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Samenvatting 

In opdracht van Fam. van Vliet heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek uitgevoerd rondom de woning Middelblok 131 te Gouderak (Gemeente 

Ouderkerk). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande woning en de bouw 

van een nieuwe woning. Bij de voorziene werkzaamheden bestaat de kans dat de bodem 

geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel 

aanwezige archeologische resten verstoord worden. Op de archeologische beleidskaart van de 

gemeente Ouderkerk ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische 

verwachting en is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper 

dan 30 cm –mv. Deze hoge verwachting hangt samen met de ligging van het plangebied op de 

oevers van de IJssel, waarlangs op het onderliggende veen sporen uit de Romeinse tijd 

verwacht kunnen worden, maar waar de archeologische verwachting met name hoog is voor 

resten vanaf de ontginning van het gebied in de 12e eeuw. Vanaf vijf meter diepte kunnen ook 

resten uit de periode neolithicum-bronstijd verwacht worden. Op basis van de voorziene 

verstoring (enkele heipalen) van dit diepste archeologisch niveau is er geen onderzoek naar dit 

niveau uitgevoerd. 

Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat onder opgebrachte grond met een laagdikte 

van minimaal circa 70 cm natuurlijke bodemlagen aanwezig zijn. De natuurlijke bodemopbouw 

bestaat uit een circa 30 cm dunne plantenresthoudende, kalkloze kleilaag op mineraalarm 

bosveen (tot minimaal 3,0 m –mv. De top van het veen is niet veraard. De dunne kleilaag op 

het veen duidt op een slecht ontwikkelde oever van de IJssel. Op de natuurlijke kleilaag liggen 

puinhoudende deels kalkrijke opgebrachte kleilagen. Een dun pijpesteeltje en een 

roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd aardewerkfragment  dateren de onderste opgebrachte 

lagen in de periode 17e tot 19e eeuw en kan allicht in verband worden gebracht met het 

gebruik van het perceel als lijnbaan. 

Er wordt aanbevolen om in het plangebied Middelblok 131 te Gouderak geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit voeren. Archeologisch gezien is er geen belemmering voor de huidige 

nieuwbouw plannen. 

Opgemerkt wordt dat eventuele archeologische resten van de gebouwen zoals deze op de 

kadastrale minuutplan staan ingetekend nog op het noordwestelijk uiteinde en zuidoostelijke 

uiteinde van het perceel in de bodem aanwezig kunnen zijn, evenals andere resten uit deze 

periode. Het wordt dan ook aanbevolen om de dubbelbestemming archeologie die op het 

perceel ligt te behouden, zodat in de verre toekomst alsnog rekening dient te worden 

gehouden met archeologische resten in de bodem. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. 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 contact op te nemen met de gemeente Ouderkerk.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Fam. van Vliet heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek uitgevoerd rondom de woning Middelblok 131 te Gouderak (Gemeente 

Ouderkerk). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande woning en de bouw 

van een nieuwe woning. Bij de voorziene werkzaamheden bestaat de kans dat de bodem 

geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel 

aanwezige archeologische resten verstoord worden. Op de archeologische beleidskaart van de 

gemeente Ouderkerk ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische 

verwachting en is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper 

dan 30 cm –mv.1 Deze hoge verwachting hangt samen met de ligging van het plangebied op de 

oevers van de IJssel, waarlangs op het onderliggende veen sporen uit de Romeinse tijd 

verwacht kunnen worden, maar waar de archeologische verwachting met name hoog is voor 

resten vanaf de ontginning van het gebied in de 12e eeuw. Vanaf vijf meter diepte kunnen ook 

resten uit de periode neolithicum-bronstijd verwacht worden. Op basis van de voorziene 

verstoringsomvang (enkele heipalen) van dat archeologisch niveau is er geen onderzoek naar 

dit niveau uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd in december 2014 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3.2  

