ArGeoBoor
Archeologisch vooronderzoek & advies

BUREAUONDERZOEK

EN BOORONDERZOEK

Alphen aan den Rijn
Locatie Steekterweg 200-202
te Alphen aan den Rijn
(Gemeente Alphen aan den
Rijn)
Een bureauonderzoek,
verkennend en karterend
booronderzoek

ArGeoBoor rapport 1428
versie: definitief
1e auteur: I.S.J. Beckers (senior
prospector)
2e auteur & autorisatie: L.C. Nijdam
(senior prospector)
paraaf voor vrijgave

datum: 27 september 2016
Opdrachtgever: Provincie ZuidHolland
ISSN: 2351-9975

www.ArGeoBoor.nl
E info@argeoboor.nl
T 06-28559693

INHOUDSOPGAVE
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1

2

3

Inleiding ........................................................................................................................................... 5
1.1

Kader ....................................................................................................................................... 5

1.2

Doel en Vraagstelling............................................................................................................... 5

1.3

Administratieve data ............................................................................................................... 6

Gegevens plangebied ...................................................................................................................... 6
2.1

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

2.2

Voorziene ontwikkeling ........................................................................................................... 8

Archeologisch bureau en booronderzoek ..................................................................................... 10
3.1

Aardkundige gegevens .......................................................................................................... 10

3.2

Historische situatie op oude kaarten .................................................................................... 14

3.3

Archeologische informatie .................................................................................................... 16

4

Archeologische verwachting ......................................................................................................... 20

5

Inventariserend veldonderzoek .................................................................................................... 21
5.1

Methode ................................................................................................................................ 21

5.2

Resultaat en interpretatie booronderzoek ........................................................................... 22

6

Conclusies ...................................................................................................................................... 24

7

Aanbeveling/Selectieadvies........................................................................................................... 25

Literatuur ............................................................................................................................................... 26
Bronnen Geraadpleegde Kaarten .......................................................................................................... 26
Bijlage 1 boorstaten

ArGeoBoor rapport 1428: Locatie Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

2

Samenvatting
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest
een archeologisch bureauonderzoek en verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd
voor de locatie Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn. De aanleiding van het onderzoek
is de sloop van de bestaande bebouwing en vervolgens is de aanleg van een vaartsteunpunt.
Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is.
Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het plangebied heeft een
oppervlakte van ca. 2.035 m2.
Op basis van het bureauonderzoek werd in het westelijk deel van het plangebied een oudere,
restgeul verwacht, mogelijk afgedekt met oeverafzettingen. In het oostelijk deel van het
plangebied werd de middeleeuwse restgeul verwacht. Op basis van de geologische ondergrond
werd de kans op het aangetroffen van resten uit de Vroege Middeleeuwen en ouder klein
geacht. De verwachting was met name hoog voor resten uit de latemiddeleeuwen en later in
restgeulafzettingen van de oude Rijn en resten uit de nieuwe tijd in de oostzijde van het
plangebied.
Het booronderzoek heeft het voorkomen van restgeulafzettingen bevestigd. De
restgeulafzettingen zijn in de ondergrond van het gehele plangebied aangetroffen. Intacte
natuurlijke oeverafzettingen, die de restgeulafzettingen bedekken, ontbreken in het hele
plangebied. In plaats daarvan zijn dikke geroerde bodemlagen aanwezig.
Door het ontbreken van intacte oeverafzettingen worden geen resten van nederzettingen
verwacht van vóór de nieuwe tijd. In de oostzijde van het plangebied kunnen resten van
steenbouw uit de nieuwe tijd voorkomen. De kans dat deze verstoord zijn door ingrepen in de
20e eeuw wordt groot geacht. De archeologische waarde van de steenbouw uit de nieuwe tijd
in de oostzijde van het plangebied wordt, ons inziens, gezien de grote kans op ernstige
verstoring beperkt geacht. In de restgeulafzettingen die vanaf 165 cm –mv in het gehele
plangebied aanwezig zijn, kunnen archeologische vondsten voorkomen die te maken hebben
met aan water gebonden activiteiten, zoals resten van kades en beschoeiingen,
scheepswrakken, visnetten etc. Dergelijke vondsten betreffen over het algemeen puntlocaties
en worden niet gekenmerkt door, een door middel van boringen op te sporen, archeologische
laag. Over het algemeen worden dergelijke vondsten aangetroffen bij grootschalige
graafwerkzaamheden.
De specifieke archeologische verwachting in combinatie met de beperkte omvang van de
graafwerkzaamheden geven een ons inziens kleine kans dat bij de voorziene werkzaamheden
archeologische resten verloren gaan. Het zal dan gaan om resten uit de nieuwe tijd in de
oostzijde van het plangebied. In overleg met de bevoegde overheid is besloten om hier een
waarderend onderzoek uit te voeren bij ingrepen dieper dan 30 cm-mv om na te gaan of zich
binnen de geroerde bodemlagen nog waardevolle archeologische resten uit de nieuwe tijd
bevinden. Aangeraden wordt om dit onderzoek in de vorm van een proefsleufonderzoek uit te
voeren. Hiervoor is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen
verplicht.
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Daarnaast is er, zoals wel vaker als er gegraven wordt, een beperkte kans op het doen van
archeologische waardevolle vondsten in de veenlaag, de humeuze kleilaag en de lagen
daaronder, die deel uitmaken van de restgeulvullingen van de Oude Rijn. De kans wordt echter
klein geacht en vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Wel wijst ArGeoBoor erop dat men bij
bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier aangegeven adviesgebied, wettelijk
verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van
OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd
naar de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op
te nemen met de gemeente Alphen aan den Rijn.
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1

