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4 Hoofdstuk 1
Waarom dit boekje?

Aan de beide kanten van de Muggenlaan, in het centrum 
van Nieuwveen, heeft de AWN-afdeling Rijnstreek archeo-
logisch onderzoek kunnen verrichten naar de vroegste 
bewoningssporen van het dorp Nieuwveen. Dat was een 
mooie gelegenheid om wat meer te weten te komen over 
de ontstaansgeschiedenis van het dorp Nieuwveen en in 
dit boekje willen we u graag verslag uitbrengen van de 
resultaten van deze opgravingen.

AWN staat voor Nederlandse Archeologie Vereniging, 
de landelijke organisatie van vrijwilligers in de archeologie. 
De afdeling Rijnstreek omvat de regio tussen Noordwij-
kerhout - Nieuwkoop - Zuidplas - Voorschoten - Katwijk. 
Wij voelen ons, samen met de gemeenten, de provincie 
en de historische verenigingen, verantwoordelijk voor het 
behoud van het erfgoed in de bodem.

Nieuwveen is een typisch veendorp. Veendorpen 
ontstonden door ontginning van het veengebied door het 
te ontwateren. Dat gebeurde door het graven van sloten 
in het veen dat zich hier in de loop van duizenden jaren 
had gevormd en dat tot een vele meters dikke afzetting 
was aangegroeid. De veenstreken hebben eeuwenlang 
braak en onbewoond gelegen; de bodem was te drassig 
en te zompig voor bewoning. Pas met de ontginning van 
het gebied vanaf 1200 kwam daar verandering in. Vanaf 
die tijd zouden we dus de vroegste sporen van bewoning 
kunnen aantreffen. 

Op de kaart zijn de strakke lijnen van de ontginnings-
percelen goed te zien in het resterende ontginningsgebied 
langs de Drecht.

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft twee archeologi-
sche onderzoeken verricht: het eerste in 2001 ten oosten 

van de Muggenlaan (locatie B) en een tweede in 2012 ten 
westen van de Muggenlaan (locatie A).

Bij het eerste onderzoek, aan de oostkant van de 
Muggenlaan, werden bewoningssporen aangetroffen uit 

Afb. 1. Topografische kaart van Nieuwveen uit 1902.
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de 14de en 15de eeuw. Deze sporen waren dermate inte-
ressant dat het toenmalige gemeentebestuur van Liemeer 
opdracht gaf aan een opgravingsbureau, het ARC, om het 
onderzoek met professionals verder uit te voeren.

In 2012 werd het terrein aan de westkant van de Mug-
genlaan door de gemeente Nieuwkoop vrijgegeven en kon 
het onderzoek uitgevoerd worden door de AWN-afdeling 

Rijnstreek en de Historische Kring Liemeer, de HKL. In 
afb. 2 zijn beide locaties weergegeven.

Met dit boekje willen we de inwoners van Nieuwveen 
laten zien wat we te weten zijn gekomen over het ontstaan 
en de groei van hun dorp. 

Daarvoor gaan we eerst terug naar het begin, naar het 
landschap waarin het dorp ontstaan is. 

Afb. 2. Locatie opgravingen: 
A: AWN en HKL in 2012, B: 
AWN en ARC in 2001.



6 Hoofdstuk 2
Het landschap in de streek rondom 
Nieuwveen

Tot 6000 voor Chr. had de zee vrij spel in onze regio en 
werden er in West-Nederland grote hoeveelheden zand 
en klei afgezet. Na 4000 voor Chr. kreeg de kuststrook 
langzaam vorm en werden de strandwallen gevormd 
die het gebied afsloten van de zee. De Rijn en de Maas 
vormden een groot estuarium, een wijds stroomgebied, 
waar zeer brede rivierstromen doorheen liepen. In deze 
steeds verschuivende rivierlopen werden kleiige en 
zandige bodemlagen afgezet. In de vlakten aan weerszij-
den van de rivieren werd veen gevormd, het zogenaam-

de Hollandveen, dat zich uitstrekte over bijna het hele 
grondgebied van de huidige provincie Zuid-Holland. In 
afbeelding 2 is een schets van de geologische ondergrond 
weergegeven van dit deel van de provincie Zuid-Holland 
in de Romeinse tijd.

Het veengebied waar Nieuwveen in ligt wordt begrensd 
door de Oude Rijn en de veenrivieren de Meije, de Aar, de 

Afb. 3. Geologische ondergrond van het gebied langs de Oude Rijn 
in de Romeinse tijd.



7Amstel-Drecht en de Kromme Mijdrecht. Dit hoogveenkus-
sen is ontstaan nadat de strandwallen voor de kust waren 
gevormd en waardoor er een zoetwatergebied ontstond 
waar plantengroei in deze waterrijke delta voor veenvor-
ming zorgde. Dit begon ongeveer 4000 v. Chr. Dit proces 
ging eeuwen door, waardoor het veenpakket achter de 
strandwallen flink groeide en een paar meter boven de 

zeespiegel uitstak. Die veengebieden waren zeer uitge-
strekt in die tijd, wat aardig geïllustreerd wordt in afb. 4, die 
de situatie van West-Nederland weergeeft in 1500 v. Chr. 
Het bruine gebied is de veenafzetting die vrijwel heel het 
gebied van laag Nederland beslaat.

Het gebied was een ware wildernis, een moeras 
begroeid met berken, wilgen, elzen en andere loofbomen, 
en met veenmossen en zegge. Een aardig voorbeeld van 
het landschap wordt gegeven in afb. 5.

In de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege mid-
deleeuwen was dit gebied nog niet ontgonnen. In het 
veengebied was het onmogelijk om te wonen en te leven; 
men kon er alleen jagen en planten verzamelen. Om op 
deze drassige ondergrond landbouw uit te oefenen zou 
men eerst de waterstand moeten verlagen.