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart 1: 25.000.3 

                                                           
1
 Gemeente Ouderkerk 2013, kaartbijlage 8 

2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 

3
 Kadaster 2012 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is om op basis van bekende archeologische, historische en 

aardkundige gegevens een specifieke archeologische verwachting voor het plangebied te 

formuleren. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en de 

aan- of afwezigheid van archeologische indicatoren om een 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 archeologische verwachting (periode, aard en diepteligging) van het gebied? 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

 

1.3 Administratieve gegevens 

Projectnaam Gouderak, Middelblok 131 
Toponiem: Middelblok 131 
Plaats Gouderak 
Kadastrale nr.  Gouderak Sectie B nr. 4511 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Ouderkerk 
Opdrachtgever: Fam. van Vliet 
Contact persoon: Kees van Vliet 
 e-mail: c.van.vliet@pzh.nl 

T: 06-55327814 
Bevoegd gezag: Gemeente Ouderkerk 
Centrum Coördinaat plangebied 107.008/445265 
Oppervlakte: circa 150 m

2
 

Kaartblad: 38A 
Onderzoekmeldingsnummer: 64419 
Onderzoeknr. 52207 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft de huidige te slopen woning op het perceel Middelblok 131 te 

Gouderak. De huidige woning is gebouwd in 1905 (bron: BAG register) en heeft een 

oppervlakte van 384 m2. Ten noordwesten van de huidige woning liggen diverse kabels en 

leidingen in de bodem. Ten zuidoosten van de huidige bebouwing is het maaiveld verhard met 

beton. Direct ten zuidwesten van de woning ligt een schuur. Aan de noordoostzijde bevindt 

zich een grasveldje en een sloot. In de huidige woning bevindt zich een kelder in de oostpunt 

van de woning van circa 3,5 m bij 3,5 m. Hier zijn oudere bodemlagen derhalve weggegraven. 

 

 

 

mailto:c.van.vliet@pzh.nl
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

De bestaande woning zal worden gesloopt en er zal een kleinere woning, met een oppervlakte 

van circa 150 m2, worden gebouwd (zie afbeelding 2). Bij de nieuwbouw zullen heipalen 

worden aangebracht. De balken op de heipalen zullen tot maximaal 50 cm worden ingegraven. 

Het is de bedoeling om het vloerpeil van de woning enige decimeters boven het straatniveau 

te bouwen. De schuur ten zuidwesten van de woning zal t.z.t ook worden gesloopt. Hier vindt 

geen nieuwbouw plaats. 

 
Afbeelding 2. Detail van het plangebied met de boorlocaties en de voorziene nieuwbouw 

(paars). 

3 Bureauonderzoek 

Bij het bureauonderzoek worden bestaande bronnen geraadpleegd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.1 Aardkundige gegevens 

Het plangebied is gelegen in het westelijke rivierengebied, waar smalle rivierbanen door 

uitgestrekte veengebieden naar zee stroomden en stromen. Op de oevers van deze rivieren en 

in de top van het Hollandveen kunnen archeologische resten verwacht worden.  
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Tussen circa 8,5 m en 11,0 m - N.A.P bevindt zich beddingzand van de Zuidplas stroomgordel.4 

De bijbehorende oeverafzettingen die op het beddingzand liggen, kunnen 1 tot 2 meter hoger, 

vanaf 6,5 m –NAP, in het profiel verwacht worden. Het maaiveld ligt ter plaatse rond 1,4 m - 

N.A.P., dit betekent dat dit niveau op 5 tot 7 onder het huidige maaiveld ligt.  

Ter plaatse betreft dit de Zuidplas stroomgordel (zie afbeelding 3). Deze stroomgordel is 

watervoerend geweest tot 6.400 BP (=Before Present, ofwel voor het jaar 1950).  

 

Afbeelding 3. Het plangebied (paarse ster) aangeven op een kaart opgebouwd uit het 
vernieuwd digitaal basisbestand paleogeografie van de Rijn-Maas delta. Aangeven zijn de nabij 
het plangebied gelegen bekende stroomgordels nr. 68 Hollandse IJssel en nr. 204 Zuidplas. De 
laatste maakt deel uit van het Benschop systeem.5 

Dichter aan het maaiveld ligt de top van het veen waarop archeologische resten uit de 

Romeinse tijd kunnen worden aangetroffen . Hierop liggen oeverafzettingen van de Hollandse 

IJssel, die in de Romeinse tijd zijn ontstaan en tot aan de bedijking zijn gevormd (1900-655 BP).  

