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Samenvatting
In opdracht van Burpee NL B.V. heeft ArGeoBoor een verkennend en karterend booronderzoek
uitgevoerd op de locatie Pruimendijk 91 te Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk). De aanleiding
van het onderzoek is de nieuwbouw van een bedrijfsloods met een omvang van 336 m2. Bij de
voorziene werkzaamheden zal de bodem geroerd worden waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij verstoord worden.
Voorafgaand aan het veldonderzoek is een PvE opgesteld. Hierbij is de volgende
archeologische verwachting geformuleerd. Voor het plangebied geldt dat er een grote kans is
op de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd en late middeleeuwen. Archeologische
resten worden verwacht binnen 2,0 m –mv in het bodemtraject van onder de bouwvoor tot in
de top van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Voor de genoemde
perioden gaat het om nederzettingsterreinen en om sporen van inrichting en agrarisch gebruik
van het gebied. Voor de Romeinse tijd geldt dat ook constructies als dammen met duikers in
het gebied aanwezig kunnen zijn. Uit de Romeinse tijd kunnen tevens grafvelden worden
verwacht. De nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en late middeleeuwen kenmerken
zich door het voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In
het niveau kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal,
bewerkt hout, as, houtskool, fosfaat, mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n
vondstlaag kunnen zich resten van constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van
nederzettingsterreinen uit de late middeleeuwen B (en eventueel Nieuwe tijd) is grotendeels
vergelijkbaar met dat van de eraan voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden
voor. Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd.
Uit de drie uitgevoerde boringen is naar voren gekomen dat de natuurlijke bodem is
opgebouwd uit oeverafzettingen die rond 1,3 m-mv overgaan in sterk siltige klei met dunne
zandbandjes. De bovenzijde van de oeverafzettingen is tot een diepte van 0,4 à 0,7 m -mv
geroerd. De hieronder gelegen sterk gelaagde afzetting is geïnterpreteerd als een
(rest)geulvulling. Rond 3,5 m –mv gaat deze laag geleidelijk over in matig fijn tot matig grof
beddingzand, dat tenminste doorloopt tot een diepte van 4,5 m –mv. De aangetroffen
afzettingen behoren tot de stroomgordel van de Oude Waal, waarvan de afzettingen
geologisch zijn ingedeeld bij de Formatie van Echteld. Er zijn binnen de oeverafzettingen of
geulafzettingen geen archeologische niveaus en/of indicatoren aangetroffen, die duiden op de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het plangebied.
Het wordt aanbevolen om geen archeologische vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te
voeren.
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 indien bij het herkennen van
vondsten en grondsporen contact op te nemen met de Gemeente Ridderkerk en BOOR.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Burpee NL B.V. heeft ArGeoBoor een verkennend en karterend booronderzoek
uitgevoerd op een deel van het perceel Pruimendijk 91 te Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk).
De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een bedrijfsloods met een oppervlakte
van 336 m2. Bij de voorziene werkzaamheden zal de bodem geroerd worden waar dit mogelijk
nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen hierbij
verstoord worden. Onderhavig verkennend en karterend booronderzoek is een
vervolgonderzoek naar aanleiding van een beknopt bureauonderzoek dat is opgesteld in
combinatie met een Programma van Eisen voor het verkennend en karterend booronderzoek.1
Voor het plangebied is recent op 21 mei 2015 een bestemmingsplan vastgesteld
(NL.IMRO.0597.BPbuitengebied2013-VG01). Hieruit blijkt dat voor het plangebied een
dubbelbestemming archeologie-waarde 2 is opgenomen. Dit betekent dat archeologisch
onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 en
dieper dan 0 cm. Deze grenzen worden bij de nieuwbouw overschreden, derhalve is
onderhavig booronderzoek uitgevoerd.

1.2

Doel- en vraagstelling
Het doel van het verkennend en karterend 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:






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Is de bodem nog intact?
Zijn archeologische resten aanwezig in het plangebied? Zo ja, waar en op welke diepte
liggen deze en wat is de datering?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen bodemverstoringen?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1

Muree 2015
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten noordwesten van de Pruimendijk 91 (zie afbeelding 1). Het plangebied
is in gebruik als bedrijfsloods bij een kassencomplex.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Op het perceel is de sloop van een bestaande bedrijfsloods voorzien. Na de sloop zal op
dezelfde locatie een nieuwe bedrijfsloods gebouwd worden met een oppervlakte van 336 m2.
De bodemverstoring bestaat uit het aanbrengen van een aantal heipalen en het afgraven tot
circa 80 cm van delen van het plangebied waar de funderingsbalken komen.