Inleiding

1.1

Kader
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest
een archeologisch bureauonderzoek en verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd
voor de locatie Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn. De aanleiding van het onderzoek
is de sloop van de bestaande bebouwing en vervolgens is de aanleg van een vaartsteunpunt.
Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is.
Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het plangebied heeft een
oppervlakte van ca. 2.035 m2.
Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Limes, wat op 23 april 2014 door de
gemeente Alphen aan den Rijn is vastgesteld. Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de
dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’.1 Het gemeentelijk beleid is dat bij plannen met een
omvang groter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm-mv rekening dient te worden gehouden met
eventuele archeologische waarden. Het bureauonderzoek en het verkennend-en karterend
booronderzoek zijn een eerste stap in het archeologisch onderzoeksproces.
Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2016.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek en verkennend en karterend booronderzoek is het
formuleren van een archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende
aardkundige, historische en archeologische gegevens. De volgende vragen staan bij het
onderzoek centraal:





Wat is de archeologische verwachting van het plangebied?
Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3.2

1
2

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
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1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Plaats:
Provincie:
Gemeente:
Kadastrale gegevens:
Opdrachtgever:
Adviseur Opdrachtgever

Steekterweg 200-202
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Alphen aan den Rijn
Kadastrale gemeente Alphen aan den Rijn, sectie ??, perceel 2019.
Provincie Zuid-Holland
ArcheoWest
Dhr. M. L. Kruijthof
T 06-22652538
E info@archeowest.nl

bevoegd gezag:
adviseur namens het bevoegde
gezag:
Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:

2
2.1

Gemeente Alphen aan den Rijn
Mevr. J. Noordervliet van Zwienen (Omgevingsdienst Midden-Holland)
JNoordervliet@odmh.nl
T 06-10219372
106.710/459.072 (noordwestpunt); 106.803/459.068
(noordoostpunt); 106.708/459.042 (zuidwestpunt); 106.802/459.041
(zuidoostpunt)
2
2.035 m
31C
4012491100

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied bevindt zich ten oosten van Alphen aan den Rijn tussen de Steekterweg en de
Oude Rijn (afb. 1). Het plangebied bestaat uit het percelen van de Steekterweg 200 en 202. Het
westelijke perceel (Steekterweg 200) is grotendeels in gebruik als grasland. Langs de
noordelijke grens hiervan maakt nog een deel van het plangebied deel uit van de Oude Rijn. In
het oostelijke perceel (Steekterweg 202) bevindt zich een boerderij met ten oosten daarvan
twee schuren (afb. 2). De twee westelijke gebouwen zijn noord-zuid georiënteerd en de
oostelijke schuur is oost-west georiënteerd. Ten westen van de boerderij is een parkeerplaats
met een tegelverharding aanwezig. Het gebied tussen de bebouwing en de Oude Rijn is in
gebruik als tuin en grasland.
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(rood) op een topografische kaart.3

Afbeelding 2. Impressie van de bestaande situatie. De rode lijn geeft het plangebied weer
(Vissers en Roelands architecten& ingenieurs).

3

Kadaster 2012
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2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling de bestaande bebouwing (geen kelders aanwezig) te slopen. Het
plangebied zal daarna ingericht worden als vaartwegsteunpunt. Er zijn twee varianten
voorzien; variant A waarbij een inpandig dok wordt aangelegd en variant B waarbij dit dok
langs de Oude Rijn zal komen te liggen (zie afbeeldingen 3a en b). Bij beide varianten zal de
kade van de Oude Rijn in het westelijke deel van het plangebied rechtgetrokken worden. Dit
betekent dat hier een deel van de Oude Rijn gedempt zal worden. In het westelijke punt van
het plangebied wordt bij beide varianten een dok aangelegd.
Het nieuwe bedrijfsgebouw (geen kelders) is in het oosten van het plangebied voorzien,
ongeveer op de locatie van de huidige bebouwing. De nieuwbouw krijgt een oriëntatie haaks
op de Steekterweg. In variant A wordt het bedrijfsgebouw ongeveer 20 m lang en 30 m breed
en wordt in het oostelijke deel van het bedrijfsgebouw een inpandig dok aangelegd. In variant
B wordt het gebouw ongeveer 20 m lang en 15 m breed. De nieuwe bebouwing zal
waarschijnlijk op funderingsbalken op heipalen gefundeerd worden. Het gedeelte van het
plangebied tussen het nieuwe westelijke dok en het bedrijfsgebouw in het oosten zal in
gebruik worden genomen als parkeerplaats en opstelplaats voor materialen. Dit gedeelte
wordt voorzien van een verharding van grasbetonblokken. De precieze verstoringsdiepte is op
dit moment nog onbekend. In dit rapport wordt uitgegaan van een maximale bodemverstoring
van ca. 3 m –mv ter plaatse van de te graven dokken. De verstoring op het middenterrein blijft
beperkt tot maximaal 30 cm-mv.

