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Samenvatting 

In opdracht van Plus Vastgoed BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd op voor de locatie Raadhuisplein 6 te Meerkerk (Gemeente Zederik). De aanleiding 

van het onderzoek vormt een 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 m2 en 

ligt in een zone waar in vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming waarde-

archeologie 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.. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is gelegen op een crevasse afzetting 

van de Lek. Deze crevasse afzetting heeft gediend als ontginningsas van dit deel van de 

Alblasserwaard. Als gevolg van de klink van met name de venige bodem in het plangebied is 

deze crevasse-afzetting als een rug in het landschap komen te liggen. Een exacte datering van 

deze crevasse is niet bekend. Op basis van de historische gegevens worden met name 

archeologische resten verwacht vanaf de ontginning die plaatsvond rond de 11e eeuw tot circa 

1800. Uit oude kaarten blijkt dat de locatie tussen 1800 en circa 1950 onbebouwd is geweest. 

De kans op het aantreffen van archeologische resten uit oudere perioden wordt gezien de 

beperkte oppervlakte van het plangebied klein geacht. De voorgenomen ingrepen hebben een 

beperkte omvang en vinden voor het grootste deel plaats in zeker tot 80 cm-mv verstoord 

gebied. Eventuele archeologische resten die nog in de bodem aanwezig zijn, bevinden zich 

dieper dan 80 cm –mv. Deze worden bij de huidige ingreep niet geroerd. Er worden bij de 

voorziene ingreep geen archeologische resten bedreigd. 

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. 

Bovenstaand advies is niet overgenomen door de Gemeente Zederik. In overleg met de 

gemeente is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gerapporteerd in 

ArGeoBoor rapport 1424. 

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 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 Zederik.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Plus Vastgoed BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd op voor de locatie Raadhuisplein 6 te Meerkerk (Gemeente Zederik). De aanleiding 

van het onderzoek vormt een 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 m2 en 

ligt in een zone waar in vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming waarde-

archeologie 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. Daarnaast is er een 

hoge verwachting nabij het oppervlak voor de periode prehistorie tot middeleeuwen. 

Het gemeentelijk archeologie beleid is 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 bureauonderzoek is de eerste stap in dit onderzoek. 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.3.1 

De regelgeving rondom archeologie is opgenomen in de archeologieverordening 2012; 

aanvulling op de monumentenverordening 2010. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek 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 zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek?  

                                                             
1 Centraal College van Deskundigen 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Raadhuisplein 6 
Toponiemen: Prinses Marijkeweg (zuidwestzijde) Ankerstraat (noordoostzijde)  
Kadastrale nrs.  Gemeente Zederik sectie A nr. 03959 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Zederik 
Opdrachtgever: Plus Vastgoed BV 
bevoegd gezag: Gemeente Zederik 
Centrum Coördinaat: 128055/437035 
Oppervlakte: 165 m2 
Kaartblad: 38G 
Onderzoekmeldingsnummer: 3995312100 
Beheerder en plaats van 
documentatie 

ArGeoBoor, Lippenhuizen 

2 Gegevens plangebied 

2.1 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.2 

Uit gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het maaiveld van het 

plangebied ligt op 0,3 m -NAP.3  

                                                             
2 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 als gevolg van het ingraven van kabels en leidingen en door het ingraven van de 
bestaande fundering waarschijnlijk aanzienlijk verstoord is. 

Afbeelding 2. Kabels en leidingen in het plangebied.4 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied zal een aanbouw worden gerealiseerd met een oppervlakte van 157 m2. De 

bodem zal hierbij tot 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. 

  

                                                                                                                                                                                   
3
 Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012 

4 Kadaster 2016 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

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

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

versie 3.3. 