In de middeleeuwen vormde het veengebied van 
Nieuwveen de grens tussen het bisdom Utrecht en het 
graafschap Holland. Volgens een oorkonde uit 1085 kreeg 
het kapittel van Sint Jan te Utrecht de kerkelijke en wereld-
lijke rechten over de veenwildernissen in het gebied van 
Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven. Het 

Afb. 4. Het holoceen landschap rond 1500 v. Chr. (Atlas van 
Nederland in het holoceen, 2011, 71). 

Afb. 5. Een impressie van het moeraslandschap. (Atlas van 
Nederland in het holoceen, 2011, 46).



8 kapittel was dus de landsheer van het gebied dat bestond 
uit een grote veenbult, zoals weergegeven in afb. 6. De 
ontginningen in het gebied zullen in gang gezet zijn onder 
leiding van Utrecht. 

De ontginning van het gebied van 
Nieuwveen, vanaf 1200

Om het veen te ontginnen, bewoonbaar te maken, moest 
de waterstand verlaagd worden. Hiervoor werd een stelsel 
van weteringen gegraven richting een rivier die het over-
tollige water kon afvoeren. In deze regio, rond de veenbult, 
stroomden de riviertjes de Aar, de Drecht en wat verderop 

de Meije en Kromme Mijdrecht. Nieuwveen kon zijn water 
lozen op de Drecht. 

In Nieuwveen zien we nog steeds de Nieuwveense 
wetering en de lange brede wetering de Nieuwveense 
vaart die in deze periode, vanaf het begin van de 13e 
eeuw, gegraven zijn. 

Zodra deze weteringen door het veen gegraven 
werden, zal er een flinke afstroming van in het veenpakket 
opgeslagen water plaatsgevonden hebben. En toen kon 
men beschikken over droog land. 

Afb. 6. De veenbult tussen de riviertjes de Aar, Meije, Kromme 
Mijdrecht en de Drecht (tekening F. Vorst).

Afb. 7. Kaart vervaardigd door landmeter L. Kraakhorst in 1742 met de 
wetering door Nieuwveen. Het noorden is linksonder.
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Ergens tussen 1100 en 1300 werd het veenge-
bied ontgonnen. De eerste bronnen die berichten over 
bewoning op deze nieuwe gronden in Nieuwveen dateren 
uit het begin van de 14de eeuw. In 1369 telde het dorp 
Nieuwveen 75 huizen, waarin ongeveer 450 mensen 
gewoond zullen hebben. In 1378 was het inwoneraantal 
teruggelopen naar 200, een trend die we overal aantref-
fen in de omgeving. Het was een armoedig bestaan voor 
de inwoners, wat blijkt uit het feit dat zij vrijstelling van 
belasting kregen.

Of er akkerbouw mogelijk was op de nieuwe gronden 
en hoe lang dat het geval geweest zou kunnen zijn, is 
niet precies bekend, maar de turfwinning moet later een 
belangrijke bron van levensonderhoud zijn geweest. Turf 
was gevraagd door de grote behoefte aan brandstof in de 
snel groeiende steden en ook voor de steenbakkerijen en 
andere industrieën.

Het veen uit de sloten kon gedroogd worden tot het turf 
werd en was dan prima brandstof voor in de haard, zeker 
in de winter. Aanvankelijk kon dat ‘in het droge’, dus door 
het steken van het hoger liggende veenpakket, maar in de 
zestiende eeuw was dat nergens meer te vinden en ging 

Afb. 8. Foto Nieuwveense wetering nu. Afb. 9. Het baggeren van het veen.

Afb. 10. Schepradmolen.
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men over op baggeren: het onder water met een bagger-
beugel weghalen, het zogenaamde slagturven. 

Door de turfwinning op grote schaal ontstonden er 
grote watergebieden, grote veenplassen. Dat kon een 
groot gevaar opleveren voor sommige ambachten zoals 
Schoot, dat helemaal van de kaart verdween, weggezakt 
in de veenplas. Het beheersen van al dat water werd een 
steeds groter probleem. 

Bemaling moest uitkomst brengen en rond het midden 
van de 15e eeuw werd begonnen met de bouw van de 
eerste windmolens in de streek. In de polders tegen de 
Oude Rijn werden zij aan het werk gezet om het over-
tollige water weg te malen. Het waren nog geen grote 
molens, maar ze hoefden het water ook niet zo heel hoog 
op te malen. Vooral in de jaren dertig en veertig van de 

zeventiende eeuw werden overal molens gebouwd. Laat, 
pas in 1658, werd overgegaan tot het aanleggen van een 
ringkade rondom het hele gebied van Nieuwkoop, Ze-
venhoven, Nieuwveen, Schoot enz. Om de plassen daar-
binnen op peil te houden werden er enkele ‘plasmolens’ 
met scheprad gebouwd, waarvan één ten noorden van 
Nieuwveen.

Zouden we bij het archeologisch onderzoek nog be-
woningssporen of archeologische resten aantreffen die 
ons meer kunnen vertellen over het ontstaan en het prille 
bestaan van het dorp Nieuwveen? Hier volgt het verslag 
van de archeologische onderzoeken die daar meer licht 
op laten schijnen.

Afb. 11. Drie schepradmolens ten zuiden van Nieuwveen.
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De archeologische onderzoeken 

Het ARC/AWN onderzoek in 2001 (Locatie B)

Voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum aan de Dorps-
straat werden bij de sloop van de bestaande bebouwing 
fragmenten aardewerk gevonden die erg oud leken. Leden 
van de afdeling Rijnstreek van de AWN hebben toen in 
2001 twee proefsleuven gegraven om verder onderzoek te 
kunnen uitvoeren. Proefsleuven zijn zorgvuldig uitgegraven 
vlakken in het terrein, om te kijken of er echt wat interes-
sants in de bodem zit. In dit geval waren het er een van 25 
bij 8 m (proefsleuf 1) en een van 25 bij 3 m (proefsleuf 2).

