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Samenvatting
In opdracht van Plus Vastgoed BV heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Raadhuisplein 6 te Meerkerk (Gemeente Zederik). De
aanleiding van het onderzoek vormt de uitbreiding van de bestaande winkel met een magazijn.
Deze uitbreiding is onderdeel van een herinrichting van de winkel. Het plangebied heeft een
oppervlakte van 165 m2 en ligt in een zone waar de dubbelbestemming waarde-archeologie is
opgenomen. Het gemeentelijk archeologie beleid in deze gebieden is dat bij plannen groter
dan 100 m2 en dieper dan 30 cm-mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.
Het doel van dit onderzoek dient te zijn om na te gaan of bij de werkzaamheden mogelijk
aanwezige archeologische resten worden bedreigd en zo ja, of archeologisch vervolgonderzoek
noodzakelijk is. Onderhavig verkennend booronderzoek is een vervolg op een in mei 2016
uitgevoerd archeologisch bureauonderzoek.1
Op basis van het bureauonderzoek kon niet worden nagegaan op welke diepte eventueel
aanwezige archeologische resten zich zouden kunnen bevinden en of deze bij de nieuwbouw
geroerd zouden worden. Om dit te onderzoeken is besloten om het onderzoek uit te breiden
met een verkennend booronderzoek.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat onder de klinker verharding een dikke laag
puingranulaat aanwezig is die niet overal doorboord kon worden. Twee van de vier boringen
konden wel dieper worden doorgezet. Uit deze twee boringen is gebleken dat de opgebrachte
verharding tot een diepte van 70 cm-mv doorloopt. Hieronder is tot 90 cm-mv een geroerde
kleilaag aanwezig. In de dieper gelegen natuurlijke klei- en veenlagen zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen die een aanwijzing vormen voor archeologische resten ter plaatse.
Geadviseerd wordt om binnen het onderzochte plangebied Raadhuisplein 6 te Meerkerk geen
archeologisch vervolg onderzoek uit te voeren. Er zijn archeologisch gezien geen
belemmeringen voor de uitbreiding van de bestaande winkel met een magazijn.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologische resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende 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 Zederik.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Plus Vastgoed BV heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Raadhuisplein 6 te Meerkerk (Gemeente Zederik). De
aanleiding van het onderzoek vormt de uitbreiding van de bestaande winkel met een magazijn.
Deze uitbreiding is onderdeel van een herinrichting van de winkel, waarbij de overige
werkzaamheden inpandig plaatsvinden. Het plangebied heeft een oppervlakte van 165 m 2 en
ligt in een zone waar in vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming waardearcheologie is opgenomen. Deze dubbelbestemming is overgenomen van de gemeentelijke
archeologische verwachtingskaart. Op deze kaart ligt het plangebied in een zone met een zeer
hoge verwachting voor de perioden late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het gemeentelijk
archeologie beleid in deze gebieden is dat bij plannen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cmmv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek dient
te zijn om na te gaan of bij de werkzaamheden mogelijk aanwezige archeologische resten
worden bedreigd en zo ja, of archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. Onderhavig
verkennend booronderzoek is een vervolg op een in mei 2016 uitgevoerd bureauonderzoek. 2
Op basis van het bureauonderzoek kon niet worden nagegaan op welke diepte eventueel
aanwezige archeologische resten zich zouden kunnen bevinden en of deze bij de nieuwbouw
geroerd zouden worden. Om dit te onderzoeken is besloten om het onderzoek uit te breiden
met een verkennend booronderzoek.
Het archeologisch verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3.3 Vooraf
gaand aan de uitvoer van het booronderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van
aanpak is getoetst door de archeologisch adviseur van de Gemeente Zederik, dhr. E. van der
Kuijl (senior archeoloog).

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en het
toetsen en aanvullen van de archeologische verwachting zoals deze op basis van het
bureauonderzoek is geformuleerd. Op basis van de bodemopbouw kan worden vastgesteld in
welke mate de bouwplannen schadelijk zijn voor het archeologisch bodemarchief.

