-2013

Zand, zwak siltig, matig grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
opgebracht; .
Zand, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Grijs-bruin. zandmediaan matig grof; vlekken
70 licht geel gestuit op beton.
20

50cm

---

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (160cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

100cm

150cm

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

45

Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan zeer grof; scherpe
80 ondergrens; opgebracht; .
Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan zeer grof;
geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs-bruin.
130
zandmediaan zeer grof; scherpe ondergrens;
los gepakt geen podzol/geroerd; .
160 Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; C horizont .
60

-----

--

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (100cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)
Zand, zwak siltig, sterk grindig. Donkergrijs.
zandmediaan zeer grof; gestuit boor loopt
leeg.

50cm

--

100

100cm

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.123 Willem Bontekoestraat 32-34

Boring 5 (200cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
Bruin-grijs. zandmediaan matig grof; scherpe
ondergrens; omgewerkt.

--

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgeel.
zeer grof; C horizont .

--

150cm
180

200cm

200 zandmediaan

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (110cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

45
55

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtgrijs.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. zandmediaan matig grof;
geleidelijke ondergrens; oude bouwvoor .
Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus.
Bruin. zandmediaan zeer grof; geleidelijke
110 ondergrens; B horizont .
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
uiterst grof; geleidelijke ondergrens; BC
horizont .
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel-lichtbruin.
zandmediaan zeer grof; C horizont .
75
85

100cm

150cm

------

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (100cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkergrijs. zandmediaan matig fijn; veel gele
vlekken ; geroerd; scherpe ondergrens .

--

50

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
veel gele vlekken; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgeel. zandmediaan
100
matig grof; C horizont .

--

75

100cm

--

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (100cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm
70
80

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Zwart-bruin.
zandmediaan matig grof; scherpe ondergrens;
vlekken licht geel; geroerd; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; geleidelijke ondergrens; BC horizont

---

100 .

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; C horizont .
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OAGB.123 Willem Bontekoestraat 32-34

Boring 9 (70cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; geroerd; gestuit op
baksteen/beton.

50cm

--

70

100cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (120cm)

datum: 04-10-2013

(1:50)

50cm

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig grof; humeuze vlekken;
geroerd; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. IJzer/Oer/Gley
zandmediaan matig fijn; C horizont .

--

95
120 zwak.

150cm

Boormeester: LC Nijdam
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