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Inleiding

Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweetal verkennende booronderzoeken in de gemeente Wad-
dinxveen in 2010.

Het eerste deel behandelt de resultaten van een bodemonderzoek op het Alblas-terrein, gelegen aan 
de Gouwe. Dit terrein werd ontwikkeld voor woningbouw en er was gelegenheid om middels een boor-
onderzoek een indruk te krijgen van de bodemgesteldheid. De resultaten zouden eventueel ook oude 
bewoningssporen aan het licht kunnen brengen.

Het tweede booronderzoek betrof een verkenning naar de mogelijke funderingsresten van de oude 
kerk van Waddinxveen, die gebouwd zou zijn in de tweede helft van de 13de eeuw en in 1839 afgebroken 
is.





Deel 1 
Een booronderzoek op het terrein 

Alblas in Waddinxveen 
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1 Inleiding

Dit deel behandelt de resultaten van een bodemonderzoek op het Alblas-terrein, gelegen aan de Gouwe. 
Dit terrein werd ontwikkeld voor woningbouw en er was gelegenheid om middels een booronderzoek een 
indruk te krijgen van de bodemgesteldheid. De resultaten zouden eventueel ook oude bewoningssporen 
aan het licht kunnen brengen.



VERKENNENDE BOORONDERZOEKEN IN DE GEMEENTE WADDINXVEEN

9

2 Locatie

Het terrein is gelegen in Waddinxveen aan de Gouwe (Zuidkade) en ten zuiden en westen van de Re-
monstrantse kerk. Zie afb. 2.1 Woonwijk in ontwikkeling.

Administratieve gegevens onderzoeksgebied

Projectnaam: Waddinxveen-Alblas
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente Waddinxveen
Toponiem: Alblas, Zuidkade 62
Kaartbladnummer: 31C
X – coördinaat: 104.857
Y – coördinaat: 450.300
CMA/AMK status: Terrein van onbekende archeologische waarde

Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied: Het deel van het plangebied Alblas aan de oever van de Gouwe 
heeft een oppervlakte van 3,8 hectare.

Huidig grondgebruik: Het plangebied Alblas is deels bebouwd geweest op de strook langs de Gouwe. 
Deze bedrijfsbebouwing is gesloopt. Er liggen nog twee olietanks en resten van de asfaltvloer. Voor de 
bouw van de houtfabriek is het terrein deels afgegraven en opgehoogd met vliegas/koolas en sintels tot 

Afb. 2.1. Locatie 
van het Alblas-
terrein, woonwijk 
in ontwikkeling. De 
Remonstrantse kerk 
staat iets onder ‘B’
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een diepte van 2,0-2,5 m onder maaiveld. Op het terrein stonden verschillende opstanden, waaronder 
een tweetal kantoorpanden, een aantal woningen, opslagruimten, zagerijen en een garage met boven-
woningen. Alle opstanden zijn gesloopt, behalve de kelder met stookinstallatie.

De rest van het plangebied bestond uit weilanden, doorsneden door een tweetal sloten.

Periode: Laat Middeleeuwse en Nieuwe Tijd-bebouwing direct langs de Gouwe met erven omvattende 
huisplattegronden, mogelijk stallen, schuren of bijgebouwen. De rest van het terrein heeft een agrarische 
bestemming gehad.
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3 Doel en reden van het onderzoek

Reden: Op het Alblas-terrein in Waddinxveen worden 179 woningen gebouwd, waardoor de bodem van 
het gebied verstoord gaat worden.

Doel: Het doel van het archeologische onderzoek is om d.m.v. boringen na te gaan of er nog archeo-
logisch belangrijke sporen voorkomen in dit gebied. Daarnaast is de bodemopbouw van belang, want 
de locatie ligt op een mogelijk oude stroomgordel van de Gouwe. Er bestaat in de gemeente Waddinx-
veen nog geen archeologische basis- of verwachtingenkaart. De cultuurhistorische hoofdstructuur van 
de provincie Zuid-Holland geeft geen indicatie voor archeologisch belangrijke vindplaatsen. Het gebied 
is daarom vrijgegeven voor bebouwing.

Aangezien er weinig bekend is over het gebruik van dit terrein in het verleden, vonden zowel de 
gemeente Waddinxveen, de Historische Kring Waddinxveen als de afdeling Rijnstreek van de AWN het 
de moeite waard om een verkennend booronderzoek uit te voeren.
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4 Inventarisatie

Er is geen archeologisch vooronderzoek geweest. Het bureau Archeologic1 heeft een bureaustudie 
gedaan, waarvan de resultaten in 2010 gerapporteerd zijn in rapport Archeologic AL 139. Daarnaast 
zijn er oude kaarten beschikbaar die aangeven dat er in de Nieuwe Tijd (1600-2008) bebouwing heeft 
gestaan op de oeverwal van de Gouwe, zoals ook blijkt uit afbeelding 4.1 van het rapport van het 
bureauonderzoek.

1 Archeologic rapport AL139, 2010

Afb. 4.1. Kaart van Midden-Holland, eind zestiende eeuw.
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5 Bodemgegevens

Huidig grondgebruik

Het plangebied Alblas was deels bebouwd in een strook langs de Gouwe. Zie afb. 4.1 hierboven. Dit 
voormalige bedrijfsterrein is deels afgegraven, opgehoogd en verstoord door sloopwerkzaamheden. In 
de Noordoosthoek staat nog een monument: de Remonstrantse kerk. Het plangebied bestaat daarnaast 
uit weilanden, doorsneden door twee sloten.
NAP-hoogte maaiveld: -2,5 m t.o.v. NAP.

Grondwater: Er zijn tijdens het milieuonderzoek een vijftal boringen gezet. Het grondwaterpeil varieert 
tussen 0,8 m en 1,7 m onder het maaiveld.

Fysieklandschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 
kenmerken

De gemeente Waddinxveen ligt in het Hollands veen/kleigebied van westelijk Nederland (Zuid-Holland). 
Het landschap van West-Nederland, en daarmee ook het plangebied, is ontstaan in het Holoceen, de 
laatste 11.500 jaar van de geologische geschiedenis. De basis is echter al in de voorgaande periode 
van het Late Pleistoceen ten tijde van de IJstijden gelegd. Tijdens die periode is vanuit de drooggevallen 
Noordzee zand over onze streken geblazen. Dit zogeheten dekzand is als een deken over het toenma-
lige landschap afgezet.

In de periode daarna tot 2500 jaar geleden ontstond er een overschot aan sediment dat tot een 
kustbarrière leidde. Hierop ontstond een reeks van strandwallen met duinvorming, ongeveer op de plaats 
waar nu de huidige Noordzeekustlijn is. Door de mondingen van de Rijn en Maas werd die barrière door-
broken. In het landschap speelden de strandwallen en oeverwallen in eerste instantie een belangrijke rol 
als plaatsen die hoog genoeg waren om droog te kunnen wonen. Hierop concentreerden zich de eerste 
menselijke activiteiten in het Neolithicum of Jonge Steentijd.

Achter en tussen de strandwallen begon na verloop van tijd veen steeds hoger te groeien door een 
verslechterde afwatering als gevolg van het stijgen van de zeespiegel en de barrière van de strand-
wallen. Ongeveer 7500 jaar geleden kwamen steeds grotere delen van het land onder water te liggen, 
waardoor ook de hoogste delen ‘verdronken’. Na verloop van tijd werden ook de ontstane veengebieden 
droog genoeg om betreden te kunnen worden. Door het land meanderden verschillende kreken en rivier-
tjes. Op de oevers van die riviertjes, en als deze na verloop van tijd waren dichtgeslibd op de geul zelf, 
kon in verschillende perioden bewoning ontstaan.

In de Vroeg-Romeinse tijd waren de woonomstandigheden vanwege de aanvankelijk afnemende 
stijging van het waterpeil sterk verbeterd, vergeleken met die in de voorgaande perioden. In de loop van 
de Romeinse tijd nam echter de vernatting weer toe. In de Laat-Romeinse tijd nam de greep op het land 
weer af, wat zeker tot in de Middeleeuwen voortduurde.

In de Late Middeleeuwen werd de mens steeds minder afhankelijk van de grillige natuur. Men was 
in staat om het landschap echt naar de hand te zetten, en zelfs zozeer dat voorheen onbewoonbare 
plaatsen voor gebruik geschikt gemaakt konden worden door de technische innovatie van bijvoorbeeld 
dijkaanleg en inpoldering. Wegens de afsluiting van het land was de waterberging van het gebied nu 
volledig op de hoofdgeulen aangewezen. Daarin werd de waterstand steeds hoger. Deze hoge water-
stand in combinatie met de verlaging van het land door ontwatering van de ontginningen en plaatselijke 
verslechtering van het onderhoud aan de dijken, zorgden voor kwetsbaarheid. Die bleek ook bij enkele 
stormvloeden in de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd.



