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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Bodegraven heeft RAAP Archeologisch 
Adviesbureau in oktober 2004 een archeologische begeleiding uitgevoerd in 
verband met geplande woningbouw in de Zuiderzijderpolder te Bodegraven. 

Het veldonderzoek heeft zich beperkt tot het zuidwestelijke deel (het 
onderzoeksgebied) van het plangebied, waar een aantal sloten gegraven is. Bij 
deze graafwerkzaamheden zouden eventueel aanwezige archeologische resten 
verstoord of vernietigd kunnen worden. Doel van het onderzoek was inzicht te 
verkrijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. 

Tijdens de archeologische begeleiding zijn de profielen en het vlak van de 

aangelegde sloten onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
grondsporen en materiaal. Tevens is de bij de graafwerkzaamheden 
vrijgekomen grond geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 

resten. 

Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen archeologische resten 

aangetroffen. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van de gemeente Bodegraven heeft RAAP Archeologisch 
Adviesbureau in oktober 2004 een archeologische begeleiding uitgevoerd in de 
Zuiderzijderpolder, gemeente Bodegraven. In april 2003 is in dit plangebied 

reeds een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit dat 
onderzoek blijkt dat in het uiterste noorden van het plangebied, direct langs 
de spoorbaan Leiden-Utrecht, een smalle strook zandige oeverwalafzettingen 
aanwezig is (Leijnse, 2003). De kans op het voorkomen van archeologische 

vindplaatsen is daar groot, aangezien oeverwallen van rivieren vanwege hun 
relatief hoge ligging in het landschap zeer geschikt waren voor bewoning. 
De archeologisch begeleide werkzaamheden zijn uitgevoerd in het zuid- 
westelijke deel van het plangebied. Alhoewel bij het inventariserend 
archeologisch onderzoek in dit deel alleen komafzettingen zijn aangetroffen, 

is op verzoek van het bevoegd gezag (de provincie Zuid-Holland) een 
archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden uitgevoerd. Dit diende 
te gebeuren, omdat archeologische sporen uit de periferie van eventueel 
aanwezige nederzettingen in dit deel van het plangebied aanwezig zouden 

kunnen zijn. 

1.2 Plangebied 

Het plangebied (circa 30 ha) ligt in de Zuiderzijderpolder, direct ten oosten 
van de huidige bebouwde kom van Bodegraven. Het gebied staat afgebeeld op 
kaartblad 31D van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000); de 
centrumcoördinaat is 112.250/454.300. Ten tijde van het onderzoek was het 
plangebied in gebruik als grasland. Het onderzoeksgebied waar de 
archeologisch begeleide graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd, besloeg het 

zuidwestelijke deel van het plangebied (figuur 1). 
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1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek is beperkt gebleven tot een archeologische begeleiding. De 
archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de hiervoor geldende normen 
en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties 
(Brinkkemper e.a., 1998). RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP 

toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College voor de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK), de instelling die het beheer heeft over de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA; Voorbereidingscommissie 

Kwaliteitszorg Archeologie, 2001). 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde 

archeologische perioden. 
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2 Veldonderzoek 

In het kader van de archeologische begeleiding is een veldteam een aantal 
dagdelen aanwezig geweest bij de graafwerkzaamhèden. Een deel van de 
ontgravingen is achteraf geïnspecteerd. 
De begeleide werkzaamheden bestonden uit het uitbaggeren en vervolgens 
dempen van bestaande sloten, het verbreden van sloten en het graven van 
nieuwe sloten. 
In het gebied zijn 2 soorten sloten gegraven: een watergang van circa 10-15 
m breed, die tot ongeveer 1,5 m -Mv ontgraven werd (figuur 2) en een 
smallere sloot die tot ongeveer 1,0 m -Mv ontgraven werd (figuur 3). 

De profielen en vlakken zijn, voor zover dit mogelijk was, geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van archeologische grondsporen en vondsten. Van de sloten en 
profielen zijn foto's gemaakt. 

Figuur Z. Nieuw gegraven watergang. 
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Figuur 3. Nieuw gegraven sloot. 

Voor de geologische opbouw van de bodem en de landschappelijke ligging van 
het plangebied wordt verwezen naar het verslag van het verkennend onderzoek 
(Leijnse, 2003). 

Tijdens de werkzaamheden zijn geen archeologische resten aangetroffen of 
andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het 
gebied gevonden. Wel is een aantal sporen uit het (sub)recente verleden 
waargenomen: een puinniveau (een gedempte sloot) en een metalen vlet of 

praam. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens de archeologische begeleiding van de uitgevoerde graafwerk- 
zaamheden in het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van archeologische resten. Er worden dan ook geen 
aanbevelingen gedaan voor nader archeologisch onderzoek in dit deel van 
het plangebied. 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek en 
bovenstaande aanbevelingen dient contact opgenomen te worden met de 

provinciaal archeoloog van Zuid-Holland (drs. R.H.P. Proos). 
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Gebruikte afkortingen 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

Mv maaiveld 

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Overzicht van figuren en tabellen 

Figuur 1.   Archeologische begeleiding. 

Figuur 2.   Nieuw gegraven watergang. 

Figuur 3.   Nieuw gegraven sloot. 

Tabel 1.    Archeologische tijdschaal. 
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