Afbeelding 3a. Impressie van Variant A (Vissers en Roelands architecten& ingenieurs).
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Afbeelding 3b. Impressie van Variant B (Vissers en Roelands architecten& ingenieurs).
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3
3.1

Archeologisch bureau en booronderzoek
Aardkundige gegevens
Het plangebied ligt direct ten zuiden van de watervoerende restgeul van de Oude Rijn (afb.
4).4. Het riviersysteem van de Oude Rijn functioneerde van ca. 3500 v. Chr. tot 1122 n. Chr., in
de periode midden-neolithicum – late middeleeuwen. Tijdens het ontstaan van de rivier
maakte het gebied rond Alphen aan den Rijn deel uit van een uitgestrekt veengebied. Het is
daarom mogelijk dat onder de afzettingen van de Oude Rijn nog veenlagen aanwezig zijn. 5
Deze veenlagen worden tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend. Alle afzettingen van de
Oude Rijn worden tot de Formatie van Echteld gerekend.6

Afbeelding 4. Weergave van de paleomeandergordelkaart.7 In het gebied van de restgeul van
de Oude Rijn heeft tot ca. 1122. n. Chr. nog sedimentatie plaatsgevonden.
De meandergordel van de Oude Rijn is weliswaar zeer lang actief geweest (ruim 5500 jaar),
maar heeft ook periodes gekend waarin de rivier minder actief was. Gedurende deze periodes
waren de oevers (inclusief crevasse-afzettingen) van de rivier plaatselijk zeer geschikt voor
bewoning.

4

Cohen et al. 2012
http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
6
de Mulder et al. 2003
7
Cohen et al. 2012
5
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Op basis van intensief archeologisch en landschappelijk onderzoek in de VINEX locatie Leidsche
Rijn en enkele opgravingen in de omgeving van Alphen aan den Rijn kan worden gesteld dat de
Rijn gedurende de Late Bronstijd en in de Late IJzertijd kortstondig minder actief was.8
In de Late IJzertijd ontstond de Waal. Deze rivier nam een deel van de afvoer van de Oude Rijn
over. Hierdoor versmalde en verzandde de riviergeul van de Oude Rijn zich en vond er
nagenoeg geen sedimentatie plaats. In de Romeinse tijd nam de afvoer van de Vecht toe ten
koste van de Oude Rijn, wat opnieuw leidde tot een afname van de stroomsterkte. In de loop
van de Romeinse tijd herstelde het natuurlijke evenwicht zich en begon de Oude Rijn weer te
meanderen. Na 780 n. Chr. nam de afvoer van de Oude Rijn verder af. Dit maakte bewoning
van de oevers mogelijk. Vanaf deze periode verplaatste de bedding van de rivier zich
nauwelijks meer. Sinds 1122 n. Chr. vindt geen actieve sedimentatie meer plaats. In dat jaar
werd de Kromme Rijn, waarmee de rivier bovenstrooms in verbinding staat bij Wijk bij
Duurstede afgedamd. De huidige loop dateert dan ook uit de periode voor 1122 n. Chr..9

Afbeelding 5. Plangebied op de Limeskaart.10
De oeverwallen langs de Oude Rijn zijn relatief smal, maar hoog. Door hun hoge ligging ten
opzichte van de komgebieden en goede natuurlijke ontwatering werden ze in het verleden
door de mens als woongebied uitgekozen.

8

Beckers 2012
Cohen et al. 2012
10
van Dinter 2013
9
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Vrijwel alle oudere dorpen in dit gebied zijn op stroomruggen ontstaan; ook de
verbindingswegen lopen er over. Bovendien zijn stroomruggen geschikt voor allerlei vormen
van landbouw.11
Op de Limeskaart van Van Dinther, wat een paleogeografische reconstructie is van de situatie
in de Romeinse tijd, ligt het plangebied op een middelmatige hoge oeverwal ten noorden van
een restgeul (afb. 5). De toenmalige loop van de Rijn en de Limesweg bevonden zich ca. 500 m
ten zuiden van het plangebied. In de Romeinse tijd werd de zuidelijke oever van de Oude Rijn
intensief bewoond en gebruikt voor de linie van verdedigingsforten. De noordelijke oeverwal
lag buiten het Romeinse rijk en is minder intensief gebruikt. Toch zijn er ook ten noorden van
de Oude Rijn resten uit de Romeinse tijd gevonden, zoals bijvoorbeeld een wachttoren in de
wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.12
Op de Bodemkaart van Nederland is het plangebied gekarteerd in een zone met leek- en
woudeerdgronden, zavel, met grondwatertrap V of VI (code pRn59 V/VI). De humus houdende
bovengrond van dit bodemtype heeft een donkere kleur, is kalkloos en ca. 20 tot 35 cm dik. De
ondergrond bestaat voornamelijk uit lichte klei en zavel. De zone waar het plangebied toe
behoort is volgens de Bodemkaart van Nederland gedeeltelijk afgegraven.13 In de omgeving
van Alphen aan den Rijn werden vanaf de late middeleeuwen grote delen van de oeverwallen
van de Oude Rijn afgegraven ten behoeve van de baksteenfabricage 14
Op de geomorfologische Kaart van Nederland is het plangebied gekarteerd als bebouwd maar
maakt het waarschijnlijk deel uit van de rivier-inversie rug van de Oude Rijn (code 3K26).15
Uit een analyse van het Actueel Hoogtebestand Nederland is de laaggelegen zone ten zuiden
van het plangebied geïnterpreteerd als restgeul. Medebepalend voor de deze interpretatie is
de scheve sloot die hier van oudsher aanwezig is en vrijwel zeker zijn oorsprong kent in een
natuurlijke laagte. De restgeul loop zeer waarschijnlijk door de westzijde van het plangebied,
waar deze wordt aangesneden door de huidige Oud Rijn (zie afb. 6a. Het blijkt dat het
maaiveld van het plangebied ongeveer varieert van 0,15 m –NAP tot 0,12 m +NAP.16 In het
westen van het plangebied is rondom het perceel grasland een sloot aanwezig (afb. 6b).