De ligging van die proefsleuven is in onderstaande 
figuur weergegeven. Deze laat zien dat we hier middenin 
het centrum van het dorp zitten; voorwaar een mooie 
locatie om onderzoek te doen! Al gauw troffen we hier 
resten aan van een boerderij uit de Late Middeleeuwen, 
dus de 14de-15de eeuw.

De toenmalige gemeente Liemeer besloot daarna het 
onderzoek verder te laten uitvoeren door een commercieel 
opgravingsbureau en wel het ARC, de voormalige opgra-
vingsafdeling van de Rijksuniversiteit van Groningen. De 
hier volgende informatie komt uit het rapport dat het ARC 
heeft uitgebracht.

In proefsleuf 1 werd de plattegrond van een woonhuis 
gevonden; in dit geval kon men dit zien aan een fundering 
van takken waarop een houten huis is gebouwd. Van de 
opbouw van het huis is niet veel teruggevonden.

Op de funderingslaag waren 15 cm dikke ronde houten 
dak-dragende palen geplaatst, waartegen aan de buiten-
zijde houten planken van de wand zijn vastgezet. Deze 
funderingslaag ligt op -2,5 m NAP. Dat is bijna 3 meter 
onder het huidige maaiveld. Opvallend is het soort hout dat 

Afb. 12. Schematische ligging van de proefsleuven 1 en 2 (rapport 
ARC).
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is gebruikt voor de bouw. Het gaat om fijnspar, een soort 
die niet in Nederland voorkomt en in de 13de en 14de eeuw 
op grote schaal werd ingevoerd uit Midden- en Noord- 

Europa. Het hout van de fijnspar is lichter dan eikenhout 
en had de voorkeur bij bouwen op slappe bodem. En het 
was goedkoper.

In de proefsleuf is ook een profiel opgetekend. Een 
profiel is een dwarsdoorsnede van de putwand waaraan 
te zien is hoe de bodem is opgebouwd.

Het profiel laat zien dat de fundering ligt op natuurlijk 
veen, waarop een dikke woonlaag van zand en veraard 
veen is opgebracht om de grond te verbeteren. Dit om te 
zorgen dat men droge voeten hield.

Afb. 13. Fundering 
van takken en 
houtfragmenten 
(foto AWN-afdeling 
Rijnstreek).

Afb. 14. Profiel uit 
proefsleuf 1 (ARC).
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woonlaag zijn fragmenten aardewerk gevonden. Aan de 
vormen van de potten en de manier van bakken kunnen 
we zien in welke tijd het gemaakt is. Elke periode had 
zijn eigen kenmerkende manier om aardewerk te maken. 
Aardewerk kan daarom goed gebruikt worden om de 
woonlagen te dateren waarin het aangetroffen is. Het 
meeste aardewerk dat hier opgegraven is bestaat uit rood- 
en grijsbakkend aardewerk en steengoed dat we kunnen 
dateren in de 14de en 15de eeuw. Er zijn ook zes fragmen-
ten gevonden van vroeger aardewerk, het zogenaamd 
Paffrath en Pingsdorf aardewerk, dat dateert uit de 10de tot 
de 13de eeuw (afb. 15 en 16). Deze datering sluit goed aan 
bij de start van de eerste ontginningen van Nieuwveen, die 

volgens historische bronnen begonnen aan het einde van 
de 12de eeuw en begin 13de eeuw.

Dit aardewerk is afkomstig uit het Rijnland en is 
genoemd naar de herkomst, de plaatsen Pingsdorf en 
Paffrath, van waaruit het is ingevoerd.

In proefsleuf 2 zijn ook andere bewoningssporen 
gevonden. Ze bestaan uit resten van een mestvaalt, een 
door palen gevormde afscheiding en een afvalkuil. Dit 
terrein is als erf in gebruik geweest en hoort bij het huis uit 
proefsleuf 1. In afb. 17 een tekening van een 14de-eeuwse 
pot, gemaakt van roodbakkend aardewerk, uit Nieuwveen. 
Daarnaast een een soortgelijke pot, ook uit de vroege 14de 
eeuw, maar dan in Voorschoten opgegraven (afb. 18).

Afb. 15. Fragment Pingsdorf aardewerk.

Afb. 16. Fragment Paffrath aardewerk.

Afb. 17. Bodem van een 14e-eeuwse pot of kan van roodbakkend 
aardewerk, voorzien van standlobben (vondstnummer 27; Tekening 
R. Aalders (ARC)).

Afb. 18. Foto AWN-afdeling Rijnstreek.
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Ook is een gedeelte van een afgedankte kookpot van 
grijsbakkend aardewerk gevonden, die later als vuurklok 
hergebruikt is. Een vuurklok is een grote pot die omgekeerd 
over het haardvuur werd geplaatst voordat men ging slapen 
om te voorkomen dat door rondspattende vonken brand 
kon ontstaan. In latere tijden werden vuurklokken speciaal 
gemaakt in de meest mooie en bijzondere vormen. 

Opmerkelijk is de vondst van een ijzeren lanspunt (afb. 
20). Een bijzondere vondst; je zou eerder werktuigen ver-
wachten op een boerderij.

Waar hebben de bewoners van het 
middeleeuwse veenplaatsje van geleefd?

We weten dat men dieren hield op het erf. Er zijn 68 
botfragmenten geborgen, vooral van rund en paard en 
mogelijk varken. Het zijn dus hoefdieren die men in deze 
veenweidegebieden goed kon houden. Botten van schaap 

of geit ontbreken; deze dieren gedijen niet op een venige, 
te drassige, ondergrond.
Er zijn enkele grondmonsters genomen en uit de analyse 
van de daarin voorkomende zaden kan opgemaakt 
worden dat het merendeel van de aangetroffen planten-
soorten bestaat uit water/oeverplanten, heide/veenplanten 
en pionier- en graslandplanten. Dit wijst op natte omstan-
digheden waarin gewoond en verbouwd werd.

