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Onderwerp beoordeling archeologisch 

onderzoek Dammekant tussen 35 en 

37 te Bodegraven

Geachte heer Rouing,

Op 25 oktober 2012 hebben wij van u het verzoek ontvangen om een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek van de locatie Dammekant tussen 35 en 37 te Bodegraven te beoordelen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Archeomedia (Archeomedia-rapport A11-049-I, datum 

juni 2011).

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van vijf huizen. Het 

onderzoek is verplicht gesteld vanwege de ligging in een gebied met een middelhoge of hoge 

archeologische verwachting en de voorgenomen inrichtingen kunnen eventueel aanwezige 

archeologische waarden aantasten of vernietigen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen 

zoals deze vermeld staan in de KNA 3.2. 

Uit het bureauonderzoek bleek dat de plangebied (oppervlakte circa 1.600 m²) ligt in een gebied met 

geulafzettingen van de Oude Rijn. Dit houdt in dat er een lage kans is op het aantreffen van 

bewoningsresten uit de vroege prehistorie tot en met de Romeinse tijd. Vanaf de Romeinse tijd 

kunnen wel sporen aanwezig zijn die te maken hebben met het gebruik van de Oude Rijn: resten van 

beschoeiing, bruggen, enz. Vanaf de Middeleeuwen was het plangebied verland en kunnen er wel 

sporen van bewoning verwacht worden. De historische kaart uit 1811-1832 laat zien dat een deel van 

het plangebied in gebruik in gebruik is geweest als inham (haventje?) van de Oude Rijn. Deze inham 

raakte in de 20e eeuw in ongebruik en werd gedempt.

Tijdens het booronderzoek zijn vier boringen gezet tot de maximale diepte van 4 m onder het 

maaiveld. In de boringen zijn de kleiige en sterk siltige en zandige afzettingen van de Oude Rijn 

aangetroffen (geulafzettingen). Het blijkt dat de bovengrond van het plangebied verrommeld is tot een 

diepte van 0,9 tot 2,35 m onder het maaiveld. In de boringen werd uitsluitend recent puin 

waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van 

archeologische resten binnen het plangebied.
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Vanwege het ontbreken van archeologische resten en het gegeven dat de bovengrond van het 

plangebied verstoord/geroerd is, wordt de kans klein geacht op de aanwezigheid van intacte 

archeologische vindplaatsen. Derhalve wordt door adviesbureau geen vervolgmaatregelen 

geadviseerd.

We zijn het eens met de conclusie en aanbevelingen van adviesbureau Archeomedia. Op basis van 

het uitgevoerde onderzoek achten we de kans zeer gering dat er nog (intacte) archeologische resten 

aanwezig zijn binnen het plangebied. Derhalve onderschrijven we het gegeven advies dat er geen 

vervolgonderzoek meer noodzakelijk is.

Advies

Wij adviseren u de vergunningaanvrager mede te delen dat op basis van het beoordeelde 

archeologisch onderzoek dat er verder geen redenen van archeologische aard zijn die een beletsel of 

beperking vormen ten aanzien van de beoogde bouwplannen op de locatie. 

Een digitale eindversie van het onderzoek zien we graag tegemoet.

Indien u naar aanleiding van voorgaande nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen 

met de heer C. Thanos (0182 - 54 57 63) van onze dienst.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Omgevingsdienst Midden-Holland, 

Teamleider Bodem en Archeologie

Ing. G.P.A. Baks
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