Op een bodemkaart uit 1984 zijn op de oevers van de IJssel allerlei kleinere details zichtbaar. 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van een geultje  (zie afbeelding 4). Dergelijke geultjes 

zijn ontstaan als gevolg van opstuwing van het water in de IJssel door vloedstromen. De 

overgang naar het veengebied in het zuiden gaat binnen circa 500 meter. Vermoedelijk wigt de 

kleilaag geleidelijk uit op het veen. 

                                                           
4
 Cohen e.a. 2012 

5
 Cohen e.a. 2012 
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de bodemkaart van de Krimpenerwaard.6 

3.2 Historie en Oude kaarten 

Het ambacht Gouderak bestond uit drie blokken: de polders Kattendijksblok, Middelblok en 

Veerstalblok. Deze blokken werden al in de 12e eeuw uitgegeven ter ontginning.7 De bedijking 

van de Hollandse IJssel zal zo tussen de 12e en 1e helft van de 13e eeuw hebben 

plaatsgevonden. De Groenendijk aan de noordzijde van de Hollandse IJssel wordt in 1250 voor 

het eerst vermeld.8 

Uit een vergelijking van de huidige kadasterkaart zie afbeelding 2 met de minuutplan van het 

kadaster vervaardigd tussen 1811- en 1832 (zie afbeelding 5) blijkt dat de perceelsgrenzen niet 

wezenlijk veranderd zijn (vergelijk afbeelding 2 met afbeelding 5). Uit de bijbehorende 

perceelinformatie blijkt dat het plangebied in gebruik was als lijnbaan. Er werden ter plaatse 

van het plangebied lijnen of touwen gemaakt. De opdrachtgevers vertelden me dat er nog 

steeds een grote touwmakerij in dorp Gouderak zit! De zone onderaan de IJsseldijk is al vanaf 

de ontginning in de 12e eeuw bewoont. Ter hoogte van Middelblok komt op kaarten uit de 17e 

eeuw onderlangs de dijk vrij dichte bebouwing voor (de exacte locaties zijn niet af te leiden, 

daarvoor zijn de kaarten niet nauwkeurig genoeg). Een kaart van het gebied uit 1696 is 

opgenomen als voorblad. 

                                                           
6
 Stiboka 1984 

7
 Wink e.a. 2012 

8
 Jan Pleijster e.a. 2014 
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Afbeelding 5. Plangebied op een uitsnede van de minuutplan uit 1811-1832.9 

Op een kaart uit 1877 zijn de beide gebouwtjes op de locatie verdwenen. De locatie lijkt dan 

onbebouwd (zie afbeelding 6). Dit is ook ruim 20 jaar later nog het geval (zie afbeelding 7). 

 
Afbeelding 6. Plangebied op een kaart uit 1877. 10 

                                                           
9
 Kadaster 1811-1832 

10
 Bureau Militaire Verkenningen 1877 
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Afbeelding 7. Plangebied op een kaart uit 1899.11 

 
Afbeelding 8. Plangebied op kaart uit 1936. De drie gebouwen, waarvan de oostelijke het 
huidige te slopen huis voorstelt zijn aanwezig, zoals deze ook nu nog aanwezig zijn.12 

3.3 Archeologische gegevens 

Het plangebied ligt niet binnen een terrein met een vastgestelde archeologische status. 

Uit het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) blijkt dat er langs de IJssel aan de zuidzijde 

al vrij veel archeologische onderzoeken hebben plaatsgevonden. Het aantal waarnemingen is 

vooralsnog beperkt. Op ruim 500 meter ten oosten van het plangebied zijn een tweetal 

waarnemingen gedaan. 