Uit de monsters van de mestvaalt blijkt dat men gerst 
en vlas verbouwde; de monsters uit de funderingslaag 
hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor andere land-
bouwactiviteiten. Het is een indicatie dat landbouw niet 
echt goed mogelijk was door de natte bodem, maar dat 
veeteelt wel mogelijk was. Men leefde hier van de turf-
winning en moest de broodnodige andere voedingsstoffen 
van buiten aanvoeren.

Turfwinning was in die tijd belangrijk; de brandstof 
was ter plaatse voorhanden en vormde een belangrijke 
bron van inkomsten. Het was een gewild handelsproduct 
en daardoor nam de welvaart van de nederzetting toe. 
Er is zelfs een kerk gebouwd, gewijd aan Sint Anna. Het 
ontwateren van het veen had als gevolg dat het veen 
ging inklinken en dat leidde tot een verlaging van de 
waterstand waardoor het veen ging oxideren (vervluch-
tigen). Dit had weer tot gevolg dat het veen verder ging 
inklinken en dat de bodem ging dalen, wat weer meer 
wateroverlast veroorzaakte. Het terrein was dan nog 
alleen maar geschikt voor veeteelt en later was ook dat 
niet meer mogelijk. Dan restte alleen nog de turfwinning. 
Begin 15de eeuw zal het terrein aan de Muggenlaan al 
niet meer geschikt zijn geweest voor bewoning en zal de 
boerderij verlaten zijn.

Afb. 19. Tekening van een vuurklok (tekening R. Aalders, ARC).

Afb. 20. IJzeren 
lanspunt. Foto L. de 
Jong. Lengte 13 cm.



15Het AWN-HKL onderzoek in 2012

In 2012 waren er plannen om het terrein gelegen tussen 
de Muggenlaan en de Anne Hendrik Kooistrastraat op 
korte termijn te bebouwen met maximaal 50 gestapel-
de woningen. Het plangebied lag in het centrum van 
Nieuwveen, inmiddels gemeente Nieuwkoop.

Door de bouw van deze woningen konden mogelijke 
archeologische resten verstoord worden. Daarom heeft 
de gemeente Nieuwkoop inventariserend veldonderzoek 
door middel van karterend booronderzoek laten uitvoeren. 
Dit booronderzoek is uitgevoerd door het archeologisch 
onderzoeksbedrijf Synthegra. Op grond van de boorresul-
taten werd de aanbeveling gedaan om geen vervolgon-
derzoek uit te laten voeren en het plangebied vrij te geven 
voor uitvoering van de bouwplannen. Voorjaar 2012 heeft 
de gemeente het selectiebesluit genomen om het plange-
bied vrij te geven voor bebouwing. Het booronderzoek van 
Synthegra had laten zien dat grote delen van het terrein 

geheel verstoord zijn. Heeft archeologisch onderzoek dan 
nog wel zin?

De Historische Kring Liemeer (HKL) achtte het plange-
bied dermate interessant (het vormt de kern van waaruit 
het dorp Nieuwveen is ontstaan) dat zij graag in samen-
werking met de AWN-afdeling Rijnstreek nader archeolo-
gisch onderzoek wilde uitvoeren. De HKL heeft contact 
gezocht met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), de 
eigenaar van het terrein. Overeengekomen werd dat de 
eigenaar de HKL tot eind september 2012 de tijd gaf om 
nader archeologisch onderzoek uit te voeren, waarbij de 
kosten gedragen werden door de HKL. Om de inwoners 
van Nieuwveen te informeren liet HKL een bord plaatsen 
op het terrein van de opgraving.
Het terrein van het archeologisch onderzoek lag midden 
in het centrum, naast de Muggenlaan, waar in 2001 de 
boerderij uit de 14de eeuw was gevonden. Het terrein is 
in rood aangegeven in onderstaande afbeelding. De 

Afb. 21. Informatiebord. Foto Historische Kring Liemeer. Afb. 22. Het opgravingsterrein; het noorden ligt boven.
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woningen die nog staan op de foto waren al afgebroken, 
zodat het geheel een braakliggend terrein was.

Het onderzoeksterrein is eeuwenlang bebouwd 
geweest. Het grootste gebouwcomplex dat er gestaan 
heeft, is dat van de Johannes Stichting, dat in de jaren 
zeventig gesloopt is.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of archeolo-
gisch onderzoek nog wel zin had, heeft de AWN-afdeling 
Rijnstreek een studie uitgevoerd naar de bebouwing van 
het terrein op basis van oude kaarten en archiefgegevens.

De volgende kaarten zijn gebruikt:
De hoogtekaart van het centrum van Nieuwveen (afb. 

24). De blauwe kleur geeft de hoogte weer van het huidige 
maaiveld, na de droogmaking. Gemiddeld is dit -4 m NAP. 
De groen/gele kleur geeft de ligging weer van het dorp met 
een gemiddelde hoogte van ongeveer NAP. 

Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de ka-
dastrale kaart uit 1830 waarop de bebouwing uit die tijd 
nauwkeurig is vastgelegd (afb. 25).

De Muggenlaan is te zien in het verlengde van de 
Kerkstraat; links daarvan ligt het Schoutenhuis waarvan 
de erker nog duidelijk te zien is. Behalve van de kadastrale 
kaart uit 1830 hebben we gebruik gemaakt van de huidige 

Afb. 23. Het complex van de Johannes 
Stichting in grootste omvang. 
Nieuwveen 1936, gezien vanuit het 
zuidoosten. Foto: K.L.M.

Afb. 24. De hoogtekaart van het centrum van Nieuwveen: hoe blauwer, hoe dieper 
gelegen.
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topografische kaart en die ook weer vergeleken met oude 
kaarten uit 1615 en 1742.