2.3

Administratieve data
Projectnaam
Toponiemen:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Adviseur Opdrachtgever:
Contactpersoon:

bevoegd gezag:
Adviseur van het bevoegd gezag
Contactpersoon bij het B.O.O.R.

Coördinaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

Pruimendijk 91 te Ridderkerk
Pruimendijk / Polder Oud Reijerwaard
Rijsoord / Ridderkerk
Gemeente Ridderkerk sectie C, nr. 6228
Zuid-Holland
Ridderkerk
Burpee NL B.V.
Rivierdijk 431
3361 AK Sliedrechtl
Hanse Staalbouw BV / De Weel 13 / 4306 NV Nieuwerkerk
Dhr. D. Braal
T 0111-641222
E DFJBraal@hansestaalbouw.nl
Gemeente Ridderkerk
B.O.O.R. (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken
Rotterdam)
Dhr. J.M. Moree
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam
Telefoon 010-4898517
jm.moree @rotterdam.nl
102227/429679 102247/429674 102223/429664 102244/429659
2
336 m
38C
66933
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode omtrek) op een topografische kaart 1:25.000.2

3

Archeologische verwachting
Ten behoeve van het archeologische veldonderzoek is een Programma van Eisen opgesteld
PvE).3 Hierbij is de volgende archeologische verwachting opgesteld (overgenomen uit Moree
2015):
Voor het plangebied geldt dat er een grote kans is op de aanwezigheid van sporen uit de
Romeinse tijd en late middeleeuwen in het bodemtraject van onder de bouwvoor tot in de top
van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Naar verwachting bevinden
archeologische resten zich binnen 2,0 m –mv. Voor alle genoemde perioden gaat het om
nederzettingsterreinen en om sporen van inrichting en agrarisch gebruik van het gebied. Voor
de Romeinse tijd geldt dat ook constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig
kunnen zijn. Uit de Romeinse tijd kunnen tevens grafvelden worden verwacht. De
nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en late middeleeuwen kenmerken zich door het
voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau
kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as,
houtskool, fosfaat, mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich
resten van constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de
late middeleeuwen B (en eventueel Nieuwe tijd) is grotendeels vergelijkbaar met dat van de
eraan voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje
kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd.

2
3

Kadaster 2009
Moree 2015
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4
4.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Veldinspectie
Het plangebied is bijna volledig bebouwd en verhard met beton. Er was geen mogelijkheid
voor het doen van vondsten.
Verkennend en karterend booronderzoek
Bij het opgestelde PvE was een boorplan aanwezig, dat is gevolgd bij het onderhavig
onderzoek. Er zijn drie boringen tot in zandige beddingafzettingen op een diepte van circa 4,5
m –mv uitgevoerd. Conform het PvE is de verstoorde bovenzijde tot circa 0,7 m –mv geboord
met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Dieper zijn de boringen uitgevoerd met een
guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn ingemeten met een DGPS en ook
ingemeten ten op zichte van de lokale topografie. De hoogtematen van de boringen zijn
ingemeten met een zelf richtende, roterende laser. Het dichtstbijzijnde NAP punt was een bout
in de gevel van de woning aan de Pruimendijk 72.
Vanaf dit punt is de hoogte overgebracht naar het plangebied en zijn de boorpunten
ingemeten. Het plangebied ligt iets boven NAP. Dit komt overeen met de hoogte op basis van
het AHN-2.4 De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.5 De niet
verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.6 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren,
zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien
aanwezig beschreven.7

4

AHN-2 2007-2012
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
6
Bakker en Schelling 1989
7
Bosch 2007
5
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Afbeelding 2. Overzicht van de ligging van de uitgevoerde boringen 1 t/m 3.