11

Stichting voor Bodemkartering 1969a
van Dinter 2013
13
Stichting voor Bodemkartering 1969a, 1969b
14
Haartsen 2009
15
Alterra 2003
16
http://www.ahn.nl/viewer
12
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Afbeelding 6a. Hoogtekaart van de omgeving van het plangebied op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland.17

Afbeelding 6b. Detail hoogtekaart van het plangebied op basis van het Actueel Hoogtebestand
Nederland. De bruine gebieden zijn relatief hoog en de blauwe gebieden relatief laag gelegen.18

17
18

AHN2 2007-2012
AHN3 2012-2016
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De milieudienst Midden-Holland heeft ons gewezen op een uitgevoerd karterend
booronderzoek in een groot gebied ten zuiden van het de Steekterweg. Dit booronderzoek
heeft een detailkaart van de ondergrond opgeleverd. Hieruit blijkt dat het oostelijk deel van
het plangebied deel uit lijkt te maken van de restgeul van de middeleeuwse restgeul van de
Oude Rijn.19 Het westelijk deel van het lijken beddingafzettingen hoger in het profiel voor te
kunnen komen, maar het wordt niet uitgesloten dat het hele plangebied binnen de
middeleeuwse restgeul van de Oude Rijn ligt.

3.2

Historische situatie op oude kaarten
Over mogelijke bewoning langs de van de Oude Rijn in de vroege middeleeuwen is meer
bekend geworden door archeologisch onderzoek uit de periode 7e t/m 10e eeuw in Leiderdorp,
Leidsche Rijn en Wijk bij Duurstede. De gronden naast de rivieroever van de Oude Rijn zijn
waarschijnlijk systematisch ontgonnen middels cope-ontginningen in de 10e en 11e eeuw. De
Steekterpolder werd voor het eerst in 1486 bemalen. Het overtollige water in de polder werd
via de Molenwatering naar de Gouwe en de Oude Rijn bij Zwammerdam geleid.20
In 1647 is door Douw en Brouckhuijsen een voor die tijd gedetailleerde kaart van het
Hoogheemraadschap Rijnland gemaakt (afb. 7). Op deze kaart zijn ten noorden en ten zuiden
van de Steekterweg boerderijen afgebeeld. Ook ter hoogte van het plangebied is een
boerderijplaats gekarteerd. Deze kaart is echter niet gedetailleerd genoeg om de precieze
locatie van de boerderijen uit de 17e eeuw n. Chr. te bepalen.

Afbeelding 7. Locatie van het plangebied (rode cirkel) op de kaart van Douw en Brouckhuijsen
uit 1647.21
Op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw is in het oosten van het
plangebied een boerderij afgebeeld (afb. 8). Het westen van het plangebied is volgens de
bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen (OAT) in gebruik geweest als tuin. Op de
kaart is het westelijke deel van het plangebied relatief ver afgekalfd door de Oude Rijn. Deze
afkalving lijkt zich verder te hebben doorgezet op de Bonneblad uit 1867.

19

Wink 2016
Haartsen 2009
21
Douw and Brouckhuijsen 1647
20
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Op deze kaart is de bebouwing in de oostzijde van het plangebied verdwenen (afb. 9). In 1961
is de kade weer rechtgetrokken en komen diverse gebouwtjes voor in plangebied (afb. 10).
Volgens de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dateren de twee
westelijke gebouwen uit 1895. De oostelijke schuur is volgens het BAG in 1938 gebouwd.22
Volgens het historisch kaartmateriaal is het westelijke deel van het plangebied in de 19e en 20e
eeuw onbebouwd gebleven.23

Afbeelding 8. Locatie van het plangebied op de kadastrale minuutkaart uit 1811-1832. Deze
kaart is niet op schaal en het noorden bevindt zich rechts.