Waarneming 438798 betreft de vondsten en sporen die gedaan zijn bij een archeologische 

opgraving in 2013. Binnen Veerstalblok nr. 17 te Gouderak zijn tijdens de opgraving talrijke 

                                                           
11

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1899 
12

 Kadaster 1936. 
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vondsten gedaan die samenhangen met een huisterp uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Het gaat met name om diverse ophogingslagen, kuilen (afval- en mestkuilen), houten palen, 

paalkuilen die deel uitmaken van funderingen, beschoeiingen en hekwerken. Verder vormen 

de (bak)stenen funderings-, muur- en straatresten een belangrijke sporen groep. Tenslotte zijn 

ook twee waterputten en een gedempte sloot aangetroffen. 

Waarneming 411393 betreft de resultaten van een proefsleuf onderzoek op een locatie 

waarbij booronderzoek houtskoolresten waren opgeboord. Bij het onderzoek zijn een aantal 

ophogingspakketten aangesneden en werden vier greppels aangetroffen. Drie van de greppels 

zijn mogelijk in verband te brengen met de ontginningen van het gebied. De vierde greppel 

was waarschijnlijk in de 19e eeuw nog in gebruik. De verwachtte bebouwing, zoal deze op de 

kaart van Van Deventer uit de 16e eeuw staat afgebeeld  is niet op dit perceel aangetroffen. 

Afbeelding 9. Plangebied (paarse ster) om een uitsnede van een kaart met de Indicatieve 
archeologische verwachting (IKAW), archeologische waarnemingen (gele achtergrond, zwarte 
nummers) en onderzoeksmeldingen (witte achtergrond, blauwe nummers).13 

                                                           
13

 Archis 2, geraadpleegd in december 2014 
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Ten noorden van de IJssel is een waarneming gedaan. Dit betreft de vondst van (verbrande) 

vissengraatjes en houtskool die gelegen zijn op een mogelijke crevasse afzetting van de 

Gouderak stroomgordel (nr. 427234).  

Onderzoeksmeldingen 

Alleen de onderzoeksmeldingen aan de zuidzijde van de IJssel in de nabijheid van het 

plangebied worden besproken. 

Direct ten noorden van het plangebied ligt melding 14678. Bij het hier uitgevoerde 

booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Een vervolgonderzoek werd 

niet noodzakelijk geacht. 

Hier ten noorden van ligt een smal onderzoeksgebied (onderzoeksmelding 57056). Dit is het 

onderzochte tracé van een waterleiding. Bij het booronderzoek zijn binnen 4,0 m –mv geen 

archeologische niveaus aangetroffen met een hoge archeologische verwachting. 

Onderzoeksmelding 6870 betreft het tracé van de zuidelijke ringweg van Gouda. Dit onderzoek 

heeft onder andere geleid tot het proefsleufonderzoek dat is besproken bij waarneming 

411393. Onderzoeksmelding 5333 betreft een veldkartering die nabij het plangebied geen 

vondsten heeft opgeleverd. 

Onderzoeksmelding 14189 betreft een archeologisch booronderzoek. Hierbij is geen 

archeologische vindplaats aangetroffen een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

Ten zuiden van het plangebied is onderzoeksmelding 54063. De bovengrond ter plaatse was 

verstoord. Verstoring van eventuele diepere bodemlagen met archeologische resten door 

heipalen was geen voldoende aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 

Onderzoeksmelding 54446 geeft geen aanvullende informatie opgeleverd. 

Onderzoeksmelding 31610: Bij dit onderzoek is een geroerde bodem aangetroffen. Er wordt 

geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Van groot belang voor de archeologische verwachting is de vondst van Romeins aardewerk 

met twee liggende paaltjes, die door middel van een 14C datering in de Romeinse tijd 

gedateerd. De vondsten uit de Romeinse tijd werden gedaan op de top van het Hollandveen 

Laagpakket. Hierop lagen de oeverafzettingen van de Hollandse IJssel en daarop lag een 

kleilaag met kogelpot aardewerk en Paffrath aardewerk uit de 12e en 13e eeuw.14  

 

 

                                                           
14

 Van Dasselaar 2006 



ArGeoBoor rapport 1332:  Gouderak, Middelblok 131  
Opdrachtgever: Fam. van Vliet 13 

4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten verwacht worden op 

de Zuidplas stroomgordel vanaf 5 m-mv, met resten uit het neoliticum en de bronstijd. 