4.2

Resultaten
Veldinspectie
Geen bijzonderheden.
Verkennend en karterend booronderzoek
De ligging van de uitgevoerde boringen is weergegeven in afbeelding 2. De boorbeschrijvingen
zijn opgenomen in bijlage 1. Een lithologisch profiel is opgenomen in afbeelding 3.
Beschrijving van de bodemopbouw
In de drie uitgevoerde boringen is een vergelijkbare bodemopbouw aangetroffen. Gezien de
geringe afstand tussen de boringen is dit conform de verwachting.
In boringen 1 en 2 is onder een opgebrachte betonvloer van 12 cm dik een laag opgebracht
zand aanwezig. Hieronder bestaat in boring 1 de bodem tussen 24 en 45 cm-mv uit matig
siltige, kalkloze donkergrijs-zwarte klei met een bijmenging met grind en recent puin (o.a.
baksteen en betonbrokjes). De donkere kleur van de grond is veroorzaakt door een
verontreiniging met olie. In boring 2 komt tot een diepe van 75 cm –mv en in boring 3 komt tot
een diepte van 105 cm –mv een geroerde bodemlaag voor.
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Onder de geroerde laag kom in boring
1 een schone licht grijze matig siltige,
kalkloze kleilaag voor, die niet is
aangetroffen in de boringen 2 en 3.
Vanaf 0,7 à 0,8 m –mv tot circa 1,3 m
–mv zijn een sterk zandige kalkrijke
kleilaag ( boring 1) en een sterk siltige
kleilaag aangetroffen (boringen 2 en
3). Deze afzetting betreft mogelijk een
oeverafzetting. Een andere optie is
dat het een geulvulling betreft, zoals
de gelaagde afzettingen hieronder
geïnterpreteerd zijn. Onder deze
mogelijk oeverafzetting zijn tussen 1,3
en 3,0 à 3,5 m-mv sterk siltige,
kalkrijke kleilagen aanwezig met een
inschakeling van veel dunne
zandbandjes. Deze afzettingen zijn
geïnterpreteerd als (rest)
geulafzetting of geulvulling. Vanaf 3,0
à 3,5 m –mv gaan deze lagen
geleidelijk over in matig fijn zand met
daarin enkele dunne kleibandjes. Met
toenemende diepte komen minder
kleilaagjes voor en bestaat de bodem
volledig uit matig fijn en matig grof
zand (beddingafzetting). Alle
aangetroffen afzettingen vallen
binnen de Formatie van Echteld
(voorheen Afzettingen van Tiel).

Afbeelding 3. Lithologisch
profiel van de drie uitgevoerde
boringen. Aanvulling legenda:
wit = betonvloer.
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Archeologie
In de opgeboorde grond zijn, naast de bijmengingen van recent puin en grind, geen
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse.
Een archeologische niveau zoals omschreven in de archeologische verwachting is niet
aangetroffen.
Oxidatie en reductie grens
In boring 1 ligt deze grens rond 1,3 m –mv. De laag hierboven is zwak roestig en de laag
hieronder is gereduceerd. In boring 2 zijn geen roestige lagen waargenomen. Dit kan te maken
hebben met aanwezigheid van olie als drijflaag op het water, waardoor grijs de overheersende
kleur is (de aanwezigheid van olie staat niet vermeld in deze boorstaat). In boring 3 ligt deze
grens rond 1,5 m –mv.

5

Synthese
Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is duidelijk geworden dat het plangebied ligt in
een zone waar oever- op geul- op beddingafzettingen van de Formatie van Echteld voorkomen.
Dit komt overeen met de geologische kaart (zie afbeelding 4.8 Uit een stroomgordel kaart van
het rivierengebied staat de stroomgordel bekend onder de naam ‘Oude Waal’ en uit
onderzoek is gebleken dat deze actief (watervoerend) geweest is tussen circa 1.800 en 619 B.P.
(= Before Present, ofwel voor heden).9 Het begin van sedimentatie is overgenomen van
onderzoek naar de stroomgordel van de Waal, die in verbinding stond met de Oude waal. De
sedimentatie van klei en zand vanuit de Oude Waal is gestopt na het afdammen van deze
rivierloop in 1331 na Chr. Op basis van de aanzienlijke diepte van de geul lijkt het waarschijnlijk
dat om een verlaten hoofdgeul gaat en niet om bijvoorbeeld een crevasse-geul. Het huidige
plangebied is erg klein waardoor geen inzicht is gekregen in de bodemopbouw rondom het
plangebied, hierdoor is een gedegen landschapsreconstructie niet mogelijk. Op een afbeelding
van het AHN-2 is een hoogteverschil te zien ten noordwesten van het plangebied (zie
afbeelding 5). Dit zou de grens kunnen zijn tussen het voorkomen van beddingafzettingen van
de Oude Waal-stroomgordel en het ontbreken hiervan.10
Vanaf wanneer de locatie wel weer bewoonbaar was, is niet duidelijk. Op basis van de ligging
van de huidige geul kan verwacht worden dat de geul zich in het verleden zuidelijk heeft
verlegd. De aanwezigheid van een vindplaats met archeologische resten uit de Romeinse tijd
en late middeleeuwen ten zuiden van de Pruimendijk zou dan betekenen dat deze
geulverlegging al voor de Romeinse tijd heeft plaatsgevonden.11 De ‘Oude Waal’ stroomgordel
zou dan al langer actief zijn dan tot nu toe is aangenomen. Deze conclusie is op basis van dit
beperkte onderzoek te voorbarig, maar verdient allicht nader onderzoek.