14

RENUS REEKS 13

6 Resultaten van het 
bureauonderzoek

Archeologische verwachtingen

Op basis van de landschapsontwikkeling zouden prehistorische vondsten verwacht kunnen worden. In 
de stroomgordels nabij het plangebied zijn echter geen archeologische indicatoren aangetroffen. Daar-
enboven liggen de stroomgordels op een grote diepte (6,5 tot 9,5 -NAP), waardoor deze niet verstoord 
zullen worden door bodemingrepen. 

Op hoger niveau in de bovenste grondlagen worden geen archeologische sporen voorafgaand 
aan de dertiende eeuw verwacht, aangezien het grondgebied van Waddinxveen eerst in deze eeuw 
ontgonnen werd. Ter hoogte van het plangebied ontstonden opstrekkende verkavelingen, waarbij de 
bewoningsas (basis) niet aan de zijde van de Gouwe, maar aan de zijde van de Zuidereindeweg gelegen 
was. Bijgevolg worden geen boerderijstructuren uit de Middeleeuwen verwacht langs de Gouwe, maar 
echter mogelijk wel aan de westzijde van het plangebied.

In de Nieuwe Tijd verplaatste de bewoning zich naar de westelijke oever van de Gouwe, mede door 
het landverlies ten gevolge van de turfwinning. Veel woningen en fabrieken werden aan de Zuidkade 
gebouwd. Tot op heden is dit gebied dan ook gebruikt voor bewoning en nijverheid. Bijgevolg is er een 
hoge verwachting voor sporen van industrie en bewoning vanaf de zestiende eeuw. Het is echter zeer 
wel mogelijk dat de oudere resten al vergraven zijn door latere verstoringen en recente sloop.
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7 Regionale archeologische context

Het onderzoeksterrein ligt midden in een veengebied, dat in de periode van de twaalfde tot veertiende 
eeuw ontgonnen is voor gebruik als landbouwgrond. Op de hoogtekaart van het gebied is aangegeven 
dat het onderzoeksterrein deels lager ligt door het inklinken van het veen, maar dat de omgeving nog 
relatief hoog is gelegen. De bodemopbouw is onbekend; er zijn vrijwel geen opgravingsgegevens uit het 
veengebied. Ook zijn er geen sporen of vondsten gerapporteerd van de veertiende-eeuwse boerderijen 
die ergens langs de Zuidereindeweg gelegen moeten hebben.

Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische 
resten)

De kwaliteit van de archeologische resten (sporen, vondsten) op de onderzoekslocatie is naar ver-
wachting relatief goed. Na de veenontginning is het achterste deel van het plangebied als landbouw-
grond gebruikt en zullen eventuele nederzettingssporen of oude perceleringssloten goed bewaard zijn 
gebleven. Het deel langs de Gouwe is behoorlijk verstoord door de bouw van fabrieken. Het was daarom 
weinig zinvol hier nog archeologisch onderzoek te verrichten.

Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen

De verwachting is dat de dikte van de veenlaag dermate groot is dat gegeven de grondwaterspiegel er 
alleen veenafzettingen zullen worden waargenomen. Mogelijk zijn er aan de westzijde van het onder-
zoeksgebied nog sporen van boerderij-erven daterend uit de veertiende eeuw. Oudere kaarten geven 
een oude bocht weer van de Gouwe. Deze stroomgordel zou mogelijk kunnen worden aangesneden 
middels een proefsleuf. Gezien de nabijheid van de Gouwe moet inschaling van dunne kleipakketten in 
het veen niet voor onmogelijk gehouden worden.
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8 Onderzoeksvragen

• Hoe is de geologische en bodemkundige opbouw van het landschap met betrekking tot het onder-
zoeksgebied in het algemeen en in het bijzonder ter plaatse van het Alblas-terrein?

• Zijn er aanwijzingen voor vroegere bewoning?
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9 Veldwerk

Strategie

De archeologische waarden worden onderzocht door middel van een aantal boringen.

Grondsanering en vervuiling
Er is in juni 2000 een verkennend milieutechnisch bodemonderzoek2 geweest van het onderzoeksterrein, 
toen de bebouwing nog aanwezig was. Het rapport meldt dat de bodem onder de bebouwing bestaat uit 
aangebrachte vliegas en sintels tot een diepte van 2,0-2,5 m onder maaiveld. De boringen en de analyse 
van de grond en het grondwater laten zien dat de hele strook langs de Gouwe die bebouwd is geweest, 
een te hoge waarde PAC en zware metalen kent, veroorzaakt door de gebruikte vliegas en sintels. Het is 
dus niet mogelijk onderzoek te doen naar mogelijke archeologische resten in het gebied gelegen direct 
aan de Gouwe. Om die reden is de enige locatie waar nog onderzoek gedaan zou kunnen worden het 
stuk grond ten westen van de kerk zoals aangegeven in afbeelding 9.1.

In afbeelding 9.1 is aangegeven welk deel van het terrein nog beschikbaar was voor het booronder-
zoek. Er is gekozen voor het meest westelijk segment omdat hier het grootste deel van de ongestoorde 
bodem ligt. In het oostelijk deel is de verstoring aanzienlijk groter. Het westelijk deel is interessant omdat 
hier de mogelijke resten van erven uit de veertiende eeuw te vinden zouden kunnen zijn.

2 Consulmij milieurapport 20.0115, juni 2000.

Afb. 9.1. De ligging van het ongestoorde deel waar booronderzoek kan worden uitgevoerd.
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Het booronderzoek

Het booronderzoek heeft plaatsgevonden op 16 en 17 april 2010, onder uitstekende weersomstandig-
heden. Op 16 april waren aanwezig: Dick van der Kooij, Piet de Baar, Leo den Hollander, Ab van Grol 
en Pierre van Grinsven. Zaterdag 17 april waren dat: Jan-Willem Bron, Han Maksymiak, Hylke Roorda, 
Cees Doedeijns, Chris Zwaan, Bert Zandbergen en Pierre van Grinsven. Een impressie van de werk-
zaamheden wordt gegeven in de bijgevoegde foto’s.

Afb. 9.2A. Werk in 
uitvoering

Afb. 9.2B. Werk in 
uitvoering

Afb. 9.2C. Werk in 
uitvoering
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In afbeelding 9.3 is een overzicht gegeven van de boorlijnen en de boringen. De boorlijnen zijn 
aangegeven met Romeinse cijfers, de boringen met gewone cijfers. Dus III-2 betekent boorlijn 3, tweede 
boring. Door de boringen zoveel mogelijk op dezelfde afstand in de O-W richting uit te voeren bestaat de 
mogelijkheid om profielen over het hele terrein op te stellen.

De boringen werden als volgt uitgevoerd: Eerst werd met de Edelmanboor geboord tot een diepte 
van ongeveer 1 meter. Daarna werd de boring voortgezet met de gutsboor, meestal tot een diepte van 
2,50 m. Het grondwater werd aangetroffen op een diepte variërend tussen 0,50-1,0 m. De aangetroffen 
bodemsoort werd visueel beoordeeld en ingevuld op de boorstaten. Onderscheid werd gemaakt tussen 
klei, veen, venige klei (klei met duidelijke veenresten), kleiig veen (veen vermengd met klei), veraard 
veen, zand en teelaarde.

Resultaten

De boorstaten zijn weergegeven in Bijlage I. Op basis van de boorresultaten kunnen bodemprofielen 
worden opgesteld. In afbeelding 9.4 en 9.5 zijn de boorlijnen I en II weergegeven. Dit zijn de boringen in 
W-O richting op het meest noordelijke deel van het terrein. Bij de boorlijn II ontbreken twee boringen; dat 
werd veroorzaakt door een broedende zwaan die wij haar privacy hebben gegund.

In de afbeeldingen 9.6-9.7 zijn de resultaten van de boringen weergegeven in Z-N richting. De 
profielen zijn opgemaakt uit de boringen op 10 m, 30 m en 50 m afstand van de sloot aan de westzijde 
van het terrein.