Die gegevens van al die kaarten zijn met behulp van 
een computerprogramma in een overzichtstekening op 
schaal samengevat. In de wel wat complexe tekening 
op de volgende pagina is het resultaat weergegeven 
(afb. 26).

Met zwarte stippen zijn de boringen van Synthegra 
weergegeven. We zien dat de meeste boringen in de fun-

deringen van het gebouw van de Johannes Stichting zijn 
geplaatst, waardoor deze boorresultaten dus inderdaad 
verstoorde grond aangaven. Deze tekening laat echter 
ook zien dat in het noorden, midden en op de binnenplaats 
van de Johannes Stichting een gerede kans bestond dat 
hier een ongestoorde bodem aangetroffen zou kunnen 
worden. Op deze plekken ging de AWN gericht te werk.

We hebben besloten eerst nieuwe proefboringen te 
verrichten. Deze AWN-boringen zijn aangegeven met de 

Afb. 25. Kadastrale 
minuutkaart (sectie A2) van 
het dorp Nieuwveen rond 
1830. Bron: Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort. 
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Afb. 26. Overzicht van de gesloopte oudere bebouwing in het plangebied, de ligging van de grondboringen en de uiteindelijk gegraven 
archeologische proefsleuven. 
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rode stippen 1 t/m 8. Het resultaat was erg positief. Bij 
al deze boringen troffen we een ongestoorde bodem aan.

Op basis van dit positieve resultaat is besloten om een 
viertal proefsleuven te graven voor nader archeologisch 
onderzoek.
Proefsleuf 1 ligt op het open middenterrein van de voor-
malige Johannes Stichting en de boorresultaten laten een 
redelijk ongestoorde bodem zien.
Proefsleuf 2 ligt op het meest noordelijk deel, waar nooit 
bebouwing is geweest.
Proefsleuf 3 ligt tussen de twee oorspronkelijke vleugels 
van het gebouw van de Johannes Stichting.
Proefsleuf 6 ligt in het noordwestelijk deel.

Bij het aanleggen van proefsleuf 3 stuitten we op een 
niet meer in gebruik zijnde rioolbuis. Proefsleuf 3 is toen 
2 m in oostelijke richting verplaatst en genummerd als 
proefsleuf 5.

Proefsleuf 6 ligt in het noordwestelijk deel en wordt 
hier verder niet besproken.

De Historische Kring Liemeer heeft de firma Jan Spelt 
bereid gevonden een kraan en een machinist ter beschik-
king te stellen. Besloten is om in eerste instantie op drie 
zaterdagen de drie proefsleuven te graven. Er was veel 
hulp en belangstelling voor het onderzoek, zowel bij de 
leden van de Historische Kring als bij de AWN-afdeling 
Rijnstreek, zoals blijkt uit de volgende sfeerfoto’s. 

Afb. 27. Overzicht van de 
ligging van de archeologische 
proefsleuven ten opzichte van 
de kadastrale minuutkaart 
van rond 1830. 
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Het onderzoek leverde verrassende resultaten op, 
waardoor we meer te weten zijn gekomen over de ontgin-
ningsgeschiedenis van Nieuwveen.

Proefsleuf 2

Het onderzoek werd begonnen met proefsleuf 2, omdat 
we verwachtten dat hier de grootste kans was dat we een 
intacte, ongestoorde bodem aan zouden treffen. Aan de 
oostzijde van proefsleuf 2 is op een diepte van -1,70 onder 
maaiveld, hetgeen overeenkomt met -2,40 NAP, een brede 
sloot gevonden die aan de westzijde met houten planken 
beschoeid was. 

Een gedetailleerde afbeelding van de sloot in proef-
sleuf 2 is gegeven in afbeelding 29 en 30.

Het aangetroffen houtwerk in de vorm van planken en 
palen is in bruin weergegeven. Aan de westzijde bestond 
de beschoeiing uit twee houten planken, in het midden 
een dunne plank en aan het einde een aantal paaltjes. 
De breedte van de sloot kon niet worden bepaald door 
de aanwezigheid van een leidingen-talud. De bodem van 
de sloot bestond uit veen en was op sommige plaatsen 

bedekt met een één centimeter dikke laag van riet/stro, 
zoals te zien is op de foto van afbeelding 31.

Het aardewerk dat werd aangetroffen in deze sloot 
dateert uit de 17e en 18e eeuw. Zeer waarschijnlijk hebben 
we hier te maken met de oorspronkelijke molentocht, een 
brede sloot die het water afvoerde naar de bovenmolen 
en een essentiële rol vervulde bij het droogmalen van de 
polder.

Van proefsleuf 2 is het noordprofiel uitvoerig bestu-
deerd om te weten te komen hoe hier de bodemopbouw 
was.

Wat opvalt is de brede gele band van zand die bovenop 
het veen ligt. Daarboven is opgebrachte rommelige grond 

Afb. 28. Sfeerfoto’s van het proefsleuvenonderzoek.
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van zand, klei en veen. Deze gele band van zand wordt 
in het gehele profiel gevonden, behalve daar waar de 
sloot ingegraven is. We denken dat die zandlaag het 

oorspronkelijke maaiveld markeert uit waarschijnlijk 
de 16-17de eeuw en dat het zand is opgebracht om de 
veenlaag af te dekken. De toenmalige bewoners van het 

Afb. 29. Overzichtskaart 
van proefsleuf 2; in bruin: 
houtresten, verder spoor- en 
vondstnummers.

Afb. 30. Detail 
slootbeschoeiingen in 
bruin en met vondst- en 
spoornummers.

Afb. 31. De stro/rietlaag op de bodem van de sloot. Afb. 32. Slootbeschoeiing bestaande uit stevige 2 cm dikke planken.