22
23

https://bagviewer.kadaster.nl
http://www.topotijdreis.nl/
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Afbeelding 9. Plangebied geprojecteerd op een Bonnekaart uit 1867.24

Afbeelding 10. Plangebied op de kadastrale kaart uit 1961.25

3.3

Archeologische informatie
24
25

Bureau Militaire Verkenningen 1867
Kadaster 1961
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Het plangebied ligt op de zuidelijke oever van de huidige Oude Rijn, maar ten noorden van de
Romeinse Rijn. In de Romeinse tijd vormde de Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk.
In Alphen aan den Rijn (Albianiae) en in Zwammerdam (Nigrum Pullum) hebben op de
zuidelijke oever van de Oude Rijn castella, Romeinse legerkampen, gelegen. Langs de gehele
rijksgrens liep de zogenaamde Limesweg op de zuidelijke oever van de Oude Rijn ten zuiden
van de riviergeul.26 Uit archeologisch onderzoek is echter gebleken dat de rivierloop van de
Oude Rijn in de Romeinse tijd ongeveer 500 m ten zuiden van het plangebied lag (afb. 5).27
AMK-terreinen
Het plangebied maakt geen deel uit van een AMK-terrein en in de omgeving van het
plangebied zijn geen AMK-terreinen aanwezig.
Waarnemingen (afb. 11)
Waarneming 57672: Op ongeveer 100 m ten zuidwesten van het plangebied is bij een
oppervlaktekartering een scherf Pingsdorf-aardewerk uit de late middeleeuwen, een kleiduif,
een pijpenkop en enkele fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de nieuwe tijd
gevonden.
Waarneming 57674: Op ongeveer 380 m ten zuiden van het plangebied zijn bij een
oppervlaktekartering een fragment ruwwandig aardewerk uit de Romeinse tijd en enkele
fragmenten roodbakkend aardewerk uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd gevonden.
Waarneming 57676: Op ongeveer 280 m ten zuidwesten van het plangebied zijn bij een
oppervlaktekartering een fragment geverfd aardewerk uit de midden-Romeinse tijd en enkele
fragmenten van een bloempot uit de nieuwe tijd gevonden.
Waarneming 438361: Op ca. 200 m ten zuidwesten van het plangebied is een archeologische
begeleiding uitgevoerd (onderzoeksmelding 56179). Hierbij zijn een vijzel gevonden die uit de
late middeleeuwen of nieuwe tijd zou kunnen dateren, een fragment proto-steengoed uit de
late middeleeuwen, een fragment van een mineraalwaterfles uit de nieuwe tijd C en een grote
concentratie roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de Nieuwe tijd B. Al deze vondsten
werden in een gedempte sloot gedaan.

26
27

Haartsen 2009
van Dinter 2013
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Afbeelding 11. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied. 28
Onderzoeksmeldingen (afb. 11)
Onderzoeksmelding 44225: In de Oude Rijn is ten behoeve van het uitbaggeren van de
vaargeul een onderzoek uitgevoerd door middel van sonar en duikinspecties. In de omgeving
van het plangebied zijn hierbij, behalve een autowrak, op de sonarbeelden geen structuren
aangetroffen, die een aanwijzing voor archeologische waardevolle resten zou kunnen zijn.
Onderzoeksmeldingen 45482 en 45862: In het kader van het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan Limes zijn een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek
zijn geen boringen in de omgeving van het plangebied gezet.
Op basis van het onderzoek werd het plangebied ingedeeld in een landschappelijke zone met
oeverafzettingen. Deze zone heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde gekregen.
Onderzoeksmelding 56179: Op ca. 200 m ten zuidwesten van het plangebied is tijdens de
aanleg van het afval brengstation de Limes een archeologische begeleiding uitgevoerd. Hierbij
werden enkele (percelerings-)sloten gevonden, waaronder één met een grote concentratie
aardewerk uit de Nieuwe tijd B. Er werden tijdens de begeleiding ook enkele (paal)kuilen
aangetroffen, maar deze kuilen konden niet in verband worden gebracht tot een structuur.
Onderzoeksmelding 58121: Op ca. 100 m ten zuidwesten van het plangebied is door de
Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) afdeling Rijnstreek een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een vondst van middeleeuws aardewerk
ten noorden van het afvalbrengstation de Limes.

28

Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2015
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De AWN heeft een proefsleuf door het gebied getrokken en hierbij is een grote concentratie
aardewerk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd gevonden, evenals een spinsteentje, een
benen kammetje en een fragment aardewerk uit de Romeinse tijd. De voorlopige conclusie van
het onderzoek luidde dat hier een afvalkuil is aangetroffen van een nabij gelegen
boerderijplaats uit de late middeleeuwen.
Onderzoeksmeldingen 61202 en 61204: Voor het opstellen van een nieuwe waarden-,
verwachtingen- en beleidskaart voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in de omgeving van
het plangebied twee onderzoeksmeldingen aangemaakt in Archis. Het plangebied heeft op
deze kaarten een hoge archeologische verwachtingswaarde.29
Direct ten zuidwesten van het plangebied is in 2005 een booronderzoek uitgevoerd. Dit
booronderzoek is niet in Archis ingevoerd. Tijdens dit onderzoek is direct ten zuidwesten van
het plangebied een restgeul van de Oude Rijn aangetroffen. De kans is groot dat deze restgeul
zich uitstrekt tot in het plangebied.30 Het betreft hier volgens het onderzoek van Van Dinther
een pre-Romeinse restgeul.31
Onderzoeksmelding 4002511100 (niet op de kaart): Een groot gebied ten zuiden van het
plangebied is afgelopen zomer (2016) onderzocht door middel van een karterend
booronderzoek. Er is geen archeologischekansrijke laag in de bodem aangetroffen. Op basis
van dit karterend boor onderzoek ius concludeert dat er geen archeologisch vervolgonderzoek
hoeft plaats te vinden. Het booronderzoek heeft wel een gedetailleerd beeld van de
bodemopbouw opgeleverd (zie hfdst. Aardkundige waarden).32