Archeologische resten uit deze tijd betreffen kampen van jager/verzamelaars of de eerste 

boeren in het gebied (bronstijd). De vindplaatsen zijn mogelijk klein van omvang (enkele 

honderden vierkante meters of kleiner) en mede daardoor lastig op te sporen. Het betreffende 

niveau zal bij bouwwerkzaamheden zeer waarschijnlijk niet worden vergraven, maar mogelijk 

wel worden doorheid. 

De Zuidplas stroomgordel is verdronken waarna het Hollandveen is gaan groeien. Op de top 

van het veen is mogelijk bewoning mogelijk geweest ten tijden of net voor het ontstaan van de 

IJssel. De vondst van Romeins aardewerk heeft dit duidelijk gemaakt. Verwacht wordt dat 

bewoning op het veen mogelijk is geweest na ontwatering, waardoor door klink een veraard 

en verharde veenlaag ontstond. Elders in zuidwest-Nederland zijn op de top van het veen 

nederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd opgegraven. In de Romeinse tijd is het veen 

bedekt geraakt met kleiafzettingen vanuit de Hollandse IJssel. Hierop worden resten verwacht 

vanaf de ontginning in de 12 eeuw. Als gevolg van dijkdoorbraken vond bewoning 

waarschijnlijk plaats op huisterpen of hoger op de dijk. 

Uit de oude kaarten blijkt dat binnen het plangebied bebouwing kan voorkomen vanaf de 17e 

eeuw. In het begin van de 19e eeuw was ter plaatse een lijnbaan aanwezig met op de 

kopsekanten van het perceel bebouwing. De huidige bebouwing is in het beging van de 20e 

eeuw, gebouwd meer centraal op het perceel. De verwachting voor resten van boerderijen uit 

de periode na 1800 is laag. Eventuele oudere resten die terug gaan tot in de late 

middeleeuwen tot en met de ontginningsperiode 12e- 13e eeuw of nog daarvoor tot in de 

Romeinse tijd kunnen nog binnen het plangebied worden verwacht.  

Een archeologische niveau manifesteert zich als een archeologische laag waarbij indicatoren 

zoals fragmenten aardewerk, bot en houtskool zich bevinden in een matrix van de natuurlijk 

ondergrond, naar verwachting zijn dat de zandige klei afzettingen van de Hollandse IJssel 

(oever of crevasse). In de top van het veen is niet sprake van een dergelijke archeologische 

laag. Door de zure omstandigheden wordt vaak alleen houtskool, aardewerk en verbrande 

leem aangetroffen. Door de zwarte kleur van de laag is dit in boringen moeilijk op te sporen.  

5 Archeologisch veldonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 17 december 2014 door dhr. L.C. Nijdam (senior 

prospector). 

5.1 Methode 

Het veldonderzoek heeft zich gericht op het opsporen van archeologische resten in de top van 

het veen en de afzettingen van de IJssel daarboven. De top van de Zuidplas stroomgordel is 

niet onderzocht, gezien de geringe verstoring die daar gaat plaatsvinden.  
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Veldinspectie 

Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen 

zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

Karterend booronderzoek 

In het plangebied zijn vier boringen (nrs. 1 t/m 4) uitgevoerd. Dit is één boring minder dan 

gevraagd. De reden hiervoor is dat de huidige woning kleiner zal worden dan de bestaande 

bebouwing. Als gevolg van kabels en leidingen ten noorden van het bestaande pand en de 

aanwezigheid van een betonnen verharding aan de zuidzijde van het bestaande pand was het 

niet mogelijk om aan de kopse kanten van de huidige woning te boren. Van de vier 

uitgevoerde boringen zijn er twee geplaatst aan de zuidwestkant van de huidige bebouwing en 

twee aan de noordoostzijde van de huidige bebouwing. De boringen zijn gezet met 

Edelmanboor met een diameter van 15 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De 

boringen zijn tot minimaal 270 en maximaal tot 300 cm –mv uitgevoerd. De opgeboorde grond 

is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.15  

De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.16 De boringen 

zijn ingemeten ten opzichte van de lokale topografie, waarna de coördinaten van uit het 

tekenprogramma zijn gehaald. De hoogte van het maaiveld ter plaatse is afgeleid van het 

AHN2. 