22

terrein hebben het gebied moeten ophogen om het land 
bruikbaar te houden als erfterrein. Voor deze ophoging zijn 
alle voorhanden zijnde materialen als klei, veen en zand 
gebruikt. Het aardewerk dat in deze laag is gevonden, zal 
dus niet representatief zijn voor de toenmalige bewoning. 
De sloot is nog bijna een meter diep door dit voormalige 
maaiveldniveau gegraven en dat geeft aan dat die sloot 
met de stevige beschoeiingen belangrijk was voor de 
waterhuishouding.

Proefsleuf 5

Proefsleuf 5 is aangelegd in het verlengde van de sloot 
die in proefsleuf 2 was gevonden. Deze brede sloot is 
aangelegd om het polderwater af te voeren naar de 
molen die voor de afvoer van het water naar de Drecht 

zorgde. Deze sloten worden ook wel molentocht of tus-
senboezem genoemd.

Op ongeveer 1,5 m onder maaiveld kwamen er weer 
sporen tevoorschijn van een laag riet/stro zoals die ook 
was gevonden in proefsleuf 2. Deze riet/strolaag kan zijn 
aangebracht om losse veendelen in de ondergrond op hun 
plaats te houden.

Deze laag riet/stro bleek meer dan 10 m lang te zijn en 
vertoonde een grillig spoor in de bodem, zoals ook blijkt uit 
de tekening afb. 34 en de foto afb. 35.

De sloot is zeer diep, meer dan 2,75 m onder NAP, 
en ook duidelijk lager dan het oorspronkelijke maaiveld. 
De eerste 10 m van de proefsleuf, gemeten vanuit het 
noorden, was als afvalkuil gebruikt. Er kwam heel veel 
aardewerk tevoorschijn, fragmenten, maar ook zelfs 
complete potten. Deze stortfunctie hield vrijwel volledig 
op na die 10 m. De sloot werd min of meer afgesloten 

Afb. 33. Profiel 
bodemopbouw proefsleuf 2.
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Afb. 34. Overzichtstekening 
proefsleuf 5; het noorden is 
rechts.

Afb. 35. Het spoor riet/stro 
in zuidelijke richting in 
proefsleuf 5.



24 door een plank van 7 cm dik en 22 cm breed die dwars 
in de sloot was geplaatst.
Duidelijk te zien is hier de slootvulling van riet en stro 
over de gehele slootbreedte. Onder deze laag werd het 
ongestoorde veen aangetroffen. Dit is ook goed te zien 

op onderstaande foto, afbeelding 36, een opname van het 
oostelijke deel van het profiel van proefsleuf 5 met daarop 
duidelijk de laag riet/stro die de begrenzing aangeeft van 
de sloot. Op de foto is ook goed de slootvulling van gestort 
afval te zien.

Afb. 36 (links). 
Dwarsdoorsnede door de 
molentocht.

Afb. 37 (onder). 
Overzichtstekening van 
proefsleuf 1.
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Deze proefsleuf werd aangelegd op de vroegere binnen-
plaats van de Johannes Stichting. 

De vlaktekening van proefsleuf 1 laat verschillen-
de houten structuren zien die zichtbaar werden op een 
hoogte van ongeveer -1,0 tot -1,5 m onder het maaiveld. 
De belangrijkste was een brede houten fundering (S-38), 
2,93 m lang, met aan de kop een zijplank die maar voor 
een klein deel bewaard was gebleven. De plank was 25 
cm breed en 7 cm dik. Op deze plank lag nog een laag 
baksteen en op sommige plaatsen zelfs twee lagen. Bak-
steenformaat: 18,4x8,4x4,8 cm. De bakstenen hebben 
een paarsrode kleur.

Het is zeer waarschijnlijk dat ook in dit deel van het 
plangebied een restant van een boerderij heeft gestaan. 
Als we te rade gaan bij de kaart van 1830, dan heeft 

op deze plaats een boerderij gestaan waarvan juist het 
achterste deel is aangesneden.

In deze proefsleuf is ook een waterput gevonden 
(S-37). Je zou eigenlijk een stenen put verwachten in de 
19de eeuw. Het lijkt hier een uit plaggen opgebouwde put te 
zijn met de riet/strolaag als filter. Het is een uitgraving van 
zwart/grijze zanderige klei. Ook hier wordt weer een laag 
van riet/stro aangetroffen, die diende als een soort bodem 
van de waterput.

Ook hier is de bodemopbouw onderzocht. Het profiel 
laat een vrij verstoorde ondergrond zien met het veen pas 
op een diepte van ruim -2 m NAP. Er is dus veel grond en 
zand opgebracht als systematische ophoging. Overal op het 
terrein wordt de witte zandlaag gevonden die vrijwel direct 
op het veen ligt en die ook is gevonden in proefsleuf 2.

Afb. 38. Onderkant waterput behorend bij de boerderij die afgebeeld is op de 
minuutkaart van 1830.

Afb. 39. Deel van het profiel van proefsleuf 1 met duidelijk waarneembaar de 
witte zandlaag.
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Het vondstmateriaal

Aardewerk

Er is heel veel aardewerk gevonden. Een deel hiervan is te 
zien in de oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer.

De aardewerkfragmenten vormen veruit de grootste 
groep binnen het vondstmateriaal. Er is heel veel 
aardewerk gevonden, met name in de molentocht die als 
afvalput is gebruikt.

Het merendeel van het aardewerk bestaat uit rood-
bakkend geglazuurd aardewerk dat veel voorkomt in dit 

gebied in West-Nederland. Het is het kook- en eetgerei 
voor alledag. Het wat luxere aardewerk, zoals Delfts- en 
steengoed aardewerk, komt ook wel voor, maar in be-
scheiden hoeveelheden; een indicatie dat het geen rijk 
boerenleven was in Nieuwveen. Een aantal potten kwam 
ongeschonden uit de sloot.

Van het aardewerk konden 294 van de 1214 fragmen-
ten gedateerd worden op basis van karakteristieke vormen. 