De resultaten van boorlijn I en II laten zien dat in de richting van de Gouwe meer klei wordt aange-
troffen en dat het veen meer in de westelijke kant wordt gevonden. De N-Z profielen laten zien dat er 
voornamelijk klei gevonden wordt in de boorlijnen II, III, IV en V, terwijl er meer veen wordt aangetroffen 
in boorlijn I en boorlijnen VI tot en met IX. De klei is in het algemeen blauw-grijs van kleur en heeft een 
fijne structuur. Dit zou kunnen duiden op een geul of komafzetting. Het aangetroffen veen heeft niet een 
volle veenstructuur zoals die is aangetroffen bijvoorbeeld in Hazerswoude-dorp.3

Er zijn geen bewoningssporen aangetroffen in de boringen; het terrein is alleen gebruikt als weiland. 
Er zijn vrijwel geen vondsten aangetroffen, behalve in boorlijn IX, die gezet was op een soort dijkje, een 
kleine verhoging van maximaal 20-30 cm in het veld. Hier werden in de bovenste laag aardewerkfrag-
menten, glas en pijpenkoppen aangetroffen. In bijlage II is een vondstenlijst gegeven. De pijpenkoppen 
geven een datering in de zeventiende- tot achttiende eeuw. Het lijkt erop dat het dijklichaam, bestaande 

3 Renus Reeks 3, pg 43.

Afb. 9.3. Overzicht plaatsing van de uitgevoerde boringen
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Afb. 9.4. Aangetroffen bodemsoort op een diepte van 1 m (groen is veen, rood is klei).

code    teelaarde            
   klei   venige klei         
   veen   kleiig veen   veraard veen       
              
             
              
Boringen I-1  !-2  I-3  I-4  I-5  I-6  I-7 
              
 laag              
0.0                     
0.10                     
0.20                     
0.30                     
0.40                     
0.50                     
0.60                     
0.70                     
0.80                     
0.90                     
1.00                     
1.10                     
1.20                     
1.30                     
1.40                     
1.50                     
1.60                     
1.70                    
1.80                    
1.90                    
2.00                    
2.10                    
2.20                    
2.30                   
2.40                   
2.50                  
2.60               
2.70               

 

Afb. 9.5. Resultaten boorlijn I, 
W-O richting.
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uit zand en klei, opgebracht is op een veenlaag. Op oudere kaarten van het gebied is dit dijkje niet terug 
te vinden.

Het zand in de boorlijnen IX en VIII is met grote zekerheid een terreinophoging, die is aangebracht 
onder de teelaarde die tijdelijk opzij geschoven is geweest. Het veen maakt de indruk onder water te 
zijn ontstaan; het vertoonde een losse opbouw met weinig grote plantenresten. In afbeelding 9.4 zijn de 
boorresultaten weergegeven op een diepte van 1 m.

De resultaten suggereren dat er een geul heeft gelegen die van rechtsonder (N-O hoek) naar boven 
gelopen heeft langs de boorlijnen II, III en IV. Bij de boring V-3 is op een diepte van 0,80 m een veenmon-
ster genomen. Dit monster is, met dank aan W. Kuijper, gedetermineerd. De resultaten zijn weergegeven 
in onderstaande tabel.

Aan de hand van de taxa (soorten) kan de conclusie worden getrokken dat er aanwijzingen zijn voor 
een landschapstype dat wordt aangeduid met ‘bosveen’: het zijn soorten die of in ondiep water groeien 
of die een hoge grondwaterstand kunnen verdragen. Sp. (species) geeft een determinatie op geslachts-
niveau aan; een determinatie op soort is in dit geval niet mogelijk.

Nederlandse benaming wetenschappelijke naam aantal zaden

lisdodde Typha sp. 4

els Alnus glutinosa 13

muur Stellaria sp. 1

akker/watermunt Menthe sp. 1

waterweegbree Alisma sp. 1

zegge Carex sp. 1

grote brandnetel Urtica dioica 1

wolfspoot Lycopus Europaeus 1

               

code    
teel-
aarde             

   klei   venige klei          

   veen   
kleiig 
veen   

veraard 
veen        

               
              
               
Borin
gen II-1  II-2        II-3  II-4  II-5  
               
 laag               

0.0 
teela
arde  

teela
arde               

0.10 
teela
arde  

teela
arde               

0.20 
teela
arde  

teela
arde               

0.30 
teela
arde  

teela
arde               

0.40 
teela
arde  

teela
arde               

0.50                    
0.60                    
0.70       zwaan  zwaan           
0.80                    
0.90                    
1.00                    
1.10                    
1.20                    
1.30                    
1.40                    
1.50                    
1.60                    
1.70                    
1.80                    
1.90                    
2.00                    
2.10                    
2.20                    
2.30                    
2.40                    
2.50                   
2.60                 
               

 

Afb. 9.6. Resultaten boorlijn 
II, W-O richting.
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   teelaarde                
   klei   venige klei             
   veen   kleiig veen   veraard veen           
                  
                
                  
Boringen IX-1  VIII-1  VII-1  VI-1  V-1  IV-1  III-1  II-1  I-1 
                  
 laag                  
0.0                           
0.10                           
0.20                           
0.30                           
0.40                           
0.50                           
0.60                           
0.70                           
0.80                           
0.90                           
1.00                           
1.10                           
1.20                           
1.30                           
1.40                           
1.50                           
1.60                           
1.70                           
1.80                           
1.90                           
2.00                          
2.10                          
2.20                          
2.30                         
2.40                         
2.50                      

 

code    teelaarde                
   klei   venige klei             
   veen   kleiig veen   veraard veen           
                  
             
                  
Boringen IX-2  VIII-2  VII-2  VI-2  V-2  IV-2  III-2  II-2  I-2 
                  
 laag                  
0.0                           
0.10                           
0.20                           
0.30                           
0.40                           
0.50                           
0.60                           
0.70                           
0.80                           
0.90                           
1.00                           
1.10                           
1.20                           
1.30                           
1.40                           
1.50                           
1.60                           
1.70                           
1.80                           
1.90                           
2.00                           
2.10                           
2.20                           
2.30                          
2.40                        
2.50                     

 

Afb. 9.7. Boorresultaten over de 
negen boorlijnen, boringen op 10 
m van de sloot in Z-N richting.

Afb. 9.8. Boorresultaten over de 
negen boorlijnen op 30 m van de sloot 
in Z-N richting.
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code    teelaarde                
   klei   venige klei   zand            
   veen   kleiig veen   veraard veen           
                  
             
                  
Boringen IX-3  VIII-3  VII-3  VI-3  V-3  IV-3  III-3     I-3 
                  
 laag                  
0.0                           
0.10                           
0.20                           
0.30                           
0.40                          
0.50                          
0.60                          
0.70                          
0.80                          
0.90                          
1.00                          
1.10                          
1.20                          
1.30                          
1.40                          
1.50                          
1.60                          
1.70                          
1.80                          
1.90                          
2.00                          
2.10                          
2.20                        
2.30                        
2.40                        
2.50                       

 

Afb. 9.9. Boorresultaten over de negen 
boorlijnen in Z-N richting op 50 m van 
de sloot.
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Samenvatting

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft een booronderzoek uitgevoerd op het Alblas-terrein in de gemeente 
Waddinxveen. Het betreft hier een bouwlocatie voor 179 nieuwe woningen, die vrijgegeven was door 
de provincie omdat de archeologische verwachting laag was. Het booronderzoek is uitgevoerd op het 
westelijk deel van het terrein, waar de bodem niet vervuild en ongestoord zou zijn. Bovendien is dit 
gebied niet bebouwd geweest, in tegenstelling tot het oostelijk deel langs de Gouwe.

Er zijn negen boorlijnen uitgezet van verschillende lengte en in totaal zijn 32 boringen uitgevoerd. 
Geboord werd met een Edelmanboor tot een diepte van 1 meter onder maaiveld en daarna met de 
gutsboor tot een diepte van ongeveer 2,50 m onder het maaiveld.

Er zijn geen indicaties voor bewoning aangetroffen. De boringen lieten een bodemopbouw zien 
van kleiafzettingen, afgewisseld door veenlagen. Deze afzettingen zijn waarschijnlijk gevormd door de 
Gouwe, die op minder dan 100 m van de bouwlocatie loopt. De fijne klei kan duiden op de aanwezigheid 
van komgronden.
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Bijlage I. Boorstaten

Voor een overzicht van de plaatsing van de boringen wordt verwezen naar de afbeelding in het rapport. 
De genoemde afstand betreft de positie t.o.v. de sloot bij de Molenring.

Laag diepte t.o.v. maaiveld beschrijving

Boorlijn I

Meetlint op 1 m van sloot en 5 m van de Noordsloot.

Boring I-1
Afstand op het meetlint 10 m

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-0.80   bruine vette klei
3 0.80-1.00   donkerbruin veen met zwarte partikels (natuurlijk)
4 1.00-1.50   groen veen met vrij grove plantenresten
5    1.50-2.40  fijn groen veen, vrijwel schoon
6 2.40-2.70  slappe grijze klei

Boring I-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.50  bruine vette klei
3 1.50-2.00  groen veen met grove rietresten
4 2.00-2.20  groen veen, vrijwel schoon
5 2.20-2.40  fijne vettige venige klei
6 2.40-2.55  slappe grijze klei

Boring I-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1 0.00-0.30   teelaarde
2 0.30-0.80  bruine vette klei
3 0.80-1.90  groen veen met vele kleine plantenresten
4 1.90-2.20  fijne vettige venige klei
5 2.20-2.40  slappe grijze klei

Boring I-4
Afstand op het meetlint is 70 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.30  bruine vette klei
3 1.30-1.70  groen veen met vele plantenresten
4 1.70-2.70  groen veen met enkele kleine concentraties grote plantenresten

Boring I-5
Afstand op het meetlint is 90 m.