5.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Het terrein loop naar het zuidoosten toe af. Op basis van het AHN-2 gaat het om een hoogte 

verschil van 1,2 m –NAP tot 1,8 m –NAP = circa 0,6 meter. Op basis van de veldinspectie lijkt dit 

reëel.  

Karterend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in  

afbeelding 2. 

Bodemopbouw 

Van onder naar boven bestaat de bodemopbouw uit mineraalarm bosveen (van 3,0 tot 1,3 à 

0,8 m –mv). Uitzondering hierop is boring 4, hier is een aanzienlijk dikkere kleilaag op het veen 

aanwezig.  

In boring 1 is de overgang van het veen naar de bovenliggende kleilaag geleidelijk. De 

bovenliggende kleilaag bevat wortels en plantenresten is kalkloos en gerijpt. Mogelijk is dit het 

oorspronkelijke maaiveld. Hierop ligt van 95 tot 70 cm –mv een matig siltige, kalkloze, 

donkergrijze kleilaag met daarin een roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd aardewerkfragment 

en een zwakke puinbijmenging. De hierboven, vanaf 70 cm –mv tot aan het maaiveld, gelegen 

lagen zijn kalkrijk en zwak puinhoudend en worden geïnterpreteerd als opgebrachte lagen. 

                                                           
15

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
16

 Bosch 2007 
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In boring 2 ligt op het veen van 130 tot 100 cm –mv een zwak humeuze donker bruingrijze 

kleilaag met veenbrokken. De overgang met het veen is abrupt, deze laag wordt als geroerd 

geïnterpreteerd. Hierop ligt van 100 tot 90 cm –mv een zwak kleiige, zwak puinhoudende 

geroerde laag. De hierop gelegen lagen zijn allen kalkrijk zwak puinhoudend en worden 

geïnterpreteerd als (sub)recent opgebrachte grond. 

In boring 3 is van 80 tot 65 cm –mv met een scherpe overgang naar het onderliggende veen 

een kalkloze matig siltige lichtgrijze kleilaag met plantenresten aanwezig. Mogelijk betreft dit 

een natuurlijke kleilaag. Hierop ligt vanaf 65 cm –mv tot het maaiveld een matig 

puinhoudende opgebrachte matig siltige kleilaag. 

Boring 4 vertoond een opvallend ander beeld. AL vanaf 260 cm –mv gaat de veenlaag 

geleidelijk over in een matig humeuze donkergrijze kalkloze, zwak siltige, kleilaag met 

houtresten, vanaf 200 cm –mv verdwijnen de houtresten en de humus, de plantenresten 

blijven tot 70 cm –mv aanwezig. De grijze kleilaag tussen 85 en 70 cm-mv lijkt aan te sluiten op 

de lichtgrijze kleilaag in boring 3. Voorlopig wordt de dikkere kleilaag in deze boring 

geïnterpreteerd als een met klei opgevuld veenstroompje. Van 35 tot 70 cm –mv is kalkloze 

matig siltige grijs-lichtbruine kleilaag aanwezig met een scherpe ondergrens. Vanaf het 

maaiveld tot 35 cm –mv is de bodem matig puinhoudend. 

In de onderstaande tabel is de bodemopbouw samengevat (getallen zijn cm –mv). 

Boring 

 

Opgebracht Puinhoudend 
meest zwak 

Klei zwak siltig 
houtskoolbrokken, puin en 
AW roodbakkend 
dubbelzijdig geglazuurd. 