Afb. 40. Hier wordt 
aardewerk uit proefsleuf 
5 veiliggesteld. Let op het 
complete potje.
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Dit komt overeen met 24 %; een laag percentage, omdat 
veel aardewerkfragmenten uit wanddelen bestonden.
De datering van dat aardewerk is weergegeven in afb. 41.

De afbeelding laat zien dat het merendeel van het 
aardewerk dateert uit de periode 1650-1800 met nog een 
bijzondere piek bij 1850-1900, afkomstig van de vele delen 
van melkteilen die gebruikt werden bij de kaasbereiding. Het 
aandeel van laatmiddeleeuws aardewerk, uit de periode 
1200-1500, is klein; een aanwijzing dat zeer waarschijnlijk 
het terrein onbewoond is geweest in die periode. We hebben 
hier in ieder geval geen sporen van aangetroffen. Aan de 

andere kant van de Muggenlaan lag wel een boerderij zoals 
onderzoek op locatie B heeft laten zien. Het afval in de mo-
lentocht kan niet eerder dan in 1894  daar gedeponeerd zijn.

Waaruit bestond dan het aardewerk?

Deze verdeling is beperkt tot het gedateerde aardewerk, 
omdat dit de meest betrouwbare groep is. Grapen, borden, 
melkteilen en testjes komen het vaakst voor; kook- en 
eetgerei dus voor alledaags gebruik.
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Verdeling AW naar functie, N=294

Afb. 41. Datering van het aardewerk. Afb. 42. Verdeling van het gedateerde aardewerk naar functie.

Afb. 43. Tekening en foto van een grape, hoogte 16 cm. (Leo den 
Hollander)



28 Hieronder een paar voorbeelden van het gevonden 
aardewerk. In afb. 43 een voorbeeld van een grape ofwel 
de kookpot voor op het vuur. De drie pootjes zorgden voor 

een stabiele stand in het vuur. Deze pot is compleet en 
dateert uit 1650-1700. 

Afb. 44. Dit is een deel van een pan 
of driepoot, maar is van jongere 
leeftijd: 1800-1900. (hoogte 13,5 cm.)

Afb. 45. Een voorbeeld van een bord uit 1500-1600. (hoogte 7 cm.)

Afb. 46. Een kopje uit 1525-1650. 
(hoogte 7,5 cm.)
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Ten slotte zijn er de altijd terugkerende pijpenkoppen. 
Twee mooie voorbeelden willen wij u niet onthouden die in 
Nieuwveen gevonden zijn.

Afb. 47. Een van de 
vele fragmenten van de 
melkteil, belangrijk voor de 
kaasbereiding, uit 1750-1900. 
(diameter 50 cm.)

 Afb. 48. Een onversierd bord uit 1675-1825, faience. Afgewerkt met een 
tinglazuurlaag. Dit was een chiquer bord dan die gemaakt van roodbakkend 
geglazuurd aardewerk.

Afb. 49. Dubbel conisch model met stadhouderlijk 
wapen en prins Willem III te paard, Gouda, 1672-1680.
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Deze opgravingen, aan beide zijden van de Muggen-
laan, laten zien dat de eerste bewoners van Nieuwveen 
zich hier vestigden na de ontginningen vanaf de 13e eeuw. 
Zij hadden een karig bestaan op deze veengronden; ze 
hielden wat vee en verbouwden de schaarse gewassen 
die hier gedijden op de drassige veldjes. Later voorzagen 
ze in hun levensonderhoud door turf te winnen. 

Nieuwveen bestond in de middeleeuwen uit een kleine 
gemeenschap en pas na de droogmaking was er sprake 
van een groeiend dorp. Voor de groei was de droogma-
king van essentieel belang. We willen nu verhalen over de 
droogmaking zoals die uit de archieven bekend is.

Links (afb. 50), dubbel conisch model, hielmerk lelie in ruit. Gouda, 1650-1675. 
Midden trechtervorm (afb. 51), rechts (afb. 52) hielmerk schaats, gekroond. 
Gouda, Cornelis van Hoorn, 1718-1740.
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De droogmaking van Nieuwveen aan het 
einde van de 18e eeuw

De grote veenplassen die ontstaan waren door de 
winning van turf werden een steeds grotere bedreiging 
voor de zeven ambachten in de regio van Nieuwkoop. 
Het ambacht Schoot was al opgeslokt door het water. In 
1787 werd een commissie ingesteld om te bekijken of de 
plassen op het nog grotere grondgebied van zelfs zeven 
ambachten drooggemaakt zouden kunnen worden. De 
Zevenambachtspolder was in wording.

Op 29 december 1796 besloot het nieuwe Provinciaal 
Bestuur van Holland om door te pakken en kort daarop 
werd met de bouw van de eerste reeks windmolens 
begonnen. Deze bestond uit een mix van schepradmolens 
en vijzelmolens. Op 1 juli 1799 werd officieel met de droog-
making aangevangen en na jaren van uitmalen van water 
viel de bodem droog. In 1809 konden de hoge percelen 
land geveild worden en in 1812 de laagst gelegen kavels. 
De hele droogmakerij, uiteindelijk Polder Nieuwkoop 
geheten, omvatte in totaal 173 kavels en om die op een 
peil van meer dan 5 meter onder NAP droog te houden 
waren er in totaal 26 molens nodig. 

Waar stonden de huizen/boerderijen waar de mensen 
leefden die het afval in de molentocht hebben achterge-
laten? Het aardewerk uit de molentocht laat zien dat de 
meeste stukken vooral dateren uit de periode 1600-1700. 
De woningen van de bewoners die hun afval weggooiden 
zullen langs de toegangswegen naar het centrum hebben 
gestaan. Dit zijn de A.H. Kooistrastraat, de Kerkstraat en 
de Dorpsstraat; dit zijn ook de hoogstgelegen gebieden die 
bewoonbaar waren voor de droogmaking van de polder in 
1798. Nadat de functie van de molens overgenomen was 

door stoomgemalen, werden de molens gesloopt en de 
molentochten weggegraven; met het uitkomende materiaal 
zal het stuk naast het Schoutenhuis gedempt zijn. 

