
   

www.ArGeoBoor.nl 

E info@argeoboor.nl  

T 06-28559693 

 

 

 

Lijnden, Raasdorperweg 43 

(Gemeente 

Haarlemmermeer) 

Een archeologisch 

bureauonderzoek 

 

 

 

 

ArGeoBoor rapport 1400 

auteur: L.C. Nijdam (senior 

prospector)  

 

 

paraaf voor vrijgave 

datum: 9 december 2015 

 

Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 

 

ISSN: 2351-9975 

ArGeoBoor 
Archeologisch vooronderzoek & advies 

B U R E A U O N D E R Z O E K   

Globale ligging (rode pijl) van het 
plangebied op een kaart uit 1746.  
(Bron: Bolstra 1746.Geraadpleegd 
via www.watwaswaar.nl) 



ArGeoBoor rapport 1400: Raasdorperweg 43 te Lijnden 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 2 

INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting ......................................................................................................................................3 

1 Inleiding ......................................................................................................................................4 

1.1 Kader ...................................................................................................................................4 

1.2 Doel- en vraagstelling ..........................................................................................................4 

1.3 Administratieve data ...........................................................................................................5 

2 Gegevens plangebied ..................................................................................................................6 

2.1 Beschrijving plangebied .......................................................................................................6 

2.2 Voorziene ontwikkeling .......................................................................................................6 

3 Bureauonderzoek ........................................................................................................................7 

3.1 Methode .............................................................................................................................7 

3.2 Aardkundige gegevens .........................................................................................................7 

3.3 Historische gegevens ...........................................................................................................8 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten ................................................................. 13 

4 Gespecificeerde archeologische verwachting ............................................................................ 15 

5 Conclusies ................................................................................................................................. 15 

6 Aanbeveling .............................................................................................................................. 16 

Literatuur & bronnen ........................................................................................................................ 17 

Bronnen Geraadpleegde Kaarten ...................................................................................................... 17 

  



ArGeoBoor rapport 1400: Raasdorperweg 43 te Lijnden 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 3 

Samenvatting 

In opdracht van Kassenbouwadvies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor de locatie Raasdorperweg 43 te Lijnden (Gemeente Haarlemmermeer). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe tuinbouwkas ter plaatse van een 

bestaande – te slopen - kas. In het plangebied is het bestemmingsplan Lijnden van kracht. 

Hierin is voor het plangebied opgenomen de dubbelbestemming waarde archeologie. Het 

gemeentelijke archeologische beleid is dat bij ingrepen groter dan 500 m2 een 

omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, waarbij rekening dient te worden gehouden 

met archeologisch resten in de bodem. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is in het plangebied de volgende gespecificeerde 

archeologische verwachting geformuleerd. Er zijn twee archeologisch niveaus aanwezig. In de 

top van het aanwezige Hollandveen kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de vroege 

middeleeuwen, maar mogelijk vanaf de late ijzertijd. Een eventuele vindplaats op het veen kan 

bestaan uit een strooiing van archeologische indicatoren als aardewerk, houtskool en mogelijk 

een donkergrijze opgebrachte leemlaag. De top van het veen is vermoedelijk sterk aangetast 

door oxidatie en grondbewerking. Op oude kaarten uit de periode 1800 – 1950 is in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied een boerderijplaats aanwezig, waarvan de ouderdom 

mogelijk nog verder teruggaat. Bij de herinrichting van het gebied tussen 1929 en 1952 is deze 

boerderij afgebroken. 

Een tweede ‘theoretisch’ archeologisch niveau is de top van de kwelderafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer, die onder het veen aanwezig zijn. Deze kunnen in gebruik zijn 

geweest vóór de veengroei, die begon rond vijfduizend jaar voor heden in het neolithicum.  

Resten uit de periode in het gebied zijn vooralsnog uiterst zeldzaam.  

 

De geringe bodemverstoring die is voorzien bij de bouw van de tuinbouwkas vormt geen 

bedreiging voor de verwacht archeologische resten uit de nieuwe tijd. 

Bij eventuele grootschalige bodemingrepen in de toekomst bestaat er wel een kans dat 

archeologische resten worden geroerd. In dit geval dient rekening te worden gehouden met 

archeologisch onderzoek  

 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren op locatie 

Raasdorperweg 43 te Lijnden. Mochten er in de toekomst wel werkzaamheden voorzien zijn 

waarbij de bodem over een grotere oppervlakte geroerd wordt, dan dient alsnog rekening te 

worden gehouden met archeologisch onderzoek ter plaatse van de voormalige boerderij 

plaats.  