3.2 Aardkundige gegevens 

De gemeente Zederik maakt deel uit van de Alblasserwaard. Meerkerk ligt in een bocht van het 

Merwede kanaal op het punt waar de Oude Zederik in dit kanaal uitmondt. Ten zuidoosten van 

het dorp ligt de Zederik (nr. 422 op afbeelding 3) en ter plaatse van het plangebied ligt een 

smalle kleilichaam dat in verbinding stond met de Lek (nr. 91 op afbeelding 3). De Zederik is 

een perimariene getijdenkreek. De Lek stroomgordel is ontstaan in de Romeinse tijd, wanneer 

deze crevasse is ontstaan is niet bekend. 

Uit de geomorfologische kaart (geen afbeelding) blijkt dat het plangebied ligt in de bebouwde 

kom. Echter ten noordwesten van Meerkerk is de hierboven genoemde crevasse van de Lek 

gekarteerd als rivier-inversierug (code 3K26). Ten noordoosten hiervan ligt een rivierkomvlakte 

(code 2M23). Ten westen van Meerkerk ligt een ontgonnen veenvlakte (code 1M46) en ten 

zuiden van Meerkerk ligt een rivierkom en oeverwal achtige vlakte (code 2M22).5 

Op de geologische kaart ligt het plangebied in een zone waar Fk3 is gekarteerd. Dit zijn de 

zogenaamde klei op veen gebieden. Onder een dunne laag komklei komt een afwisselingen 

van klei- en veenlagen voor. De klei is rivierklei en behoort tot de Formatie van Echteld en het 

veen is het Hollandveen Laagpakket. De zones binnen de gele gebieden zijn gebieden waar 

donken (rivierduinen) zijn gekarteerd (zie afbeelding 3).  

Op de bodemkaart is het plangebied ook gekarteerd als bebouwde kom. De inversierug is 

gekarteerd als kalkloze poldervaaggrond in zware klei (code Rn47C).6  

 

  

                                                             
5
 Alterra 2003 

6 Alterra 1965-1995 
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Afbeelding 3. Ligging van fossiele stroomgordels in de omgeving van het plangebied.7Nummer 
91 is een crevasse van de Lek stroomgordel in het noorden. Nummer 422 is de Zederik. 

  

                                                             
7 Cohen e.a. 2012 
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3.3 Historische situatie 

Meerkerk wordt genoemd in bronnen vanaf 1266 en wordt verklaart door de omschrijving: 

‘eigen kerk’ en meer.8 De Alblasserwaard waarin het plangebied ligt wordt gekenmerkt door 

zeer regelmatige verkaveling, die kenmerkend is voor de cope-ontginningen, die op grote 

schaal hebben plaatsgevonden in de veen of klei-op-veen gebieden in Zuid-Holland en 

Utrecht.9 De Prinses Marijkeweg loopt buiten het dorp als Broekseweg verder naar het 

noordwesten en volgt de slingerende hooggelegen inversierug van de crevasse van de Lek. 

Deze rug is waarschijnlijk een van de ontginningsassen geweest in dit gebied evenals de loop 

van de Zederik. 

Uit de minuutplan uit de periode 1811-1832 blijkt dat het plangebied lag ten zuiden van een 

weg, ten noorden van een uitgegraven plas en op enige afstand van de bebouwing ten oosten 

van het plangebied. De bebouwing in die tijd concentreerde zich op en langs de dijken. 

 
Afbeelding 4. Het plangebied op een kaart uit de periode 1830-1850. Het plangebied is nog 
grotendeels in gebruik als bos.10 

Deze situatie veranderd na 1930 als op of nabij de locatie gebouwd wordt. In 1960 staat er een 

gebouw met een andere vorm (zie afbeelding 6). Waarschijnlijk heeft sloop en nieuwbouw 

plaatsgevonden. Het huidige gebouw is van na 1990, dus mogelijkerwijs heeft nogmaals sloop 

en nieuwbouw plaatsgevonden.11 

 

                                                             
8
 Van Berkel & Samplonius 2006 

9 Hendrikx 1999 
10

 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
11 Bonnebladen en Kadastrale kaarten vanaf 1900 (geraadpleegd op www.topotijdreis.nl) 



ArGeoBoor rapport 1412: Meerkerk Raadhuisplein 6  
Opdrachtgever: Plus Vastgoed BV. 10 

Afbeelding 5. Het plangebied op een kaart uit de periode 1830-1850.12 

                                                             
12 Bureau Militaire Verkenningen 1830-1850 
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op diverse oude kaarten.13  

 

                                                             
13 Geraadpleegd op www.topotijdreis.nl 
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3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) en waarnemingen (zie afbeelding 7) 

 

In het historische centrum van Meerkerk zijn vier waarnemingen bekend.  