2
3

Nijdam 2016
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1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiemen:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Beheerder en plaats van
documentatie
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2.1

Raadhuisplein 6
Prinses Marijkeweg (zuidwestzijde) Ankerstraat (noordoostzijde)
Gemeente Zederik sectie A nr. 03959
Zuid-Holland
Zederik
Plus Vastgoed BV
Gemeente Zederik
128055/437035
165 m2
38G
3995312100
ArGeoBoor, Lippenhuizen

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
De Plus-supermarkt waar de uitbreiding is voorzien ligt ten westen van de historische kern van
Meerkerk met de brug over de Oude Zederik. De uitbreiding van het pand is aan de
noordwestzijde voorzien, de zijde van het ‘t Laantje op de hoek met de Prinses Marijkeweg (zie
afbeelding 1). Het plangebied is momenteel in gebruik als trottoir.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(rood) op een topografische kaart.4
Uit gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het maaiveld van het
plangebied ligt op 0,3 m -NAP.5

4

Kadaster 2012
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Uit een klic-melding blijkt dat in het plangebied veel kabels en leidingen liggen (zie afbeelding
2).De bodem is als gevolg van het ingraven van kabels en leidingen en door het ingraven van
de bestaande fundering waarschijnlijk aanzienlijk verstoord.

Afbeelding 2. Boorplan en kabels en leidingen in het plangebied.6

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied zal een aanbouw worden gerealiseerd met een oppervlakte van 157 m2. De
bodem zal hierbij tot een diepte van 60 à 70 cm-mv worden ontgraven. Rondom zullen
heipalen worden geplaatst. De dichtheid van heipalen is nog niet exact bekend, maar de
architect schat dat het om circa 10 heipalen zal gaan.

5
6

Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012
Kadaster 2016
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3

Archeologische verwachting
In het plangebied worden archeologische resten verwacht uit de ontginningsperiode tot circa
1800. Op basis van oude kaarten worden geen resten uit de periode na 1800 verwacht. Het
plangebied is gelegen in de Alblasserwaard welke ontgonnen is vanaf circa de 11e eeuw. De
oudste bewoningssporen zullen liggen langs de ontginningsassen in de vorm van oevers van
oude veenstroompjes, weteringen etc. Drie mogelijk laatmiddeleeuwse terpjes liggen ten
noordwesten van het plangebied. Deze zijn echter nog niet onderzocht. Binnen het plangebied
kunnen resten van de ontginningsfase aanwezig zijn gezien de ligging op afzettingen van een
crevasse, die in verbinding stond met de Lek. Waarschijnlijk is een klei-op-veen profiel
aanwezig. Niet uitgesloten kan worden dat op de oevers van de natuurlijke smalle waterlopen,
zoals de crevasse van de Lek, archeologische vindplaatsen uit oudere perioden aanwezig zijn.
Resten uit de nieuwe tijd zijn tot op heden met name aangetroffen in het historische centrum
van Meerkerk dat ligt ten oosten van het plangebied. Diverse kleinschalige onderzoeken
hebben resten aangetoond die teruggaan tot tenminste de 17e eeuw.
Archeologische resten uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen worden verwacht direct onder
de huidige bodemverstoringen in de top van ongeroerde kleilagen of in de top van het veen.
Oudere bewoningsporen kunnen ook voorkomen onder met veen bedekte dieper gelegen
oeverafzettingen en kunnen worden gekenmerkt door een vuile laag, een matrix van humeuze
klei, houtskool en aardewerkbrokjes.
Bodemverstoringen
Uit de klic-melding blijkt dat langs de bestaande bebouwing een kabel ligt. Aan de wegzijde
langs ’t Laantje liggen diverse kabels en leidingen, evenals in de noordzijde van het plangebied.
De wegaanleg en de bouw van het huidige pand zullen naar verwachting ook tot
bodemverstoring hebben geleid in het plangebied. Kabels en leidingen liggen over het
algemeen op een diepte tussen 60 en 100 cm-mv. De verwachting is dat de bodem ter plaatse
van de kabels en leidingen geroerd is. Evenals de grond direct langs het bestaande pand.

