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Betreft

uitbreiding Sierteeltgebied Randenburg - conditie archeologie

In de gemeente Bodegraven - Reeuwijk ligt bij Randenburg het Sierteeltgebied Randenburg. In
2005 heeft Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het oorspronkelijke plangebied
van 21 ha groot. Dit onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek door middel van boringen 1. Er wordt momenteel uitgegaan van een vergroting van
het plangebied waarbinnen de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Het gaat om een gebied van circa
1,85 ha groot; een deel van een langgerekt perceel direct ten zuiden van het eerder archeologisch onderzochte deel, zie bijlage.
Uit het bureauonderzoek dat voorafgaand aan dat booronderzoek was uitgevoerd, was naar voren gekomen dat het plangebied voor een deel een hoge verwachting had voor het aantreffen
van archeologische waarden. Deze hoge verwachting had betrekking op het gedeelte van het
plangebied waarin zich in de ondergrond een rivier-inversierug zou bevinden.
Tijdens het daarna uitgevoerde booronderzoek is die rivier-inversierug destijds niet aangetroffen.
De ondergrond van het gebied blijkt te bestaan uit veen, slappe klei met rietresten en plaatselijk
zavel. Vanwege het ontbreken van een duidelijke oeverwal, is er geen sprake van een uitgesproken hoger gelegen gebied. In plaats daarvan gaat het eerder om een relatief kleine veengeul, die
bestaat uit matig slappe klei, waarop waarschijnlijk geen bewoning mogelijk was.
In de onderhavige uitbreiding van het plangebied wordt in het aansluitende deel deze geul ook
verwacht. Omdat in het uitgevoerde booronderzoek geen aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid is aangetoond, wordt voor dit deel geen aanvullend archeologisch onderzoek geadviseerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat de voorgenomen ontwikkeling een
oppervlakkig karakter heeft en zal bestaan uit koude grondteelt (niet dieper dan 50 cm). Verder
zal er een op maaiveld aangebracht ontsluitingspad komen. Er is wel ook sprake van diepere
gaande verstoringen; er zal aan de oostkant een watergang worden gegraven tot circa 2 m -mv.
Tevens komt er over het hele terrein een nieuwe drainage op circa 60 cm diepte.
Indien er tijdens graafwerkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, dient daarvan conform de Monumentenwet van 1988, direct de bevoegde overheid op de hoogte te worden
gesteld.
Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, het college van B&W van de
gemeente Bodegraven - Reeuwijk.
Opgesteld door: dhr. drs. J. van der Roest - senior KNA-archeoloog.
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Afbeelding: Archeologische verwachtingskaart (Bron: Cultuurhistorische atlas Zuid-Holland)