Afb. 53. Het gebied van de Zevenambachtspolder (Polder 
Nieuwkoop).



32 Nog even een opmerking over het Schoutenhuis 
zoals het nog te zien is op afb. 25-27 op de minuutkaart 
uit 1830. 

Het Schoutenhuis

Het opgravingsterrein lag (deels) achter en hoorde bij 
het vroegere Schoutenhuis aan de A.H. Kooistrastraat 
op de hoek van de Muggenlaan. Dit Schoutenhuis was 
een voornaam huis, zeer herkenbaar vanwege de erker 
van waaruit de bewoners van het pand vrijwel het hele 
dorp konden bekijken (of zoals het een schout betaamde: 
in de gaten houden). Het heette uiteraard zo omdat veel 
schouten van Nieuwveen er gewoond hebben. Dat was 
ook nog eens gemakkelijk omdat aan de andere kant van 
de straat het Rechthuis (gemeentehuis) gevestigd was. 
In 1678 werd Cornelis de Wit eigenaar van het pand; hij 
was substituut-schout (dus plaatsvervangend schout). Bij 
de grote dorpsbrand in 1685 brandden ook de drie buur-
huizen van het Schoutenhuis af. Over het Schoutenhuis 
wordt in de eerstvolgende overdracht van 1725 geschre-
ven: ‘sedert nieuw herbout ende onder eene gevel gebragt’, 

het was dus ook afgebrand. Daarna schijnt er lang niets 
aan het pand gedaan te zijn. In 1785 moesten er arbiters 
optreden in een geschil tussen eigenaar Van Romswinckel 
en de plaatselijke timmerman Willem Couprie “zoo tot het 
optimmeren van een nieuw huys als gedane reparatiën” 
ten bedrage van f 357 en ook Joost Timmer, timmerman 
te Oude Wetering, had in 1788 een forse vordering, die 
uiteindelijk noopte tot gedwongen verkoop van het Schou-
tenhuis. De koper, Cornelis Clant jr., was naast schout 
en secretaris van Nieuwveen ook notaris en had veel 
kinderen, zodat het hele complex wel nuttig gebruikt zal 
zijn. Het perceel achter het Schoutenhuis gebruikte hij als 
weiland, mogelijk voor een paard, aannemende dat hij 
wel een koets of rijtuigje gehad zal hebben. Vanwege zijn 
grootte werd het Schoutenhuis in 1882 verhuurd aan de 
evangelist J. Smit, die er een Christelijk Toevluchtsoord 
in vestigde, dat later de naam Johannes Stichting kreeg. 
Dat leidde de uitbreiding en vernieuwing in waardoor een 
geheel nieuw en veel groter complex ontstond, waar het 
oorspronkelijke Schoutenhuis onderdeel van uitmaakte, 
maar nog wel herkenbaar was vanwege die erker. Met de 
sloop van het Johannes Stichting complex is de herinne-
ring aan het Schoutenhuis ook verdwenen.



33Verantwoording van de afbeeldingen

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de AWN-afdeling Rijnstreek tenzij dit in de tekst is aangegeven of in de lijst hieronder 
is opgenomen. Alle foto’s en tekeningen van de vondsten zijn gemaakt door Leo den Hollander. Foto’s van pijpkoppen 
zijn gemaakt door Bert van der Lingen.
Afb. 9. Wikipedia. 
Afb. 10. Molendatabase Nederland.
Afb. 53. Op de bodem van een binnenzee, pag. 57.

Om verder te lezen

Nieuwsgierig geworden? Er is genoeg te lezen over de 
archeologie van de Oude Rijnstreek en Nederland.

Algemeen

L.P. Louwe Kooijmans (red.), 2005, Nederland in de pre-
historie. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker.

Over de Oude Rijnstreek

M.F.P. Dijkstra, 2011: Rondom de mondingen van Rijn 
en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e 
eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijn-
streek, Leiden (Sidestone Press). 

P. van der Heijden, 2020: De Romeinen langs de Rijn en 
Noordzee, De limes in Nederland, Utrecht (Matrijs). 

L. van der Tuuk, 2013: De Friezen. De vroegste ge-
schiedenis van het Nederlandse kustgebied, Utrecht 
(Omniboek).

Over Nieuwveen
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Atlas Zuid-Holland, deel 14, Nieuwveen en Zevenho-
ven [1832]. Alphen aan den Rijn.
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Stichting Rijnlandse Historiën in samenwerking met de 
Historische Kring Liemeer.
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1990. Meer dan een eeuw christelijke zorgverlening. 
Utrecht.

Vereniging Johannes Stichting 1887-1962. Nieuwveen – 
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34 Over de polder Nieuwkoop

A.J.J. van ‘t Riet, 2010:  Op de bodem van een binnenzee. 
200 jaar Polder Nieuwkoop. Alphen aan den Rijn.

Over verveningen

A.J.J. van ’t Riet, 2005: ‘Meeten, boren en besien’. Turf-
winning in de buitenrijnse ambachten van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland 1680-1800. Verloren, 
Hilversum.

Over de opgravingen van de AWN-afdeling Rijnstreek 
in Nieuwveen is een publicatie verschenen in de Renus 
Reeks. Deze is verkrijgbaar als e-boek op de website 
van de AWN: https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/
rijnstreek/renus-reeks/

Het gaat om het volgende rapport:

Renus Reeks 7; Archeologisch onderzoek in Nieuwveen, 
locatie Muggenlaan, Pierre van Grinsven.





Pierre van Grinsven
Piet de Baar

Sporen van de oudste 
bewoning in Nieuwveen
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