Ten zuidoosten van het plangebied zijn drie waarnemingen gedaan: 

Waarnemingen 442853 en 4212159: Dit zijn vondsten uit de 19e eeuw en later. Uit het 

onderzoek is geconcludeerd dat er geen behoudenswaardige archeologische resten aanwezig 

zijn. 

Waarneming 423251: Het betreft een ophoog- of afvallaag uit de nieuwe tijd met resten van 

baksteen en aardewerk. Er zijn archeologische indicatoren aangetroffen in boring 4 en boring 

5. Alle archeologische indicatoren zijn afkomstig uit het donkergrijze kleipakket dat 

geïnterpreteerd wordt als het dijklichaam van de Bazeldijk. In boring 5 is op een diepte van 70 

cm een fragment IJsselsteen aangetroffen (vondstnummer 5-70). IJsselsteen is een kleine gele 

baksteenmaat die hoofdzakelijk gebruikt werd als bouwmateriaal vanaf de tweede helft van de 

16e eeuw. In boring 4 zijn op een diepte van 90 cm een fragment bot en een fragment 

roodbakkend geglazuurd aardewerk aangetroffen (vondstnummer 4-90). Dit aardewerk werd 

vanaf de Late Middeleeuwen veelvuldig geproduceerd. Daarnaast is op een diepte van 120 cm 

in diezelfde boring een fragment verbrand bot aangetroffen (vondstnummer 4-120) 

Ten oosten van het plangebied is ook een waarneming verricht:  

Waarneming 442738: Bij het onderzoek is een complex met dorpsbebouwing en bijbehorende 

sporen aangetroffen, daterend uit de Nieuwe Tijd. In oorsprong is er sprake geweest van een 

zestal afzonderlijke gebouwen, van waaruit in de loop der tijd diverse uitbreidingen hebben 

plaatsgevonden in noordelijke richting. Vermoedelijk gaan de oudste delen terug tot in de 

17de eeuw, dit geldt tevens voor het oudste vondstmateriaal. Tijdens het onderzoek is echter 

een geringe graafdiepte bereikt en kon een vrij dik pakket aan ophogingslagen niet onderzocht 

worden. De aanwezigheid van eventuele oudere resten kon dan ook niet worden uitgesloten. 

Een groot deel van de aanwezige archeologische resten is in situ behouden onder de 

nieuwbouw. 

Ten noordwesten van het plangebied zijn drie waarnemingen (36704, 36705 en 24767) 

bekend. Het betreft alle drie ophogingen van waarschijnlijk huisterpen. 

 



ArGeoBoor rapport 1412: Meerkerk Raadhuisplein 6  
Opdrachtgever: Plus Vastgoed BV. 13 

Afbeelding 7. Plangebied op een kaart met gegevens uit het archeologisch informatiesysteem 
(ARCHIS).14 
 

Onderzoeksmeldingen 

Ten oosten van het plangebied in de historische kern van Meerkerk zijn talrijke onderzoekjes 

gedaan die hebben geleidt tot de bovenstaande waarnemingen. De resultaten van 

onderzoeksmelding 42381 worden hier alleen besproken. Het onderzoek heeft de aanbeveling 

opgeleverd om een proefsleufonderzoek uit te voeren naar resten van de mogelijk 

laatmiddeleeuwse kerk ter plaatse (zie ook afbeelding 4, daar staat op veldminuut een kerk 

(kruis) ingetekend.  

                                                             
14 RCE juli 2015 
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4 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. 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. 

 
Afbeelding 8. Kabels en leidingen in het plangebied. 