29

Sueur et al. 2014
Smit et al. 2005
31
van Dinter 2013
32
Wink 2016
30
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4

Archeologische verwachting
Het plangebied ligt direct ten zuiden van de watervoerende restgeul van de Oude Rijn zoals
deze na de afdamming in 1122 n. Chr. in het landschap is komen te liggen. Op basis van een
gedetailleerde hoogtekaart, archeologische grondboringen, de scheve sloot en een karterend
booronderzoek ten zuiden van het plangebied wordt hier een restgeul verwacht, die
waarschijnlijk ook in het westelijke deel van het plangebied ligt. De datering van deze restgeul
is onbekend. In de oostzijde van het plangebied worden op basis van het karterend
booronderzoek ten zuiden van het plangebied restgeulafzettingen van de middeleeuwse Rijn
verwacht.
De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Romeinse tijd of eerder lijkt
gezien de rivierverlegging van na de Romeinse tijd in de omgeving klein te zijn. De kans dat
oudere resten geërodeerd zijn lijkt groot te zijn. Ook nederzettingen uit de vroege
middeleeuwen worden niet zo dicht langs de watervoerende laatmiddeleeuwse restgeul van
de Oude Rijn verwacht. Wel kunnen in de restgeulafzettingen die in de westzijde van het
plangebied worden verwacht resten uit vroege middeleeuwen voorkomen in de vorm van
scheepswrakken, beschoeiingen van kades en dergelijke. In en langs de laatmiddeleeuwse
restgeul die in het oostelijk deel van het plangebied wordt verwacht geldt een hoge
archeologische verwachting voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het kan
gaan om middeleeuwse scheepswrakken, maar ook beschoeiingen, steigers etc. .
Uit oude kaarten blijkt dat westzijde van het plangebied in het verleden voor een groot deel
uitmaakte van de Rijn. Hier worden opgebrachte lagen verwacht. In het oostelijke deel van het
plangebied kunnen resten verwacht worden van de 18e en 19e eeuwse bebouwing. De kans op
verstoring door de huidige bebouwing is groot. Het rommelige beeld op de hoogtekaart is een
aanwijzing voor bodemverstoring. Daarnaast is het mogelijk dat het plangebied deels is
afgegraven ten behoeve van de baksteenfabricage. Het deel van het plangebied wat nu
watervoerend is, is reeds door sonaronderzoek onderzocht en hierbij zijn geen opvallende
fenomenen waargenomen. Daarom worden in dit gedeelte geen grote archeologische
waarden zoals bijvoorbeeld scheepswrakken en/of steigers verwacht. Het is wel mogelijk dat
hier nog op de bodem van de Oude Rijn archeologische resten aanwezig zijn.
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5
5.1

Inventariserend veldonderzoek
Methode
Verkennend en karterend booronderzoek
Bij het verkennend en karterende booronderzoek zijn verspreid in het plangebied 6 boringen
gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3
cm (afb. 12). Boring 3 is doorgezet tot 400 cm –mv en de overige boringen zijn doorgezet tot
200 of 300 cm -mv.
De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104. De archeologische
belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.33

Afbeelding 12. Kaart met boorpunten.

33

Bosch 2008

ArGeoBoor rapport 1428: Locatie Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

21

5.2

Resultaat en interpretatie booronderzoek
De ondergrond van het plangebied bestaat vanaf 370 cm-mv (boring 3) uit een kalkrijke
zandlaag, waarschijnlijk rivierbeddingzand. Dit beddingzand is in de overige boringen niet
aangeboord, omdat deze niet tot deze diepte zijn doorgezet. Op het beddingzand is in de
boringen 2 t/m 5 een grijze, sterk siltige kleilaag met talrijke dunne- en dikke zandlaagjes
aangetroffen. Deze laag kan geïnterpreteerd worden als een (rest)geulvulling. Boringen 1 en 6
zijn onvoldoende diep doorgezet om deze laag aan te boren. In de boringen 1 en 3 t/m 6 komt
rond 2,0 m –mv een veenlaag of sterk humeuze kleilaag voor. Dit duidt op weinig stroming en
mogelijk lag de restgeul destijds als langvormige laagte, mogelijk een meer, in het landschap.
Deze laagte is later weer opgevuld met sediment waarbij de gevormde veenlaag is afgedekt
met sterk zandige klei. De lagen boven het veen zijn echter grotendeels geroerd waardoor de
natuurlijke bodemopbouw niet meer aanwezig is. De zandlaag met veenbrokjes van 110 tot
180 cm –mv in boring 2 en de sterk siltige, zwak baksteenhoudende kleilaag van 100 tot 140
cm –mv in boring 3 duidt op diepe bodemverstoring. Ook de bodem in de boringen 4 en 5 is
tot grotere diepte verstoord.
Hieronder een tabel met de interpretatie van in de boringen aangetroffen bodemlagen. Deze
interpretatie wijkt af van de interpretatie die bij de boorstaten is aangegeven.
Boring
1
2
3
4
5
6