1 0.0-0.60   teelaarde
2 0.60-1.80  vette bruine klei
3 1.80-2.40  venige klei
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Boring I-6
Afstand op het meetlint is 110 m.

1 0.0-0.60   teelaarde
2 0.60-1.70  bruine vette klei
3 1.70-1.90  donker veen
4 1.90-2.00  venige klei
5 2.00-2.30  venige klei met grotere wortelresten

Boring I-7
Afstand op het meetlint is 130 m.

1 0.0-0.30   teelaarde
2 0.30-1.10  grijsblauwe vette klei
3 1.10-1.60  slappe grijze klei

Boorlijn II

Op 1 meter van de sloot en 14 meter ten Z. van boorlijn I

Boring II-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1  0.0-0.60   teelaarde
2 0.60-1.00  vette bruine klei
3 1.00-1.80  fijne bruingrijze klei, iets zandig
4 1.80-2.30  groen veen met fijne plantresten
5 2.30-2.50  stevige fijne bruingrijze klei

Boring II-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.30  bruine venige klei met houtresten
3 1.30-2.60  blauwgrijze klei met veeninsluitingen

Boring II-3
Afstand op het meetlint is 90 m, punten op 50 m en 70 m overgeslagen vanwege een broedende zwaan.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-2.60  bruingrijze klei, geen veensporen

Boring II-4
Afstand op het meetlint is 110 m.
1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.00  grijze vette klei, beetje venig
3 1.00-2.50  blauwgrijze vette klei

Boring II-5
Afstand op het meetlint is 130 m.

1 0.0-0.30   teelaarde
2 0.30-1.90   grijsblauwe klei
3 1.90-2.40  lichtgrijze klei; op 2.00 m rietresten
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Boorlijn III

Op 1 m van de sloot en 5 m vanaf de tussensloot (W-O)

Boring III-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.00  stevige vette lichtbruine klei
3 1.00-1.60  bruine rulle klei
4 1.60-2.50  fijne grijsbruine klei

Boring III-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.55   stukje fabsteen, V-1
3 0.40-1.00  blauwgrijze grove klei met veeninsluitingen
4 1.00-1.50  grijze naar zwart neigende klei
5 1.50-2.30  grijze klei, geen veen

Boring III-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1 0.0-0.50   teelaarde
2 0.50-1.00  bruingrijze klei
3 1.00-1.40  venige bruine klei
4 1.40-2.60  grijze klei

Boorlijn IV

Op 1 m van de sloot en op 20 m ten Z. boorlijn III

Boring IV-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1 0.0-0.30   teelaarde
2 0.30-1.20  bruine klei
3 1.20-2.50  lichtbruine venige klei met veenresten

Boring IV-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1. 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-2.00  grijze klei, hier en daar wat veen

Boring IV-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1 0.0-0.40   teelaarde
2 0.40-1.00  bruine wat zandige klei
3 1.00-1.20  veenlaagje, wel kleiig
4 1.20-2.60  grijze fijne klei tot zwart toe, beetje zand hier en daar
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Boorlijn V

Op 1 m van de sloot en 40 m zuidwaarts van boorlijn IV

Boring V-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1 0.00-0.50  teelaarde
2 0.50-0.80  bruine klei
3 0.80-1.20  grijsbruine vette klei
4 1.20-1.90  fijne bruine iets venige klei

Boring V-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0-00.40   teelaarde
2 0.40-1.20  bruin veraard veen, vliegas vervuiling
3 1.20-2.40  grijze klei, met zand gemengd, geen veen meer

Boring V-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1 0.00-0.50  teelaarde
2 0.50-0.80  veen met klei vermengd
3 0.80   monster genomen door B. Zandbergen
4 0.80-1.80  grijze klei met zand
5 1.80-2.20  grijsbruine klei met rietresten

Boorlijn VI

Op 1 m van de sloot en 5 m ten Z sloot.

Boring VI-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-0.60   veraard veen met riet en takken
3 0.60-1.50  veen met riet en hout
4 1.50-1.80  veen
5 1.80-2.20  zandige klei met veenresten

Boring VI-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-0.60  veen
3 0.60   aw, roodgeglazuurd, V-2
4 0.60-1.50  veen met riet en takken
5 1.50-2.40  grijze zanderige klei.

Boring VI-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-1.00  bosveen, rozige takken
3 1.00-1.60  grijze klei met rietresten
4 1.60-2.40  bruingrijze klei, beetje zand, geen veen meer.
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Boorlijn VII

Meetlijn op 1 m van de sloot en op 20 m zuidelijk van boorlijn VI.

Boring VII-1
Afstand op de meetlint is 10 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-1.10  kleiig veen
3 1.10-1.20   veenlaagje
4 1.20-1.40  klei met veen
5 1.40-2.40  veraard veen met klei vermengd

Boring VII-2
Afstand op de meetlint is 30 m.

1 0.00-0.50  teelaarde
2 0.50-1.0   veen met klei gemengd
3 1.0-1.40   grijze klei met veeninsluitingen
4 1.40-2.40  grijsbruine klei met zand gemengd

Boring VII-3
Afstand op de meetlint is 50 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.50   natuursteen fragment en fragment verbrand glas, V-3
3 0.40-1.20  bosveen met takjes
4 1.20-2.40  bruingrijze klei, zanderig, met veenresten

Boorlijn VIII

Meetlijn op 1 m van de sloot en 20 m van boorlijn VII.

Boring VIII-1
Afstand op het meetlint is 10 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-1.50  rietveen
3 1.50-1.80  bruine klei met zand
4 1.80-2.00  veen
5 2.00-2.40  bruine klei met zand

Boring VIII-2
Afstand op het meetlint is 30 m.

1 0.00-0.20  teelaarde
2 0.20-0.80  veraard veen
3 0.80-1.60  rietveen
4 1.60-2.20  veen met boomstam
5 2.20-2.40  grijze klei
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Boring VIII-3
Afstand op het meetlint is 50 m.

1  0.00-0.40  teelaarde
2 0.40-0.70  grijs zand
3 0.70-1.10  veen
4 1.10-1.80  veen met zand
5 1.80-2.20  bruingrijze klei met veenresten

Boorlijn IX

Meetlint op 1 m van de sloot en op 33 m van boorlijn VIII. In het veld was een verhoging in de vorm van 
een dijkje zichtbaar. Op het dijkje is de boorlijn uitgezet.

Boring IX-1
Afstand op het meetlint 10 m.

1 0.00-0.40  teelaarde met baksteen fragmenten, Aw en pijp, V-4
2 0.40-0.80  zandige klei 
3 0.80-1.30  blauwe klei, opgebracht?
4 1.30-1.60  veen met fijne plantresten
5 1.60-2.00  veen met onderin gemengd klei
6 2.00-2.40  bruine klei gemengd met veen

Boring IX-2
Afstand op het meetlint 30 m.

1 0.00-0.40  teelaarde met puin, pijp, Aw en glas V-5
2 0.40-1.00  zand en klei gemengd
3 1.00-1.10  klei
4 1.10-1.70  bosveen
5 1.70-1.80  klei
6 1.80-2.40  veen

Boring IX-3
Afstand op het meetlint 50 m.

1 0.00-0.40  teelaarde
2 0.50   schelp, niet meegenomen
3 0.40-0.80  zavelige bruine grond
4 0.80-1.40  turfveen, zwart
5  1.40-2.40  bruin bosveen of zeggeveen
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Bijlage II. Vondstenlijst

wad alblas

id vnr boring categorie soort type aantal r w b o datering bijzonderheden

1 1 III-3 fabst baksteen brok 1 0 0 0 0 klein fragment

2 2 VI-2 aw roodglaz 0 0 1 0 0 tweezijdig glaz

3 3 VIII-3 natst zandsteen grijsbruin 1 0 0 0 0

4 3 VIII-3 glas wit 1 0 0 0 0 verbrand

5 4 IX-2 aw roodglaz 0 0 3 0 0 1800-1900

6 4 IX-2 fabst mortel 2 0 0 0 0

7 4 IX-2 pijp kop klein 1 0 0 0 0 1600-1700 hielmerk

8 4 IX-2 glas fles groen 1 0 0 0 0 1700-1800 bodem

9 5 IX-1 aw roodglaz bord 0 1 2 0 0

10 5 IX-1 aw roodonglaz 0 0 1 0 0

11 5 IX-1 aw roodglaz 0 0 1 0 0 geel glaz binnen

12 5 IX-1 aw delfts 0 0 0 1 0 blauw versierd

13 5 IX-1 aw delfts 0 0 0 1 0 zeer verweerd

14 5 IX-1 pijp kop 1 0 0 0 0 1800-1900 middelgroot

15 5 IX-1 pijp steel 1 0 0 0 0

16 5 IX-1 fabst baksteen brok 1 0 0 0 0 klein fragment

17 5 IX-1 natst kiezel 1 0 0 0 0

18 5 IX-3 nat matr. schelp 1 0 0 0 0
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Deel 2 
Een verkennend booronderzoek 

naar de locatie van de oude kerk in 
Waddinxveen
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1 Inleiding

Op zaterdag 27 november 2010 hebben zeven leden van de AWN-afdeling Rijnstreek een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd naar de locatie van de oude kerk in Waddinxveen. De gemeente laat een 
archeologische verwachtingskaart maken, maar hanteert tot dan toe de provinciale cultuurhistorische 
waardenkaart, die te weinig detail weergeeft om een goed archeologische beleid op te baseren. Wad-
dinxveen is een dorp dat zijn ontstaan dankt aan de veenontginningen in het begin van de dertiende 
eeuw. Het dorp ontwikkelde zich langs de Dorpskade, die ongeveer twee km ten westen van de huidige 
Gouwe ligt en verplaatste zich twee eeuwen later naar de oevers van de Gouwe.

