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1.1 Algemeen 

In opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Hazenberg Archeologie een 

gecombineerde archeologische waarden- en verwachtingenkaart vervaardigd voor het gemeentelijk 

grondgebied. Een archeologische waarden- en verwachtingenkaart is een (digitale) kaart waarop 

binnen het op de kaart weergegeven gebied de archeologische waarde van deellocaties (zones) 

benoemd wordt, met als uitgangspunt de tot op het moment van uitgave bekende en voor onderzoek 

beschikbare archeologische gegevens en landschappelijke kenmerken. De basis hiervoor vormen de 

geologische kaart, de cultuurhistorische kaart en de archeologische inventarisatiekaart. De 

totstandkoming van deze kaarten wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4-6. 

 

Een archeologische beleidskaart is een (digitale) kaart waarin op basis van de archeologische 

waarden- en verwachtingenkaart per onderscheiden eenheid een advies voor de inpassing van 

archeologische waarden in toekomstig ruimtelijk beleid gegeven wordt. Het advies omvat een 

ondergrens per gebied, voor wat betreft de omvang van de bodemverstorende ingrepen en de diepte 

ervan. Bij plannen die onder deze ondergrens blijven, worden geen archeologische eisen gesteld. De 

archeologische zones krijgen in de bestemmingsplannen een dubbelbestemming acheologie. De 

ondergrenzen worden in de planregels verwerkt. 

 

In de praktijk vertonen beide kaarten grote overeenkomsten. In principe is de waarden- en 

verwachtingenkaart de kaart, zoals die op basis van het onderzoek is ontwikkeld, terwijl de 

beleidskaart de vertaling van de waarden- en verwachtingenkaart is in termen van ruimtelijk beleid.  

 

Het onderzochte gebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel 

anno 2011. Als kaartschaal is gekozen voor een nauwkeurigheid van 1:10.000. De kaart is daarmee 

nauwkeuriger dan de bestaande verwachtingskaart, de landelijk dekkende IKAW, en de provinciale 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland. 

 

 

1.2 Aanleiding 

Aanleiding voor het laten opstellen van deze waarden- en verwachtingenkaart vormt de wettelijke 

verplichting voor gemeenten om in nieuw op te stellen bestemmingsplannen aan te geven hoe zij 

omgaan met de in het geding zijnde archeologische waarden in het plangebied. Deze plicht is 

vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (artikel 38 t/m 41).
1
 Het onderzoek dat is verricht voor deze 

waarden- en verwachtingenkaart vormt hiervoor een onderbouwing. Bij bodemingrepen van enige 

omvang zal de gemeente het behoud van archeologische waarden moeten afwegen tegen andere 

belangen.  

 

 

1.3 Doelstelling 

Om de belangenafweging op adequate en verantwoorde wijze te kunnen maken, kan de gemeente 

archeologisch beleid en een daarbij behorend instrumentarium ontwikkelen. Immers het omgaan met 

en het beheer van archeologische waarden begint met kennis over wat beheerd dient te worden. Hoe 

de belangenafweging vervolgens uitvalt, is uiteindelijk een kwestie van democratische besluitvorming 

binnen de gemeente. Het opstellen van een archeologische waarden- en verwachtingenkaart helpt om 

de aard, locatie en kwaliteit van archeologische vindplaatsen en terreinen binnen het gemeentelijk 

                                                      
1
 Met de inwerkingtreding van de wijzigingswet Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in september 2007 is 

onder meer de Monumentenwet 1988 gewijzigd.  
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grondgebied – het bodemarchief – in kaart te brengen. Een gecombineerde waarden- en 

verwachtingenkaart kan als onderlegger fungeren voor een beleidskaart. Deze beleidskaart maakt 

inzichtelijk welke terreinen wel en welke niet in aanmerking komen voor planologische maatregelen 

gericht op behoud en/of beheer. Dit rapport vormt een toelichting op de archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart en de beleidskaart.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) zal het principe van de verwachtingenkaart worden toegelicht 

en ook de beperkingen hiervan. Vervolgens zal de werkwijze (hoofdstuk 3) worden besproken. Hierna 

wordt de landschappelijke geschiedenis van de gemeente Krimpen aan den IJssel besproken 