Bedding zand Klei- met
zandlagen
200-180
370-400
370-190
280-210
300-210
-

Veen/humeuze
klei
200-180?
190-165
210-170
210-200
200-165

oeverafzetting verstoord
?
165-140
165-105

180-0
180-0
140-0
170-0
200-0
105-0

De bodemopbouw in boring 1 is erg afwijkend. Op basis van oude kaarten wordt hier een dikke
opgebrachte laag verwacht. Het wordt niet uitgesloten dat de bodem vanaf 180 cm-mv
verstoord is en uit opgebrachte grond, bijvoorbeeld slib, bestaat.
Tijdens het booronderzoek is in het heterogene, waarschijnlijk opgebrachte en/of
omgewerkte, pakket geen dateerbaar materiaal gevonden. De baksteenfragmenten dateren
waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Uit de boorgegevens kan niet afgeleid worden of het
heterogene pakket is ontstaan als gevolg van recente graafwerkzaamheden of dat het
gedurende de Nieuwe tijd in meerdere fases is ontstaan. Het is daarom mogelijk dat in het
plangebied nog archeologische waarden, bijvoorbeeld funderingsrestanten, uit de Nieuwe tijd
aanwezig zijn. Op basis van het historisch kaartmateriaal kunnen in het plangebied
bewoningsresten uit de Nieuwe tijd verwacht worden. In het westen van het plangebied zijn
geen bewoningslagen aangetroffen en daarom worden hier geen archeologische waarden
verwacht.
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Tijdens het booronderzoek bleek dat tijdens eerdere graafwerkzaamheden tussen boring 4 en
5 een putje is blootgelegd. Het putje heeft een rechthoekige vorm en bestaat nog uit ca. 5
baksteenlagen (afb. 12). Het putje is ca. 40 cm lang en 30 cm breed. Het kan gedateerd worden
in de periode 18e-20e eeuw.

Afbeelding 12. Foto van het aangetroffen putje tussen boring 4 en 5 (foto genomen richting het
noordwesten).
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6

Conclusies


Wat is de archeologische verwachting van het plangebied?
Op basis van het bureauonderzoek werd in het westelijk deel van het plangebied een
restgeul van voor de Romeinse tijd verwacht, mogelijk afgedekt met jongere
oeverafzettingen. In het oostelijk deel van het plangebied werden middeleeuwse
restgeulafzettingen verwacht. Op basis van de geologische ondergrond werd de kans op het
aangetroffen van resten uit de Romeinse tijd en ouder klein geacht. De verwachting was met
name hoog voor resten uit late middeleeuwen in restgeulafzettingen en resten uit de
nieuwe tijd langs de watervoerende loop van de Oude Rijn.
Het booronderzoek heeft het voorkomen van een restgeul bevestigd. Deze beperkt zich
echter niet alleen tot de westzijde van het plangebied, maar de restgeulafzettingen zijn in de
ondergrond van het plangebied aangetroffen. Intacte natuurlijke oeverafzettingen, die de
veen- en humeuze kleilaag afdekken, ontbreken in vrijwel het hele plangebied. Er komen
dikke geroerde bodemlagen voor, die waarschijnlijk samenhangen met nieuwe tijdse
bewoning.



Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
In het plangebied ontbreken intacte oeverafzettingen van de Oude Rijn bijna volledig. Er
worden derhalve geen resten van nederzettingen verwacht van vóór de nieuwe tijd. In de
oostzijde van het plangebied kunnen resten van steenbouw uit de nieuwe tijd voorkomen.
De kans dat deze verstoord zijn door ingrepen in de 20e eeuw wordt groot geacht. De
archeologische waarde van de steenbouw uit de nieuwe tijd in de oostzijde van het
plangebied wordt gezien de grote kans op ernstige verstoring beperkt geacht.
In de veen- en humeuze kleilagen en de daaronder gelegen kleiige restgeulafzettingen die
voorkomen vanaf 165 cm –mv in het gehele plangebied kunnen archeologische vondsten
voorkomen die te maken hebben met aan water gebonden activiteiten, zoals resten van
kades en beschoeiingen, scheepswrakken, visnetten etc. Dergelijke vondsten betreffen over
het algemeen punt locaties en worden niet gekenmerkt door een door middel van boringen
op te sporen archeologische laag. Over het algemeen worden dergelijke vondsten
aangetroffen bij grootschalige graafwerkzaamheden.



Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
De bodem is in het plangebied tot minimaal 1,0 m –mv verstoord, maar over het algemeen
dieper dan 150 cm-mv. Een deel van deze bodemverstoring is waarschijnlijk toe te schrijven
aan nieuwe tijdse ophooglagen om de locatie geschikt te maken voor bewoning. Door
middel van booronderzoek is niet vast te stellen of het geroerde bodemlagen betreft of dat
het ophooglagen betreft, waarbinnen nog archeologische resten uit de nieuwe tijd aanwezig
zijn.



In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Grootschalige graafwerkzaamheden dieper dan 165 cm-mv in de veenlaag of humeuze
kleilaag kan eventuele aanwezige archeologische resten in deze laag verstoren. Dit geldt
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voor het hele plangebied. In de oostzijde van het plangebied kunnen nog resten uit de
nieuwe tijd aanwezig zijn vanaf 30 cm-mv.
Op basis van de huidige plannen vinden graafwerkzaamheden dieper dan 165 cm-mv plaats
ter plaatse van de nieuw aan te leggen dokken. De oppervlakte van de graafwerkzaamheden
blijft beperkt tot maximaal circa 500 m2.

7

Aanbeveling/Selectieadvies
De specifieke archeologische verwachting in combinatie met de beperkte omvang van de
graafwerkzaamheden geven een ons inziens zeer kleine kans dat bij de voorziene
werkzaamheden waardevolle archeologische resten verloren gaan. Echter op basis van dit
booronderzoek is de waarde niet vast te stellen.
In overleg met de bevoegde overheid is besloten om een waarderend proefsleuf onderzoek te
adviseren in de oostzijde van het plangebied, vanaf graafwerkzaamheden dieper dan 30 cmmv om na te gaan of zich hier nog waardevolle archeologische resten uit de nieuwe tijd
bevinden. Hiervoor is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen
verplicht.
Daarnaast is er, zoals wel vaker als er gegraven wordt, een beperkte kans op het doen van
archeologische waardevolle vondsten in de veenlaag, de humeuze kleilaag en de lagen
daaronder, die deel uitmaken van de restgeulvullingen van de Oude Rijn. De kans wordt echter
klein geacht en vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Wel wijst ArGeoBoor erop dat men bij
bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier aangegeven adviesgebied, wettelijk
verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van
OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd
naar de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op
te nemen met de gemeente Alphen aan den Rijn.
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Bijlage 1 boorstaten

ArGeoBoor rapport 1428: Bijlage 1 boorstaten
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Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn

Boring 1

RD-coördinaten: 106713/459064

-mv (m) NAP(m)
0

-0,27
35

70

1

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk, oeverafzettingen

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, enkele dikke veen/humuslagen, restgeul

-1,27

180

2

Klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos,
bouwvoor

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkarm, venig, restgeul

200

-2,27

Boring 2

RD-coördinaten: 106730/459049

-mv (m) NAP(m)
0

0,15
Klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, bouwvoor, plastic
40

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen
75

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen
1

-0,85

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, restgeul,
veenbrokjes

180

2

-1,85

200

Klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, enkele dunne kleibandjes, restgeul

Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn

Boring 3

RD-coördinaten: 106752/459059

-mv (m) NAP(m)
0

0,08
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
zwak baksteenhoudend, opgebracht
45

75

1

-0,92

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig
baksteenhoudend, bouwvoor

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord, oeverafzettingen
140
165

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, zwak
baksteenhoudend, oeverafzettingen

190

2

-1,92

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen
Klei, sterk siltig, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, enkele dikke veen/humuslagen, riet, restgeul

3

-2,92

300

370

4

-3,92

Klei, uiterst siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, enkele dikke zandlagen,
oeverafzettingen

Klei, uiterst siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne zandbandjes,
oeverafzettingen

400

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, enkele dikke kleilagen, oeverafzettingen
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Boring 4

RD-coördinaten: 106774/459060

-mv (m) NAP(m)
0

0,13
Zand, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, sterk
puinhoudend, matig baksteenhoudend, bouwvoor
50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig
baksteenhoudend, opgebracht
1

-0,87

110

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig
schelphoudend, kalkrijk, enkele dikke zandlagen, gevlekt/verstoord
170

Veen, bruin, kalkloos
2

-1,87

210

250

280

3

-2,87

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, kalkarm, enkele dikke zandlagen,
oeverafzettingen
Klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, enkele dikke zandlagen, oeverafzettingen

Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn

Boring 5

RD-coördinaten: 106794/459064

-mv (m) NAP(m)
0

-0,15
25

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
bouwvoor
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
matig baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

1

-1,15

110

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord, hout,
wellicht beschoeiing
170

2

200
210
220

-2,15

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord

Veen, bruin, kalkloos
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk
280

3

300

-3,15

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, kalkrijk,
enkele dunne zandbandjes, riet, restgeul

Klei, sterk siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes,
oeverafzettingen

Boring 6

RD-coördinaten: 106801/459049

-mv (m) NAP(m)
0

0,08
35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens,
bouwvoor
Klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

1

-0,92

105

Klei, sterk zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk,
oeverafzettingen

165

2

-1,92

200

Veen, bruin kalkloos, zeggeveen

Steekterweg 200-202 te Alphen aan den Rijn