In de tweede helft van de dertiende eeuw is er een eerste kerk gebouwd op enige afstand van de 
Dorpskade langs de Kerkweg en de Kerkstraat, wegen die nog steeds als zodanig bekend zijn in Wad-
dinxveen. Deze kerk is afgebroken in 1839 en er bestaan geen afbeeldingen van deze oude kerk. Om 
een bijdrage te geven aan de vroegste geschiedenis van Waddinxveen heeft de AWN-afdeling Rijnstreek 
aangeboden om de locatie van deze oude kerk door een verkennend booronderzoek vast te stellen. 
Zowel het gemeentebestuur van Waddinxveen als de provinciale archeoloog, R. Proos, onderschreven 
het belang van dit onderzoek.
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2 Locatie

Het terrein is gelegen in Waddinxveen ten westen van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Zie afb. 
2.1 (zwarte pijl)

Afb. 2.1. Locatie van de ligging van de oude kerk, aangegeven met een pijl.
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3 Administratieve gegevens 
onderzoeksgebied

Project naam: Waddinxveen-oude kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Waddinxveen
Toponiem: Oude kerk
Kaartbladnummer: 31C
X -coordinaat: 104.05
Y coordinaat: 451.15
CMA/AMK status: Terrein van onbekende archeologische waarde

Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied: Het plantsoen waar de resten van de fundamenten van de oude 
kerk zouden kunnen liggen, meet ongeveer 20 bij 50 meter.

Huidig grondgebruik: Het beschikbare deel van het terrein waar de fundamenten kunnen liggen is een 
plantsoen met gras.

Periode: Laat-Middeleeuwse en Nieuwe Tijd (NT) bebouwing direct langs de Kerkweg en de Dorpstraat.

Doel en reden van het onderzoek

Reden: Voor het opstellen van een archeologische waardenkaart is de juiste ligging van de oude kerk 
een belangrijk gegeven.

Doel: Het doel van het archeologische onderzoek is om d.m.v. een verkennend booronderzoek na te 
gaan waar de mogelijke locatie is van de oude dertiende-eeuwse kerk.
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4 Bureauonderzoek

Er is geen archeologisch vooronderzoek geweest. Er zijn verschillende oude kaarten beschikbaar die de 
ligging van de oude kerk aangeven; deze kaarten worden onder punt 6 besproken.
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5 Bodemgegevens

De gemeente Waddinxveen ligt in het Hollands veen/kleigebied van westelijk Nederland (Zuid-Holland). 
Het landschap van West-Nederland, en daarmee ook het plangebied, is ontstaan in het Holoceen, de 
laatste 11.500 jaar van de geologische geschiedenis. De basis is echter al in de voorgaande periode 
van het Late Pleistoceen ten tijde van de IJstijden gelegd. Tijdens die periode is vanuit de drooggevallen 
Noordzee zand over onze streken geblazen. Dit zogeheten dekzand is als een deken over het toenma-
lige landschap afgezet.

In de periode daarna tot 2500 jaar geleden ontstond er een overschot aan sediment dat tot een 
kustbarrière leidde. Hierop ontstond een reeks van strandwallen met duinvorming, ongeveer op de plaats 
waar nu de huidige Noordzeekustlijn is. Door de mondingen van de Rijn en Maas werd die barrière door-
broken. In het landschap speelden de strandwallen en oeverwallen in eerste instantie een belangrijke rol 
als plaatsen die hoog genoeg waren om droog te kunnen wonen. Hierop concentreerden zich de eerste 
menselijke activiteiten in het Neolithicum of Jonge Steentijd.

Achter en tussen de strandwallen begon na verloop van tijd veen steeds hoger te groeien door een 
verslechterde afwatering als gevolg van het stijgen van de zeespiegel en de barrière van de strand-
wallen. Ongeveer 7500 jaar geleden kwamen steeds grotere delen van het land onder water te liggen, 
waardoor ook de hoogste delen ‘verdronken’. Na verloop van tijd werden ook de ontstane veengebieden 
droog genoeg om betreden te kunnen worden. Door het land meanderden verschillende kreken en rivier-
tjes. Op de oevers van die riviertjes, en als deze na verloop van tijd waren dichtgeslibd op de geul zelf, 
kon in verschillende perioden bewoning ontstaan.

In de Vroeg-Romeinse tijd waren de woonomstandigheden vanwege de aanvankelijk afnemende 
stijging van het waterpeil sterk verbeterd, vergeleken met die in de voorgaande perioden. In de loop van 
de Romeinse tijd nam echter de vernatting weer toe. In de Laat-Romeinse tijd nam de greep op het land 
weer af, wat zeker tot in de Middeleeuwen voortduurde.

In de Late Middeleeuwen werd de mens steeds minder afhankelijk van de grillige natuur. Men was 
in staat om het landschap echt naar de hand te zetten, en zelfs zozeer dat voorheen onbewoonbare 
plaatsen voor gebruik geschikt gemaakt konden worden door de technische innovatie van bijvoorbeeld 
dijkaanleg en inpoldering. Wegens de afsluiting van het land was de waterberging van het gebied nu 
volledig op de hoofdgeulen aangewezen. Daarin werd de waterstand steeds hoger. Deze hoge water-
stand in combinatie met de verlaging van het land door ontwatering van de ontginningen en plaatselijke 
verslechtering van het onderhoud aan de dijken, zorgden voor kwetsbaarheid. Die bleek ook bij enkele 
stormvloeden in de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd.
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6 Resultaten van het 
bureauonderzoek

De locatie van de kerk gebaseerd op oude kaarten:

1. Caertboek van Rijnland, 1615, 
archief Hoogheemraadschap van 
Rijnland, A-4201

De kerk ligt ten zuiden van de Kerckwech, dicht 
bij de Dorpstraat. De Kerkweg vertoont een 
kleine kromming en loopt oost-west. Links loopt 
de Dorpstraat met lintbebouwing en evenwijdig 
aan de Kerkweg loopt een vaart die op de kaart 
uit 1869 genoemd wordt: Dorrekade. Er bestaat 
nog steeds een Jan Dorrekenskade zoals blijkt 
uit de moderne kaart in afbeelding 1.1.

2. Minuutplan Waddinxveen, 
rond 1830, met rechtsonder de 
tweebeukige dorpskerk

Deze kaart is een kwart slag gedraaid t.o.v. de 
Rijnlandkaart.

De meest rechts gelegen weg is weer de 
Kerkweg, met bocht. Bovenin ligt de Dorpstraat, 
waarlangs woningen gebouwd zijn. Evenwijdig 
met de Kerkweg loopt de Kerkstraat die eindigt 
bij de tweebeukige kerk. Deze Kerkstraat 
bestaat nog steeds en de afstand tussen de 
Kerkweg en de Kerkstraat is ongeveer 20 m. 
Aan de westzijde is ook weer een water aange-
geven dat op de latere kaarten de Dorrekens-
kade wordt genoemd. Op basis van de afstand 
tussen de Kerkweg en de Dorrekenskade kan 
nu de ligging van de kerk aan het eind van de 
Kerkweg worden geschat. Deze plaats is aan-
gegeven in een kaart uit vermoedelijk 1869, 
weergegeven in afb. 6.3.

We zien hier de plaats waar de dorpskerk 
heeft gelegen ten zuiden van de Kerkweg, weer 
bij een kleine kromming in de weg. Het kerkhof 
is nog aangegeven, maar de kerk is dan al 
afgebroken. Onderin wordt de Dorrekade 
aangegeven.

In afb. 6.4 is een Google-earth opname 
weergegeven van het gebied rondom de voor-
malige oude kerk.