Klei zwak siltig 
planresten (natuurlijk) 

Veen, 
mineraalarm 

1  0-70 0-70 70-95 95-115 115-270 

2 0-100 0-100 
pijpesteeltje op 
70 cm-mv 

 100-130 80-200 

3 0-65 0-65  65-80 80-280 

4 0-70 0-35  70-260 260-300 

Archeologische indicatoren 

In boring 1 is van 70 tot 95 cm –mv een laag met houtskoolbrokken, puinbrokjes en een 

roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd aardewerk fragment aangetroffen. De laag kan op basis 

hiervan gedateerd worden in de nieuwe tijd. Dit geldt ook voor het dunnen pijpesteeltje in 

boring 2 dat op 70 cm –mv werd opgeboord. In de bovenste circa 70 cm zijn met name 

opgebrachte en geroerde lagen aanwezig met puinbrokjes. Mogelijk kunnen het pijpesteeltje 

en het aardewerkfragmentje in verband worden gebracht met de activiteiten op het perceel 

toen het in gebruik was als lijnbaan in de begin 19e en waarschijnlijk ook in de 18e eeuw. Er 

zullen ongetwijfeld mannen hebben gewerkt die wel eens een pijpje rookten en mogelijk wel 

eens een vuurtje stookten. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor oudere ophogingslagen., die een aanwijzing vormen 

voor de aanwezigheid van oudere bewoning. 
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6 Conclusies  

 Wat is de archeologische verwachting (periode, aard en diepteligging) van het gebied? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat archeologische resten te verwachten zijn vanaf de 

Romeinse tijd op de oever van de IJssel. Resten uit de Romeinse tijd kunnen verwacht 

worden in de top van het veen. De verwachting is met name hoog voor resten vanaf de 

ontginning in de late middeleeuwen, 12e en 13e eeuw. Uit oude kaarten blijkt dat er in 

ieder geval vanaf de 17e eeuw bebouwing voorkomt langs de  dijk en dat het perceel in het 

begin van de 19e eeuw nog in gebruik was als lijnbaan. Vanaf 1905 staat het huidige pand 

op de locatie. 

Op een dieper niveau kunnen archeologische resten uit het neolithicum en mogelijk uit de 

bronstijd voorkomen op de oeverafzettingen van de Zuidplas stroomgordel. Deze kan 

vanaf 5,0 m –mv worden aangetroffen. 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

Onder opgebrachte grond met een laagdikte van minimaal circa 70 cm zijn natuurlijke 

bodemlagen aanwezig. De natuurlijke bodemopbouw bestaat uit een circa 30 cm dunne 

plantenresthoudende, kalkloze kleilaag op mineraalarm bosveen. De top van het veen is 

niet veraard. De dunne kleilaag duidt op een slecht ontwikkelde oever van de IJssel. Op de 

natuurlijke kleilaag liggen puinhoudende, deels kalkrijke, opgebrachte kleilagen. Een dun 

pijpesteeltje en een roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd aardewerk fragment  dateren de 

onderste opgebrachte/geroerde laag in de periode 17e - 19e eeuw en kan allicht in verband 

worden gebracht met het gebruik van het perceel als lijnbaan. 

 Is de bodem nog intact?  

Onder opgebrachte lagen van circa 70 cm dik is de bodem nog intact. 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?  

Binnen het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn. Op basis van de 

indicatoren aangetroffen bij de karterende boringen worden deze resten gedateerd in de 

periode 17e - 19e eeuw en kunnen mogelijk gerelateerd worden als het gebruik van het 

perceel als lijnbaan, zoals op de kadastrale minuutplan het geval is. Er zijn in de kleilagen 

van de IJssel geen aanwijzingen gevonden voor oudere resten binnen het plangebied. De 

top van het veen was niet veraard, waardoor de kans zeer klein is dat zich hierop 

archeologische resten bevinden. Binnen de geboorde diepte van 3,0 m zijn geen andere 

afzettingen aangetroffen, waarop archeologische resten verwacht worden. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen inrichting?  