Bodemverstoringen 

Uit de gedane klic-melding blijkt dat langs de bestaande bebouwing een kabel ligt. Aan de 

wegzijde langs ’t Laantje liggen talrijke 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.  
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5 Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het plangebied is gelegen op een crevasse afzetting van de Lek. Deze crevasse 

afzetting heeft gediend als ontginningsas van dit deel van de Alblasserwaard. Als 

gevolg van de klink van met name de venige bodem in het plangebied is deze crevasse-

afzetting als een rug in het landschap komen te liggen. Een exacte datering van deze 

crevasse is niet bekend. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Op basis van de historische gegevens worden met name archeologische resten 

verwacht vanaf de ontginning die plaatsvond rond de 11e eeuw tot circa 1800. Uit 

oude kaarten blijkt dat de locatie tussen 1800 en circa 1950 onbebouwd is geweest. De 

kans op het aantreffen van archeologische resten uit oudere perioden wordt gezien de 

beperkte oppervlakte van het plangebied klein geacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Mochten binnen het plangebied nog archeologische resten aanwezig zijn dan zullen 

deze zicht dieper bevinden dan geroerde bovengrond, die ter plaatse van de 

aanwezige kabels en leidingen een verwachte dikte heeft van tenminste 80 cm. Ook 

langs het bestaande pand word verwacht dat de bodem tot deze diepte geroerd is. 

Buiten de bestaande kabels en leidingen en op circa 1,5 meter van het bestaande pand 

zal de bodem mogelijk minder diep geroerd zijn. Eventuele resten kunnen bestaan uit 

huis en boerderij plaatsen, die terug kunnen gaan tot de ontginningsperiode. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De voorgenomen ingrepen hebben een beperkte omvang van 157 m2 en vinden voor 

een groot deel plaats in zeker tot 80 cm-mv verstoord gebied (kabels en leidingen). Het 

gaat om de strook van 35 meter lang en circa 1,0 meter breed (35 m2) direct langs het 

bestaande pand, waar ook nog een kabel ligt. Het gaat om een strook van circa 25 

meter bij 1,0 meter  (= 25 m2) langs de straat ’t Laantje. Dan gaat het nog om 2 stukjes 

van in totaal circa 10 bij 1 meter (10 m2) in de noordelijke helft van het plangebied. In 

totaal gaat het om 70 m2 geroerd gebied. Blijft er nog circa 87 m2 over waar de 

bodemverstoring waarschijnlijk minder diep verstoord is, waarschijnlijk circa 50 cm-

mv, zoals gebruikelijk is in bebouwd gebied. 

Mochten zich nog archeologische resten in het plangebied bevinden dan worden deze 

bij de huidige ingreep vrijwel niet meer verstoord dan dat ze al zijn. Eventueel 

aanwezige archeologische resten worden niet of nauwelijks bedreigd. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? Er is geen 

archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. 

  



ArGeoBoor rapport 1412: Meerkerk Raadhuisplein 6  
Opdrachtgever: Plus Vastgoed BV. 16 

6 Aanbeveling/Selectieadvies 

Voor het onderzochte plangebied Raadhuisplein 6 te Meerkerk wordt geen archeologisch 

vervolg onderzoek aanbevolen. De bodem in het plangebied is tot de voorziene 

verstoringsdiepte van 60 à 70 cm-mv al dusdanig verstoord als gevolg van het ingraven van in 

het plangebied gelegen kabels en leidingen en het graafwerk bij de bouw van het bestaande 

pand dat de voorziene uitbreiding  vrijwel geen nieuwe bodemverstoring zal veroorzaken.  

Eventuele archeologische resten worden door de voorziene ingreep niet bedreigd. Er zijn 

archeologisch gezien geen belemmeringen voor de uitbreiding van het bestaande pand. 

Bovenstaand advies is niet overgenomen door de Gemeente Zederik. In overleg met de 

gemeente is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gerapporteerd in 

ArGeoBoor rapport 1424. 

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 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 Zederik.  
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