Afb. 6.1. Caertboek van Rijnland, 1615, archief 
Hoogheemraadschap van Rijnland, A-4201.

Afb.6.2. Minuutplan Waddinxveen, rond 1830. (noord is 
rechts)

Afb. 6.3. Kaart uit vermoedelijk 1869
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Met de rode ballon A wordt de meest 
waarschijnlijke ligging van de Oude Kerk aan-
gegeven. Ten zuiden van de Kerkstraat ligt 
het huidige kerkhof met kerkhofkapel op een 
kleine verhoging. Tussen de Kerkweg en de 
Kerkstraat ligt een klein plantsoen met voorna-
melijk gras. Het plantsoen meet ongeveer 20 
m. bij 50 m.

Als de oude kaarten betrouwbaar zijn, dan 
zou de Kerkstraat uitkomen tegen de voorgevel 
van de oude kerk, zie afb. 3, en zou de helft van 
de kerk onder het huidige plantsoen kunnen 
liggen of voor een deel op de open ruimte voor 
het kerkhof.

Gegevens betreffende de oude kerk

In afbeelding 6.5 is een kaart van Waddinxveen na de ontginning met de kerk aangegeven ten noorden 
van de Dorrekade (de naam wordt in iedere kaart anders weergegeven). De kerk zal niet onmiddellijk 
gebouwd zijn na de ontginning in of kort na 1233. Daarom vermoeden wij dat de kerk stamt uit het begin 
van de tweede helft van de dertiende eeuw. Overigens was het stuk grond tussen de Dorrekade en de 
Kerkweg een zelfstandig ambacht. De grond is aangekocht door Jacobus van Zevenhoven. In de kerk-
geschiedenis van Waddinxveen4 wordt een pleidooi gehouden voor een stichtingsdatum van 1238. De 
kerk is afgebroken in 1839 en er is geen enkele afbeelding bewaard gebleven van de kerk. Het was een 
tweebeukige kerk; de ruimte tussen de toren en het koor noemde men de oude kerk, terwijl de aanbouw 
aan de zuidkant bekend stond als de nieuwe kerk. De oude kerk had twee rijen pijlers die het dak, gedekt 
met leien, ondersteunden.5

De kerk had Petrus als patroonheili-
ge. De ingang zou aan de westzijde van 
de Kerkstraat hebben gelegen.

De Dorrekenskade of Dorrekade 
vormde de scheiding tussen Rijnland 
en Schieland en was tevens een van de 
oudste wegen in Waddinxveen.6

4 C. Neven, pag. 14-15.
5 C. Neven, pag. 28.
6 W. Verboom, pag. 19.

Afb. 6.4. Google-earth opname van het gebied van de Kerkweg, 
Kerkstraat en de Jan Dorrekenskade.

Afb. 6.5. Kaart van Waddinxveen na de 
ontginning, met de kerk van Waddinxveen, 
door C. Verweij, getekend naar Van der 
Linden, Fockema Andreae en Geselschap.
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7 Regionale archeologische context

Het onderzoeksterrein ligt midden in een veengebied dat ergens in de twaalfde tot veertiende eeuw 
ontgonnen is voor gebruik als landbouwgrond. De Dorpstraat, Kerkweg en Kerkstraat behoren tot de 
oudste bewoningsdelen van Waddinxveen.

Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische 
resten)

De kwaliteit van de archeologische resten (fundamenten) op de onderzoekslocatie is naar verwachting 
relatief goed.

Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen

Er moet rekening mee gehouden worden dat latere bouwactiviteiten enige verstoring van de bodem 
teweeg gebracht kunnen hebben. De verwachting is dat de fundamenten nog aanwezig zullen zijn.
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8 Onderzoeksvragen

• Kan door booronderzoek de juiste ligging van de fundamenten van de oude kerk worden aangetoond?
• Kunnen uit de bodemopbouw nog verdere conclusies worden getrokken ten aanzien van het latere 

gebruik van deze locatie?
• Wat is de datering van het vondstmateriaal op basis van de stratigrafische positie?
• Waaruit bestaan de archeologische resten/grondsporen? Welke sporen, structuren en activiteits-

concentraties zijn er binnen de vindplaats te onderscheiden?
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9 Het veldwerk

Het booronderzoek is uitgevoerd op zaterdag 27 november door Odile Hoogzaad, Bert Zandbergen, Ab 
van Grol, Han Maksymiak, Leo den Hollander, Piet de Baar en Pierre van Grinsven. De locatie was het 
plantsoen gelegen aan de Kerkstraat en het terrein voor de huidige begraafplaats zoals aangegeven in 
afb. 9.1. De omstandigheden waren moeilijk; het vroor de gehele dag. De foto’s in afbeelding 9.2 en 9.3 
geven een indruk van de locaties.

In afbeelding 9.1 is de hoofdmeetlijn weergegeven in groen. Het nulpunt van de meetlijn ligt op 121,50 
m ten zuiden en 9,50 m ten westen van de N.A.P.-bout 10 die als coördinaten heeft X=103992.594 en 
Y=45115.595 en Z= -0.737. In afbeelding 9.4 en 9.5 zijn de boorpunten uitgezet, resp. voor het plantsoen 
en de bosschage.

Afb. 9.1. Locatie van het plantsoen aan de Kerkweg (in blauw aangegeven) en de bosschages voor de begraafplaats (in 
rood).

Afb. 9.2. Het plantsoen aan de Kerkweg. Afb. 9.3. De bosschages voor de aula van de begraafplaats.
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De boringen werden als volgt uitgevoerd:
Eerst werd met de Edelmanboor geboord tot een diepte van ongeveer 1 meter. Daarna werd de boring 
voortgezet met de guts, meestal tot een diepte van 2,50 m. Het grondwater werd aangetroffen op een 
diepte variërend tussen 1,0 en 1,5 m. De aangetroffen bodemsoort werd visueel beoordeeld en ingevuld 
op de boorstaten. Onderscheid werd gemaakt tussen klei, veen, een menging van klei en zand (klei/
zand) en opgebracht zand.

Afb. 9.4. Positie boorpunten in het plantsoen aan de Kerkweg.

Afb. 9.5. Positie boorpunten terrein voor het kerkhof.
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10 Resultaten

De gegevens van de boringen zijn vermeld in Bijlage I. De resultaten van de boringen zijn samengevat 
in afbeeldingen 10.1 en 10.2.

Alle boringen laten in de bovenlagen zand zien, dat in meer of mindere mate vermengd met klei is. 
Het is opgebracht zand met fijn baksteengruis. Op het plantsoen vinden we veenlagen op 1,50 tot 2,0 m., 
bij het kerkhof ligt de veenlaag op meer dan 2,0 m. Het veen bevat hout en rietresten zoals blijkt uit de 
foto van de gutsboor in afbeelding 10.3.

Het niveau van het kerkhof is duidelijk hoger door verdere ophoging met zand. De boringen in het 
noordelijk deel van het plantsoen, boringen I-3, II-1, II-2 en II-4, konden niet verder worden doorgezet dan 
op een meter onder maaiveld door de aanwezige puinlagen. Om na te gaan of het ging om resten van 
funderingen is er een tweetal kijkgaten gegraven: II-2 en II-4. Het bleek te gaan om puinresten afkomstig 
van uitbraaksleuven. Van kijkgat II-2 is een foto genomen die afgebeeld is in afb.15.

De puinlaag werd minder dik naarmate het kijkgat verder werd verdiept. Uit de twee kijkgaten kon 
een aantal vondsten worden verkregen. Het gaat hierbij vooral om baksteenmateriaal. De bakstenen 
waren van slechte kwaliteit: geen goede menging en licht van kleur (geel, lichtbruin en grijs). Een don-
kergrijze baksteen was van een fors formaat; helaas konden de juiste afmetingen niet meer worden 
opgemeten. Deze baksteen is afkomstig uit kijkgat II-2. Voor een overzicht van de vondsten zie bijlage II. 
Het aardewerk dat is gevonden, is zeer gefragmenteerd en niet dateerbaar. Het enige fragment dat wel 
dateerbaar is, is een stuk van een steengoed kruik die omstreeks 1600 gedateerd kan worden.

Het hele terrein is ook onderzocht door gebruik te maken van stalen prikstokken van een lengte van 
ongeveer 1.25 m. Systematisch is het hele terrein geprikt om na te gaan of er fundamentresten gevonden 
konden worden. Op het plantsoen zijn aan de noordkant, aan de beide zijkanten van het plantsoen, twee 
stroken gevonden waar op 50 cm onder maaiveld een vaste ondergrond werd aangetroffen.