4
4.1

Verkennend booronderzoek
Methode
In het plangebied zijn vier boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7
cm en een guts met een diameter van 3 cm. Boringen 2 en 3 zijn na 1x verzetten gestuit op
circa 30 cm-mv, boring 4 is tot een diepte van 2,0 m-mv doorgezet en boring 1 is tot 4,0 m –mv
doorgezet conform het Plan van Aanpak en de richtlijnen van Provincie Zuid-Holland voor een
verkennend archeologisch bodemonderzoek. Intacte bodemlagen zijn versneden met een
gutsmes en verbrokkeld met als doel archeologische indicatoren op te sporen. De
boorbeschrijvingen volgende in grote lijnen de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB).
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De boringen zijn in het veld ingemeten t.o.v. bestaande topografie. De hoogtemaat is bepaald
op basis van het AHN-2.7
Het veldwerk is uitgevoerd in juni 2016 door senior prospector L.C. Nijdam.

4.2

Resultaten
Een boorpuntenkaart is opgenomen in afbeelding 4. De boorstaten en een raaiprofiel zijn
opgenomen in bijlage 1.
Het plangebied is in gebruik als losplaats voor grote vrachtwagens (zie afbeelding 3). Uit de
boringen is gebleken dat ten behoeve hiervan, onder de klinkerverharding, een laag van circa
40 cm gecementeerd puingranulaat is aangebracht. De boringen 2 en 3, gepland centraal op de
losplaats, zijn na 2 pogingen gestaakt op deze laag. De boringen 1 en 4 aan de randen van de
losplaats konden wel worden doorgezet, omdat de verhardingslaag hier minder was
aangereden.

3a. Foto van de ingang van het huidige
3b. Foto van zuidwest naar noordoost.
winkelmagazijn.
Afbeelding 3. Twee foto’s van het plangebied, die laten zien dat de locatie in gebruik is als
losplaats. Ten behoeve hiervan is de locatie extra verhard en door middel van handboringen
deels ondoordringbaar.

7

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 4. Boorpuntenkaart.

Bodemopbouw
De bodemopbouw wordt beschreven aan de hand van de boringen 1 en 4. Deze vertonen tot
circa 150 cm-mv een sterke overeenkomst.
Onder een klinker, een dunne laag bestratingszand en in totaal circa 60 cm opgebracht deels
gecementeerd verhardingsmateriaal is een vanaf 70 cm-mv een donkerbruin grijze kleilaag
aangetroffen. Deze kleilaag is zwak siltig, zwak humeus en kalkloos. De kleilaag is zwak
baksteen- en kolengruis houdend en heeft een scherpe ondergrens. De laag is mogelijk een
voormalige bouwvoor, ofwel de omgewerkte top van de Formatie van Echteld.
Onder deze geroerde kleilaag, tussen circa 90 en 150 cm-mv, bevindt zich een ongeroerde
zware, eveneens kalkloze kleilaag. De kleilaag gaat middels een meer humeuze kleilaag met
plantenresten geleidelijk over in zwak kleiig veen. In boring 1 is deze veenlaag 50 cm dik en in
boring 4 slechts 10 cm dik. In boring 4 is tot 200 cm-mv overwegend zware klei (ks1) aanwezig
en in boring 1 overwegend veen. Boring 1 is dieper doorgezet en tussen 210 en 270 cm-mv is
wederom een kleilaag aanwezig met daaronder tot 400 cm-mv overwegend veen.
Archeologische indicatoren
Met uitzondering van baksteenpuin en kolengruis in de geroerde kleilaag zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen in de opgeboorde grond.

ArGeoBoor rapport 1424: Raadhuisplein 6 te Meerkerk
Opdrachtgever: Plus Vastgoed BV.