 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Haarlemmermeer. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Kassenbouwadvies heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd aan de Raasdorperweg 43 te Lijnden (Gemeente Haarlemmermeer). De aanleiding 

van het onderzoek is de nieuwbouw van een tuinbouwkas. De nieuwe kas is ter vervanging van 

een bestaande kas met een uitbreiding aan de zuidwestzijde. In het plangebied is het 

bestemmingsplan Lijnden van kracht.1 Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming 

waarde-archeologie.2 Deze dubbelbestemming is overgenomen van de archeologische 

beleidsadvieskaart van de Gemeente Haarlemmermeer vastgesteld in 2011.3 Het 

gemeentelijke archeologische beleid ter plaatse is dat bij bodemingrepen groter dan 500 m2 

een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met archeologisch resten in de bodem.4 Om inzicht te krijgen in de archeologische 

verwachting is in eerste aanleg een bureauonderzoek opgesteld.  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in december 2015. 

1.2 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, 

historische- en archeologische gegevens. De onderzoeksvragen zijn: 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

 Worden archeologische resten bedreigd door de voorziene werkzaamheden? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).   

                                                             
1
 www.ruimtelijkeplannen.nl 

2 Gemeente Haarlemmermeer 2013 
3
 Gemeente Haarlemmermeer 2013 

4 Gemeente Haarlemmermeer 2013 
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1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek 
Provincie Noord-Holland 
Gemeente  Lijnden 
Plaats Lijnden 
Adres: Raasdorperweg 43  
Toponiem: Raasdorperweg 43 
Kadastrale nr.  Haarlemmermeer, sectie AA, nr. 376 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 
Contactpersoon: Dhr. E. van Uffelen 

Wettertún 14 
9041 VN Berltsum 
T 06-29217780 
E info@kassenbouwadvies.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Haarlemmermeer 
Centrum-Coördinaat 111989/485361 
Archeologische status geen 
Oppervlakte nieuw kas 2.141 m2  
Kaartblad: 25D 
Onderzoekmeldingsnummer: 3981501100 
Beheer en plaats van digitale 
documentatie 

e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl) 

 

 Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.5 

 

 

                                                             
5 Kadaster 2012 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Raasdorperweg 43. Dit adres ligt aan de westzijde van het 

dorp Lijnden ten zuiden van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (zie afbeelding 1). 

Het terrein is bebouwd met een kas. Het maaiveld ligt op circa 3,8 m –NAP.6 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De bestaande kas wordt gesloopt met uitzondering van de stenen bebouwing aan de 

noordoostzijde. De nieuwe kas krijgt een oppervlakte van 2.141 m2.  De fundering bestaat uit 

75 heipalen met een totale oppervlakte van 1.32 m2.  De poerdiameter van de binnenpalen is 

rond 400mm. De totale oppervlakte van de binnenpalen = 3.90 m2. De totale bodemverstoring 

dieper dan de bouwvoor bedraagt  6.33 m2 (inclusief opzetter). Dit is 0,3 % van het 

kasoppervlak. 

 

Afbeelding 2. Plangebied op een topografische kaart met de bestaande te slopen kas en de 
voorziene nieuwbouw.7  

                                                             
6
 AHN-2 2007-2012 

7 Kadaster 2012 (ondergrond) 



ArGeoBoor rapport 1400: Raasdorperweg 43 te Lijnden 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies 7 

3 Bureauonderzoek 

3.1 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 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor kaartblad 25 geen geologische kaart 1:50.000 

gepubliceerd .  

 

Kaarten uit serie met paleogeografische kaarten van Nederland geven een grof beeld van het 

landschapstype waarin het plangebied gelegen heeft. Rond 3.850 v. Chr. maakte het 

plangebied deel uit van een wadplaatmilieu (zie afbeelding 3). 