Omwonenden, die belangstellend onze boorverrichtingen volgden, vertelden dat op deze plaats tot 
ongeveer 1970 een huis stond dat overeen zou komen met de plaats van de vroegere pastorie. Deze 
pastorie zou zijn oorsprong hebben in de late middeleeuwen en hoorde bij de oude kerk.

code    teelaarde kleiig zand           
     kijkgat           
   veen   klei/zand           
               
Boorlijn I N-Z richting             
               
Boringen I-1  !-2  I-3  II-1  II-2  II-3  II-4  
               
 laag               
0.0 teelaarde  teelaarde  teelaarde              
0.10 teelaarde  teelaarde  teelaarde              
0.20 teelaarde  teelaarde  glas              
0.30 teelaarde  teelaarde  teelaarde              
0.40 teelaarde  teelaarde  glas             
0.50             puinlaag  puinlaag     
0.60          puinlaag        puin  
0.70                   laag  
0.80       puinlaag     kijkgat     kijkgat  
0.90                      
1.00          einde  einde        
1.10          boring  boring        
1.20    baksteen  einde            
1.30       boring         einde boring 
1.40                  
1.50                  
1.60                  
1.70                  
1.80                  
1.90                  
2.00                  
2.10                  
2.20                  
2.30                  
2.40                  
2.50                 
2.60                
2.70                
2.80                
2.90                
3.00                
3.10                
3.20                
3.30                
3.40                
3.50                
3.60                
3.70                

Afb. 10.1. Resultaten boringen 
langs boorlijn I en II.
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code    opgebracht Zand          
     Kijkgat          
   veen   klei/zand          
              
             
              
Boringen III-1  IV-1  IV-2  V-1  V-2  VI-1  VII-1 
              
 laag              
0.0 teelaarde  teelaarde                
0.10 teelaarde  teelaarde                
0.20 teelaarde  teelaarde                
0.30 teelaarde  teelaarde                
0.40 teelaarde  teelaarde                
0.50 boring                   
0.60 stopt                   
0.70                    
0.80                    
0.90                    
1.00                    
1.10               boring    
1.20               stokt    
1.30                   
1.40                   
1.50                   
1.60                   
1.70                   
1.80                   
1.90                   
2.00                   
2.10                   
2.20                   
2.30                  
2.40                 
2.50                
2.60              

 

Afb. 10.2. Resultaten van de boringen langs boorlijn III tot en met boorlijn VII.

Afb. 10.3. De gutsboor met een 
veenlaag uit boring I-1, met 
duidelijk rietresten.

Afb. 10.4. Wandprofiel van kijkgat 
II-1 met puinlaag op 0,6 m onder 
maaiveld.
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De onderzoeksvragen

De ligging van de oude kerk
De boringen hebben aangetoond dat de oude kerk niet lag op het zuidelijk deel van het plantsoen en op 
het terrein voor de begraafplaats. De boringen laten een zandlaag zien die op het veen ligt. Diepgele-
gen funderingsresten van een kerkgebouw zouden hier aangetroffen zijn indien aanwezig. De boringen 
wijzen het tegendeel uit.

Van groot belang is nu de ligging van de pastorie. Wanneer aangenomen wordt dat de uitbraak-
sleuven op het noordelijk deel van het plantsoen afkomstig zouden zijn van de opvolger van de pastorie, 
dan zou gereconstrueerd kunnen worden waar de kerk gelegen zou moeten hebben. In afb. 16 wordt 
een kaart uit 1797 weergegeven waar de pastorie heel duidelijk is aangegeven en ook de oude kerk. 
De pastorie beslaat de gehele ruimte tussen de Kerkweg en de Kerkstraat, zijnde 15 m. De afstand 
tussen de pastorie en de kerk kan dan geschat worden op 30-40 m en de kerk ligt in het verlengde van 
de Kerkstraat. De boringen V-2 en VII-1 zouden dan sporen moeten opleveren van de funderingen. Dit 
is niet gebleken bij de boringen. Mogelijk stond de oude kerk iets meer naar het zuiden, juist onder het 
huidige kerkhof.

Van de pastorie zijn nog afbeeldingen bewaard gebleven zoals blijkt uit afb. 10.6.
Afb. 10.6 laat de pastorie zien vanuit het oosten; de kerk zou links achter de pastorie hebben gelegen. 

De pastorie was een vrij aanzienlijk gebouw; het grootste deel van de fundamenten moet dan nog onder 
de huidige bebouwing liggen, grenzend aan het plantsoen.

Het water voor de pastorie is ook aangegeven op de kaart van 1797.
Het vondstmateriaal dateert van de Nieuwe Tijd; er is geen enkele vondst die wijst op bewoning uit 

de dertiende eeuw. Wel moet worden opgemerkt dat het vondstmateriaal uit de bovenste laag komt. Het 
is belangrijk om als er later verdere onderzoeksmogelijkheden komen op de vermoedelijke plaats van de 
pastorie de stratigrafie goed te bestuderen.

Wat leert ons de bodemopbouw?
Het booronderzoek heeft aangetoond dat het zuidelijk deel van het plantsoen en het deel voor het kerkhof 
bestaan uit ophoogzand op natuurlijk veen met geen sporen van bouwactiviteiten. In het noordwestelijk 
deel van het plantsoen daarentegen zijn resten van bebouwing aangetoond. Een datering is op basis van 
de ondiepe kijkgaten niet te geven. Dit gebied moet op de verwachtingskaart gemarkeerd worden als een 
terrein met zeer hoge archeologische verwachting.

Afb. 10.5. Kaart uit 1797 met de positie van de oude kerk en de pastorie
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Datering van het vondstmateriaal
Het vondstmateriaal is beschreven in bijlage 2. Het is afkomstig uit de twee kijkgaten en bevat slechts 
een zeer beperkte hoeveelheid aardewerk dat gedateerd kan worden. Het aangetroffen vondstmateriaal 
is afkomstig uit de Nieuwe Tijd.

Archeologische resten/grondsporen
De boringen hebben de resten van bebouwing aangetoond in het noordelijke deel van het plantsoen. Hier 
heeft tot 1970 een huis gestaan dat als opvolger van de oude pastorie aangemerkt kan worden. Later 
onderzoek moet bevestigen of de uitbraaksleuven inderdaad een Laat-middeleeuwse oorsprong hebben.

Afb. 10.6. De pastorie aan de 
Kerkweg.
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Samenvatting

Op zaterdag 27 november 2010 hebben zeven leden van de AWN-afdeling Rijnstreek een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd naar de locatie van de oude kerk in Waddinxveen, die in 1839 afgebroken 
is. Dit in het kader van het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor de gemeente 
Waddinxveen.

Er zijn boringen gedaan op het plantsoen gelegen aan de Kerkweg en de Kerkstraat en op het terrein 
aan de voorkant van het huidig kerkhof. Op basis van oude kaarten en ook de naam van de locatie kon 
de oude kerk gelegen hebben op het einde van de Kerkstraat.

Het booronderzoek heeft aangetoond dat op het zuidelijk deel van het plantsoen en op het terrein 
vóór het kerkhof geen bebouwingssporen gevonden zijn. De bodemopbouw bestond uit een dikke laag 
opgebracht kleiig zand boven een veenbodem. In het noordelijk deel van het plantsoen zijn resten van 
bebouwing aangetroffen. Voor zover het onderzoek in twee kleine kijkgaten toeliet, ging het om uit-
braaksporen van bebouwing uit de Nieuwe Tijd. Tot 1970 heeft hier een huis gestaan op de plaats waar 
mogelijk de oude pastorie heeft gestaan. Er van uitgaande dat dit inderdaad de plaats van de oude 
pastorie is en afgaand op de oude kaarten van het gebied, zou de oude kerk gelegen kunnen hebben op 
de plaats van het huidige kerkhof. Het is aan te bevelen dit gehele gebied tussen de Dorpstraat, Kerkweg 
en Jan Dorrekenskade een hoge archeologische verwachting te geven op de nieuwe verwachtingskaart 
voor Waddinxveen.
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Bijlage I. De boorresultaten

Op het plantsoen zijn de boorlijnen I-IV uitgezet.