Bij de sloop van het bestaande pand, het bouwrijp maken en vervolgens de bouw van 

nieuwe woning zal de bodem geroerd worden. De verwachting is echter dat met 

uitzondering van de heipalen deze bodemroering binnen de opgebrachte en geroerde 

grond met een dikte van minimaal 70 cm –mv plaats vindt, temeer omdat het de bedoeling 

is het vloerpeil van de nieuwe woning meerdere decimeters boven het maaiveld aan te 

leggen en er geen kelder voorzien is. Verstoringen door graafwerkzaamheden zullen naar 

verwachting geen schade toebrengen aan het archeologische erfgoed. Het aanbrengen van 

heipalen in het plangebied zal het niveau uit de 17e en 19e eeuw en de top van de Zuidplas 

stroomgordel, met hierin mogelijk archeologische resten, slechts beperkt verstoren.  
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De informatiewaarde daling die een dergelijke verstoring met heipalen met zich 

meebrengt wordt nihil geacht. 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?  

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Er wordt aanbevolen om in het plangebied Middelblok 131 te Gouderak geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit voeren. Archeologisch gezien is er geen belemmering voor de huidige 

nieuwbouw plannen. 

Opgemerkt wordt dat eventuele archeologische resten van de gebouwen zoals deze op de 

kadastrale minuutplan staan ingetekend nog op het noordwestelijk uiteinde en zuidoostelijke 

uiteinde van het perceel in de bodem aanwezig kunnen zijn, evenals andere resten uit deze 

periode. Het wordt dan ook aanbevolen om de dubbelbestemming archeologie die op het 

perceel ligt te behouden, zodat bij diepere graafwerkzaamheden in de verre toekomst alsnog 

rekening dient te worden gehouden met archeologische resten in de bodem. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. 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 contact op te nemen met de gemeente Ouderkerk. 
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projectnummer

OAGB.220
blad

1/2
locatie

opdrachtgever

bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Middenblok 131

postcode / plaats

Gouderak
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 1 (270cm) datum: 17-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Grind, sterk zandig, zwak humeus.
Donkergrijs. kalkrijk; geleidelijke ondergrens;
opgebracht; .

Puin matig.

50
Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

Puin zwak.
70

Klei, matig siltig. Donkergrijs. kalkloos;
scherpe ondergrens; houtskool brokken; AW
roodbakkend geglazuurd.

Puin zwak.
95

Klei, zwak siltig. Donkergrijs. Wortels matig,
Plantenresten zwak. kalkloos; geleidelijke
ondergrens; gerijpte laag; oorspronkelijke
maaiveld.

--
115

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. kalkloos;
geleidelijke ondergrens .

--130

Mineraalarm veen. Donkerbruin. bosveen .

--

270

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 2 (270cm) datum: 17-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Grind, zwak zandig, matig humeus.
Donkergrijs. opgebracht; scherpe ondergrens . Puin matig.

40
Klei, matig zandig, zwak grindig, zwak
humeus. Donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

Puin zwak.55

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; pijpesteeltje dun.

Puin zwak.
75

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--90

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. kalkloos;
scherpe ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.100

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. veenbrokken geroerd;
scherpe ondergrens .

--
130

Mineraalarm veen. Donkerbruin. bosveen .

--

270



OAGB.220 Middenblok 131 Gouderakboorstaten

projectnummer

OAGB.220
blad

2/2
locatie
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locatieadres

Middenblok 131

postcode / plaats
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land
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50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 3 (280cm) datum: 17-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
kalkloos; scherpe ondergrens . Puin matig.

65
Klei, matig siltig. Lichtgrijs. Plantenresten
matig. kalkloos; scherpe ondergrens;  .

--80

Mineraalarm veen. Donkerbruin. bosveen . --

280

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 4 (300cm) datum: 17-12-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig. Grijs-bruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; opgebracht; . Puin matig.

35
Klei, matig siltig. Grijs-lichtbruin.
IJzer/Oer/Gley matig. kalkloos; scherpe
ondergrens .

--
70

Klei, matig siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--85

Klei, matig siltig. Donkergrijs. Plantenresten
zwak. kalkloos; scherpe ondergrens; humeuze
lagen.

--

130

Klei, zwak siltig. Grijs. Plantenresten matig.
kalkloos; geleidelijke ondergrens . --

200

Klei, zwak siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; houtresten. --

260

Mineraalarm veen. Donkerbruin. bosveeveen . --

300
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