9

4.3

Landschappelijke interpretatie en archeologie
Ondanks dat slechts twee van de vier voorziene boringen tot de vooraf gewenste diepte
konden worden doorgezet, is voldoende inzicht gekregen in de bodemopbouw. Vanaf 90 cmmv zijn intacte bodemlagen aangetroffen. Tot een diepte van circa 150 cm-mv zijn dit
voornamelijk kleilagen, daaronder betreft het een afwisseling van klei- en veenlagen. De
aangetroffen bodemopbouw komt overeen zoals op basis van het bureauonderzoek verwacht
werd. De afwisseling van klei-, veen-, en humeuze kleilagen is het gevolg van de aanwezigheid
van veenstroompjes (crevasses) nabij het plangebied, die in bepaalde perioden gezorgd
hebben voor het afzetten van klei. De aangetroffen zware klei is afgezet in langzaam stromend
en of stilstaand water waarin de kleinste deeltjes konden bezinken. Het veengebied rondom
de veenstroom zorgde voor een zuur milieu, waardoor kalk is opgelost. Mogelijk is na het
gedeeltelijk ontwateren en inklinken van het veengebied het kleilichaam als inversierug in het
landschap komen te liggen en werd zo in de loop van de middeleeuwen een aantrekkelijke
woonplaats.
In de twee boringen die konden worden doorgezet, zijn bij het versnijden en verbrokkelen van
de opgeboorde klei- en veenlagen, geen archeologische indicatoren als: houtskool,
fosfaatvlekken, aardewerk of botfragmenten aangetroffen. Er zijn dus geen aanwijzingen
gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in de vorm van
bijvoorbeeld een middeleeuwse huisterp of boerderijplaats uit de nieuwe tijd.

5

Conclusie
Binnen het plangebied worden geen archeologische resten meer verwacht.

6

Aanbeveling/Selectieadvies
Voor het onderzochte plangebied Raadhuisplein 6 te Meerkerk wordt geen archeologisch
vervolg onderzoek aanbevolen. Er zijn archeologisch gezien geen belemmeringen voor de
uitbreiding van het bestaande pand. Het wordt aanbevolen om een hart-op-hart afstand van
drie meter te hanteren voor het palenplan. Dit is de gebruikelijke norm van archeologie
vriendelijk bouwen in de gemeente Zederik.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologische resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende 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 Zederik.
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Bijlage 1 boorprofiel en boorstaten

Raaiprofiel van zuidwest naar noordoost.
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Boring 1

RD-coördinaten: 128116/437051

-mv (m) NAP(m)
0

-0,3

10

klinker

scherpe ondergrens, opgebracht, halfverharding gebroken puin
70
90

1

Klei, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, zwak
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

-1,3
125

Klei, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, zwak roesthoudend, kalkloos
160

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkloos,
weinig plantenresten
2

-2,3

210
220

Veen, zwak kleiig, donkerbruin, onscherpe ondergrens, kalkloos, enkele dikke
kleilagen

250
270

3

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, kalkloos
Klei, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, weinig plantenresten

-3,3

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkloos,
matig plantenresten
Veen, donkerbruin, enkele dikke kleilagen
4

400

-4,3

Boring 2

RD-coördinaten: 128079/437052

-mv (m) NAP(m)
0

-0,3

10

klinker

25
30

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht
verharding gecementeerd puingranulaat, gestuit

Boring 3

RD-coördinaten: 128115/437062

-mv (m) NAP(m)
0

-0,2

10

klinker

25
30

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht
verharding gecementeerd puingranulaat, gestuit

Boring 4

RD-coördinaten: 128075/437046

-mv (m) NAP(m)
0

-0,2

10

60
70
90

1

-1,2

140
150
160

klinker

scherpe ondergrens, opgebracht, puingranulaat

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig puinhoudend,
gevlekt/verstoord
Klei, matig siltig, zwak humeus scherpe ondergrens, kalkloos, zwak
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord, kolengruis
Klei, zwak siltig, grijs/blauw, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

180

2

-2,2

200

Klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, onscherpe ondergrens, matig
plantenresten
Veen, zwak kleiig onscherpe ondergrens
Klei, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, onscherpe ondergrens, kalkloos,
weinig plantenresten
Klei, zwak siltig, lichtgrijs weinig plantenresten