 
Afbeelding 3. Plangebied op een paleogeografische kaart van 3.850 v. Chr.8  

Al vóór 2.750 v. Chr. kwam het plangebied te liggen in een uitgebreid veenmoeras. (zie 

afbeelding 4). Dit veen heeft lange tijd aan de oppervlakte gelegen. Grote delen van het veen 

zijn vanaf de late middeleeuwen afgegraven en door erosie ontstonden grote meren. Vanaf 

1600 zijn vele van deze meren drooggemalen en ontstonden de eerste polders. Ten noorden 

van de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder ligt de Lutkemeer polder. Het plangebied 

heeft nooit tot een meer behoort en is derhalve ook niet drooggemalen. Wel is als gevolg van 

ontwatering het maaiveld vanaf de middeleeuwse ontginningen ver gedaald. Het maaiveld zal 

oorspronkelijk tot boven NAP gelegen hebben en ligt nu rond 3,8 m-NAP. 

                                                             
8 Vos, e.a. 2011 
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Uit de bodemkaart (niet afbeeld) blijkt dat in het plangebied koopveengronden liggen op 

ongerijpte zavel of kleigrond dat voorkomt binnen 120 cm-mv (code hVk II).9 Uit de 

geomorfologische kaart (niet afgebeeld) blijkt dat het gebied een veenrestvlakte (code: 2M50) 

wordt genoemd.  

 

 
Afbeelding 4. Het plangebied op een paleogeografische kaart van Nederland rond 2.750 v. 
CHr.10 
 

Samengevat blijkt dat in het plangebied een veenrest aanwezig is, die ligt op een kleilaag die 

gevormd is in een kweldermilieu, dat aanwezig was vóór de vorming van de veengroei, dus 

voor 2750 v. Chr. Hoe hoog de kwelder is opgeslibd en of de kwelder een bewoonbaar milieu 

heeft gevormd is niet bekend. Over het veen kan worden opgemerkt dat de top ervan 

waarschijnlijk sterk is aangetast. Mogelijk door afgraving en anders door oxidatie en 

grondbewerking. 

3.3 Historische gegevens 

Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse veengebied. Over het algemeen wordt de 

middeleeuwse ontginning van dit gebied  in de 10e eeuw geplaatst.11 Vroege ontginningen of 

huiskampen kunnen reeds eerder hebben plaatsgevonden. De plaatsnaam Lijnden is afkomstig 

van het voormalige stoomgemaal dat is vernoemd naar F.G. Baron van Lijnden van Hemmen 

(1761-1845), de ontwerper van een plan tot drooglegging van de Haarlemmermeer.12 De oude 

                                                             
9
 Alterra 1960-1995 

10 Vos e.a. 2011 
11

 Hendrikx 1998 
12 Berkel en Samplonius 2006 
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meren zijn terug te vinden op kaarten uit de 17e – 19e eeuw (zie afbeeldingen 5 t/m 8). Hierop 

is tevens te zien dat het plangebied was gelegen op een strook land gelegen tussen het Lutke 

meer in de noordzijde en de verdwenen veenstroom ‘de Drecht’ in de zuidzijde. 

 

 
Afbeelding 5: Plangbied op een kaart van Floris Balthazar uit 1615.13 

 
Afbeelding 6. Plangebied op een kaart van Bolstra uit 1746.14 

 

De Haarlemmermeer is in 1852 drooggemalen en de Lutkemeer in de jaren daarna tussen 1864 

en 1865.15 De zuidoostzijde van het perceel ligt ongeveer ter hoogte van een voormalige 

boerderijplaats die aanwezig is op de kadastrale minuutplan uit 1811-1832, de veldminuut en 

de Bonnebladen uit 1879 en 1929 (zie afbeeldingen 7 t/m 10). Op een kaart uit 1952 is de het 

gebied opnieuw ingericht en is de boerderij afgebroken (zie afbeelding 11). 

                                                             
13 Balthazar 1615 
14

 Bolstra 1746 
15 Wikipedia geraadpleegd december 2015 
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Afbeelding 7. Plangebied geprojecteerd op een kadastrale minuutplan uit de periode 1811-
1832 (niet geheel zuiver).16  

 

Afbeelding 8. Plangebied bij de rode pijl op een veldminuut (nettekening) uit 1830-1850.17 
 

                                                             
16

 Kadaster 1811-1832 
17 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850. 
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Afbeelding 9. Plangebied geprojecteerd op een bonneblad uit 1879.18 

 
Afbeelding 10. Plangebied op een kaart uit 1929.19 

 

                                                             
18

 Bureau Militaire Verkenningen 1879 
19 Bureau Militaire Verkenningen 1929  
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Afbeelding 11. Plangebied op een kaart uit 1952.20 

  

                                                             
20 Kadaster 1952 
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3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).21 Binnen een straal van 1500 
meter zijn geen archeologische waarnemingen bekend. Buiten de oude woonkernen zijn ook 
geen AMK-terreinen bekend. Uitgevoerde archeologische onderzoeken in de directe omgeving 
van het plangebied hebben tot op heden geen noemenswaardige archeologische resten 
aangetoond (zie afbeelding 12). Het gebied kan worden omschreven als archeologisch leeg. 