8

Rijks Geologische Dienst 1994
Cohen e.a. 2012
10
AHN-2 2007-2012
11
Moree 2015
9
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Afbeelding 4. Het plangebied geprojecteerd op geologische kaart van Nederland 1:50.000.12

Afbeelding 5. Kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland.13

12
13

Rijks Geologische Dienst 1994
AHN-2 2007-2012
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6

Conclusies










7

Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodemopbouw bestaat uit een geroerde laag tot circa 75 cm –mv. Hieronder zijn
tot 1,3 m –mv oeverafzettingen aanwezig. Deze liggen op een geulvulling en vanaf 3,0
à 3,5 m –mv is beddingzand opgeboord. De afzettingen worden gerekend tot de
Formatie van Echteld (Oude Waal stroomgordel).
Is de bodem nog intact?
De bodem is aan de bovenzijde aangetast, waarschijnlijk door de
bouwwerkzaamheden en het gebruik van de grond ter plaatse. Onder geroerde lagen
zijn van 0,75 m –mv nog intacte oeverafzettingen aanwezig. In de opgeboorde
oeverafzettingen zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats in de vorm van bijvoorbeeld een archeologische laag of
vondsten.
Zijn archeologische resten aanwezig in het plangebied? Zo ja, waar en op welke diepte
liggen deze en wat is de datering?
In het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling
Binnen het onderzochte gebied worden geen archeologische resten meer verwacht. Het wordt
aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen sloop- en nieuwbouw van
een bedrijfsloods ter plaatse.
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 indien dit het geval is contact op
te nemen met de Gemeente Ridderkerk en BOOR.
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Bijlage 1 boorstaten

voorslag

achterslag hoogte laser NAP

NAP hoogte
boorpunt m
NAP

boorpunten

meethoogten

1

1,85

1,884

0,034

2

1,75

1,884

0,134

3

1,08

1,124

0,044

bout Pruimenduik 172

0,55

2,18

1,42

1,334
boorpunt

X coördinaat (m)

Y coördinaat (m)

Z (m)

1

102224

429673

0,034

2

102234

429670

0,134

3

102245

429668

0,044

ArGeoBoor rapportnr. 1368 bijlage 1: Boorstaten
Opdrachtgever: Burpee NL B.V.

Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
0,034

50

100

RD-coördinaten: 102224/429673

12
24

beton

45

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

78

Klei, matig siltig, donkergrijs/zwart, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos,
grind + puin, oude bouwvoor, verontreinigd met olie, geroerd

-0,466

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkarm, humeuze
vlekken

-0,966
132
141

150

-1,466

200

-1,966

Klei, sterk zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, oeverafzetting fve
Klei, matig siltig, grijs, kalkrijk, geulafzetting fve
Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, weinig plantenresten, veel dunne zandbandjes, geul
afzetting fve
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne kleilagen fve

250

Zand, matig grof, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne kleilagen
fve

-2,466

300

-2,966

350

-3,466

302

366

400

-3,966

440

450

-4,466
470

Zand, matig grof, matig siltig, grijs, kalkrijk, matig veel dunne kleilage, bedding vd geul,
gestuit op beddingzand fve

Boring 2

RD-coördinaten: 102234/429670

mv (cm) NAP(m)
0
0,134
15

50

100

-0,366

-0,866

beton

45
50

Zand, matig grof, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

75

Zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs/zwart, scherpe ondergrens, sterk puinhoudend,
kalkrijk, opgebracht
Klei, matig siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, kalkrijk, geroerd

112

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, humeuze vlekken oeverafzetting fve
150

-1,366

200

-1,866

Klei, sterk siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, sterk
gelaagd geulvulling fve
Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, geulvulling, gelaagd
fve
Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne kleibandjes, geulvulling,
gestuit op beddingzand fve

250

-2,366

300

-2,866

350

-3,366

400

-3,866

350

420

450

-4,366
466

Boring 3

RD-coördinaten: 102245/429668

mv (cm) NAP(m)
0
0,044

50

100

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak
roesthoudend, kalkrijk, kolengruis, geroerd
Klei, sterk siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, zwak
schelphoudend, kalkrijk, geroerd

-0,456

-0,956

-1,456

70

Klei, sterk siltig, oranje/bruin, onscherpe ondergrens, sterk roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzetting fve

105

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, oeverafzetting fve

133

Klei, matig siltig, grijs/blauw, kalkrijk, top geulvulling fve

151

Klei, sterk siltig, grijs/bruin, ondergrens diffuus, kalkrijk, veel dunne humeuze laagjes
geulvulling fve
184

200

Klei, sterk siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes,
geulvulling fve

-1,956
230

250

-2,456

300

-2,956

350

-3,456

400

-3,956

Zand, matig fijn, zwak siltig , kalkrijk, beddingzand guts loopt leeg fve

307

424
434

450

-4,456

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne kleibandjes, geulvulling fve