Boorpunt I-1 op 1 m op boorlijn I.
0-65 cm donkerbruin/donkergrijs kleiig zand met baksteengruis
65-160 cm menging zand en klei
160-250  roodbruin veen
250-370  veen met hout- en rietresten donkerbruin
370 cm  einde boring

Boorpunt I-2 op 11 m op boorlijn I.
0-175 cm kleiig zand met puindeeltjes en schelpjes
115 cm baksteen
175-250 cm roodbruin veen
250 cm  einde boring

Boorpunt I-3 op 21 m op boorlijn I
0-40 cm  zand met gele baksteen
40 cm  glas en aw fragmenten
40-70 cm  zand met rode baksteen
70-80 cm  dikke puinlaag met rode en gele baksteen
80-110 cm  zandige klei met minder puin
120 cm einde boring; boor stopt op harde laag

Boorpunt II-1 op 20 m op boorlijn II
Boorlijn II ligt op 4 m van de boorlijn I
0-50 cm  kleiig zand met mortel en schelp
50-60 cm  puinlaag
65 cm boor stopt op harde laag

Boorpunt II-2 op 18,5 m op boorlijn II
0-40 cm bruin zand
40-60 cm puinlaag
60-100 cm kijkgat gegraven; gele en rode baksteen met fijne mortel, mogelijk 17de-18de eeuw

Boorpunt II-3 op 11 m op boorlijn II
0-50 cm  teelaarde zand
50 cm puinlaag met rode baksteen, mortel en schelp
50-125 cm kleiig zand
125-200 cm zandige klei
200-225 cm roodbruin veen met rietresten
225 cm einde boring

Boorpunt II-4 op 14,8 m op boorlijn II
0-50 cm zwarte teelaarde, zand
50-70 cm puinlaag met gele baksteen
70-120 cm kijkgat gegraven
90 cm beton rioleringswand?
100 cm steengoed scherf en baksteen
120 cm minder puin, gefragmenteerde bakstenen, klaarblijkelijk door de puinlaag heen
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Boorpunt III-1 op 15,5 m op boorlijn III
Boorlijn III ligt op de westrand van het plantsoen

0-40 cm teelaarde met rode en gele baksteenpuin
50 cm einde boring, boor stopt op harde laag

Boorpunt IV-1 op 5,2 m op boorlijn IV
Boorlijn IV ligt op 6 m ten oosten van boorlijn I (hoofdmeetlijn)

0-70 cm kleiig zand
65 cm stuk polyester
65-75 cm donker zand
75 cm klonten blauwe klei in zandlaag
75-120 cm kleiig zand met baksteenfragmenten
120-200 cm  zandige klei
200-250 cm donker veen
250 cm einde boring

Boorpunt IV-2 op 15 m op boorlijn IV
0-70 cm vette klei
70-150 cm kleiig zand
150-225 cm donkerbruin veen (bosveen?)
225 cm einde boring hout (els?)

In de bosschage voor de aula bij de begraafplaats zijn de boorlijnen V-VII uitgezet

Boorpunt V-1 op 6 m op boorlijn V
Boorlijn V ligt op 5 m van het nulpunt

0-50 cm kleiig zand met baksteenfragmenten, lichtbruin en rood (mogelijk 17/18de eeuws)
50-100 cm kleiig zand met baksteengruis
100-190 cm kleiig zand (opgebracht?)
190-220 cm veen
220 cm einde boring

Boorpunt V-2 op 17 m op boorlijn V
0-170 cm opgebracht zand
170-190 cm  blauwzwart kleiig zand
190-240 cm veen
240 cm einde boring

Boorpunt VI-1 op 10 m op boorlijn VI
Boorlijn VI ligt op 20 m van het nulpunt

0-100 cm opgebracht zand met grind, bloempotscherf
110 cm boring stokt waarschijnlijk op rand riool

Boorpunt VII-1 op 17 m boorlijn VII
Boorlijn VII ligt op 40 m van het nulpunt

0-130 cm zand met sporen van bouwmaterialen, rode baksteen en klei
130-200 cm  kleiig zand met steeds meer klei
200-230 cm venig zand
230-250 cm  veen
250 cm einde boring
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Bijlage II. Determinatie van de 
vondsten

Waddinxveen oude kerk

id boornr vnr categorie soort type functie aantal r w b o datering gewicht opmerkingen

1 I-1 1 aw roodonglaz 0 1 0 0 zeer verweerd, baksteen?

2 I-2 2 fabst baksteen brok 1 0 0 0 0 hutteleem?

3 I-3 3 fabst baksteen brok 5 0 0 0 0 kleine fragmenten

4 I-3 3 nat. materiaal schelp strandschelp 1 0 0 0 0 klein, uit mortel?

6 II-2 4 aw industrieel geel bord 0 0 1 0 1800-1900

34 II-2 4 aw porselein blauw 0 1 0 0 1750-1900

14 II-2 4 glas venster wit 1 0 0 0 0

13 II-2 4 natst lei grijs 1 0 0 0 0 klein fragment

12 II-2 4 fabst baksteen brok 1 0 0 0 0 20

11 II-2 4 fabst baksteen roze 1 0 0 0 0 240

10 II-2 4 fabst baksteen geel 1 0 0 0 0 210

16 II-2 4 glas zwart 1 0 0 0 0 vlakglas

8 II-2 4 aw porselein wit 1 0 0 0 1750-1900

17 II-2 4 metaal ijzer mesheft 1 0 0 0 0 de helft

5 II-2 4 aw industrieel wit bord 2 0 0 0 1800-1900

35 II-2 4 aw witbakkend 0 0 1 0 geelglaz

9 II-2 4 fabst baksteen geel 1 0 0 0 0 180

18 II-2 4 metaal ijzer strip 1 0 0 0 0 10x3 cm

19 II-2 4 metaal ijzer schotel 1 0 0 0 0 recent

20 II-2 4 metaal brons munt 1 0 0 0 0 1/2 cent

15 II-2 4 glas opaal 1 0 0 0 0

25 II-2 5 fabst baksteen geelgrijs 1 0 0 0 0 350 slecht gemengd

21 II-2 5 aw steengoed Raeren 0 1 0 0 1500-1600 zoutglaz op 1 m diepte

22 II-2 5 fabst baksteen d.grijs 1 0 0 0 0 1400 18+x12,5x4,5 slecht 
gemengd

23 II-2 5 fabst baksteen roze 1 0 0 0 0 320 ?x?x5

24 II-2 5 fabst baksteen geelbruin 1 0 0 0 0 380 slecht gemengd

32 II-4 6 bot 1 0 0 0 0 flink frgm

31 II-4 6 glas groen beker 1 0 0 0 0 1500-1600 hoge ziel

30 II-4 6 natst lei grijs 2 0 0 0 0

29 II-4 6 fabst dakpan rood 1 0 0 0 0 flinter

28 II-4 6 aw roodglaz 0 1 0 0

26 II-4 6 aw roodglaz 0 0 1 0 1400-1500 voetje

27 II-4 6 aw roodglaz 0 0 1 0 standring

36 7 0 0 0 0 niet uitgegeven

33 IV-1 8 bot 1 0 0 0 0 zeer klein fragment







A
W

N
 R

ij
N

s
t

R
e

e
k R

e
N

u
s R

e
e

k
s 1

3       
V

e
R

k
e

N
N

e
N

d
e b

o
o

R
o

N
d

e
R

z
o

e
k

e
N iN d

e g
e

m
e

e
N

t
e W

A
d

d
iN

x
V

e
e

N

Verkennende booronderzoeken in 
de gemeente Waddinxveen

Een bodemonderzoek op het terrein Alblas in 
Waddinxveen, Zuidkade 62
en
verkennend booronderzoek naar de locatie van 
de oude kerk van Waddinxveen

Pierre van Grinsven

AWN AfdeliNg RijNstReek

ReNus Reeks 13


	Inleiding
	Deel 1
Een booronderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen 
	1 Inleiding
	2 Locatie
	Administratieve gegevens onderzoeksgebied

	3 Doel en reden van het onderzoek
	4 Inventarisatie
	5 Bodemgegevens
	Huidig grondgebruik
	Fysieklandschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken

	6 Resultaten van het bureauonderzoek
	Archeologische verwachtingen

	7 Regionale archeologische context
	Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische resten)
	Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen

	8 Onderzoeksvragen
	9 Veldwerk
	Strategie
	Grondsanering en vervuiling

	9.2 Het booronderzoek
	Resultaten

	Samenvatting
	Bijlage I. Boorstaten
	Bijlage II. Vondstenlijst
	Geraadpleegde literatuur
	Deel 2
Een verkennend booronderzoek naar de locatie van de oude kerk in Waddinxveen
	1 Inleiding
	2 Locatie
	3 Administratieve gegevens onderzoeksgebied
	Doel en reden van het onderzoek

	4 Bureauonderzoek
	5 Bodemgegevens
	6 Resultaten van het bureauonderzoek
	1. Caertboek van Rijnland, 1615, archief Hoogheemraadschap van Rijnland, A-4201
	2. Minuutplan Waddinxveen, rond 1830, met rechtsonder de tweebeukige dorpskerk
	Gegevens betreffende de oude kerk

	7 Regionale archeologische context
	Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische resten):
	Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen:


	8 Onderzoeksvragen
	9 Het veldwerk
	10 Resultaten
	De onderzoeksvragen
	De ligging van de oude kerk
	Wat leert ons de bodemopbouw
	Datering van het vondstmateriaal
	Archeologische resten/grondsporen


	Samenvatting
	Geraadpleegde literatuur
	Bijlage I. De boorresultaten
	Bijlage II Determinatie van de vondsten
	Blank Page
	Blank Page