Afbeelding 12. Monumenten (rode vakken), waarnemingen (gele stippen en  zwarte nummers 
gele achtergrond) en onderzoeksmeldingen (blauwe vakken).22 

                                                             
21

 RCE juni 2015, losse bestanden 
22 RCE juni 2015, losse bestanden 
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Afbeelding 13. Plangebied geprojecteerd op de kaart van het bestemmingsplan Lijnden.23De 
kruisjes geven het gebied aan waarvoor de dubbelbestemming archeologie geldt. Dit is de zone 
die niet is ingepolderd en waar nog een veenrest aanwezig is.  
  

                                                             
23 www.ruimtelijkeplannen.nl 
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4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

In het plangebied zijn twee archeologisch niveaus aanwezig. In de top van het aanwezige 

Hollandveen kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de vroege middeleeuwen, maar 

mogelijk nog vroeger tot in de late ijzertijd. De kans op een behoudenswaardige vindplaats in 

de top van het veen lijkt zeer gering. Op basis van oude kaarten tussen 1800 en 1952 kunnen 

in de centrale zuidoostelijke helft van het plangebied resten van een boerderijplaats uit de 

tweede helft van de nieuwe tijd verwacht worden. Bij de herinrichting van het gebied tussen 

1929 en 1952 is de boerderijplaats verdwenen. 

Een eventuele vindplaats op het veen kan bestaan uit een strooiing van archeologische 

indicatoren als puin, aardewerk en grondsporen bestaande uit gedempte sloten, funderingen 

of uitbraaksleuven daarvan, waterput etc. Ondiepe sporen zijn zeer waarschijnlijk door het 

grondgebruik geroerd. 

Een tweede theoretisch archeologisch niveau is de top van de kwelderafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer, die onder de veenrest verwacht wordt. Deze kunnen in gebruik zijn 

geweest tot vóór de veengroei, die begon rond vijfduizend voor heden in het neolithicum.  

Resten uit de periode zijn vooralsnog zeldzaam en de kans dat daadwerkelijk archeologische 

resten op dit niveau binnen het plangebied is erg klein. 

  

5 Conclusies 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

In het plangebied bestaat een kans op het aantreffen van resten van een 

boerderijplaats die in ieder geval aanwezig was tussen 1800 en 1950, maar mogelijk 

verder in de tijd teruggaat. De verwachting is dat de top van het veen niet meer intact 

is en de kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen in de top van het veen 

ouder dan de nieuwe tijd wordt derhalve klein geacht. Onder een eventueel 

veenrestant kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de top van het Laagpakket 

van Wormer. De kans om daadwerkelijk archeologische resten op dit niveau aan te 

treffen wordt laag  geacht. 

 Worden archeologische resten bedreigd door de voorziene werkzaamheden? 

Bij de bouw van de tuinbouwkas wordt de bodem zeer beperkt geroerd. Als gevolg van 

deze werkzaamheden worden eventuele archeologische resten in de bodem niet 

bedreigd. 

 Is archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
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6 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied 

Raasdorperweg 43 te Lijnden. De voorziene ingreep is dermate beperkt van omvang dat er 

eventuele archeologische resten in de bodem hier niet door bedreigd worden. 

 

Mochten er in de toekomst wel werkzaamheden voorzien zijn waarbij de bodem over een 

groter oppervlakte wordt geroerd, dan dient rekening te worden gehouden met archeologisch 

onderzoek in de zuidoostzijde van het perceel. Er kunnen hier nog resten van een 

boerderijplaats aanwezig zijn uit de periode 1800 – 1950 en mogelijk nog vroeger. Dit 

onderzoek kan het karakter hebben van een veldinspectie en een verkennend booronderzoek. 

 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Haarlemmermeer. 
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