(hoofdstuk 4). Verder zullen de cultuurhistorische waarden van de gemeente Krimpen aan den IJssel 

onder de loep worden genomen (hoofdstuk 5). Daarna wordt beschreven welke archeologische 

gegevens bekend zijn (hoofdstuk 6). In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende 

verwachtingsmodellen samengevoegd worden tot één geheel (hoofdstuk 7). Aan dit 

verwachtingsmodel zal een planologisch beschermingsregime worden gehangen. Dit vormt de 

beleidskaart (hoofdstuk 8). Voorts zullen aanbevelingen worden gedaan voor het archeologiebeleid in 

Krimpen aan den IJssel (hoofdstuk 9).  
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2.1 Inleiding 

Het kenmerkende van archeologie is dat zonder een in de bodem ingrijpend, en dus het bodemarchief 

gelijkertijd verstorend onderzoek, niet met zekerheid kan worden gezegd wat zich in de grond bevindt. 

Op een archeologische verwachtingenkaart worden de verwachte ligging, verwachte omvang en in 

sommige gevallen de mogelijke aard (vindplaatstype en datering) van nog niet eerder onderzochte 

archeologische waarden onder het maaiveld weergegeven. Deze verwachtingen worden gebaseerd 

op analyses van de landschappelijke kenmerken van bekende archeologische bewoningslocaties. 

Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar geo(morfo)logische, bodemkundige en hydrologische 

karakteristieken van verschillende gebiedsdelen in combinatie met bekende archeologische 

vindplaatsen. De reden dat bij archeologische verwachtingenkaarten gebruikgemaakt wordt van 

bodem- en geo(morfo)logische kaarten, komt voort uit het idee dat bewoning in het verleden sterk 

samenhing met het landschap. In West-Nederland dat zich tot in de middeleeuwen karakteriseert als 

een nat gebied, vormden de hoger gelegen plaatsen in het landschap geschikte bewoningslocaties, zo 

blijkt uit jarenlang archeologisch onderzoek dat in deze regio is uitgevoerd.  

 

Naast een verwachting op archeologie bestaan er ook bekende archeologische waarden. Dit zijn de 

plekken waarvan bekend is dat er archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn. Vaak zijn 

deze aangetoond door archeologisch vooronderzoek of door waarnemingen. Een aantal van deze 

bekende archeologische waarden hebben een status gekregen als archeologisch monument op de 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK). De AMK wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6.2.1.  

 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden en Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 

Tot nu toe hanteert de gemeente Krimpen aan den IJssel, bij afwezigheid van een lokale 

gedetailleerde verwachtingenkaart, de verwachtingskaarten van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 

van de provincie Zuid-Holland. De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een landelijke 

vlakdekkende verwachtingenkaart die eveneens vaak wordt gebruikt bij afwezigheid van een 

gedetailleerde verwachtingenkaart. Bij de gedetailleerdere verwachtingenkaart van de provincie Zuid-

Holland vormt de IKAW een grote basis voor de hier geformuleerde archeologische trefkans.  

 

De IKAW-prospectiekaart is voornamelijk gebaseerd op een archeologische vertaalslag van de 

Wageningse Bodemkaart
2
, schaal 1:50.000, aangevuld met geologische en andere landschappelijke 

gegevens. Hierbij speelt, naast expert judgement, geostatistiek een belangrijke rol. De aanwezigheid 

van archeologica binnen bepaalde bodemeenheden is uitgemiddeld naar vergelijkbare situaties en 

voorzien van een uitspraak over archeologische waarschijnlijkheid. Onderscheid wordt gemaakt in 

gebieden met een hoge, middelhoge, lage en onbekende archeologische trefkans. De IKAW is in de 

jaren negentig opgesteld door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB), tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en dient sinds deze tijd als 

„globale indicatie‟ om te bepalen of er sprake is van een archeologische trefkans in een bepaald 

gebied. De IKAW wordt momenteel nog steeds beheerd door de RCE. 

 

 

                                                      

2
 www.alterra.wur.nl: „De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot 

globaal 1 meter diepte. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de 
bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, 
aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie 
over de stedelijke gebieden.‟ De gegevens van de bodemkaart zijn door middel van bodemkartering verkregen.  

http://www.alterra.wur.nl/
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De IKAW kent echter beperkingen. Karteringen zijn vaak niet gedaan in stads- en dorpskernen 

vanwege de bebouwing. Hierdoor hebben deze gebieden een onbekende archeologische 

verwachting. Daarnaast hebben de bodemtypes van de IKAW alleen betrekking op de bovenste 120 

cm van de bodem, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over de archeologische 

verwachting van dieper gelegen lagen. Tot slot geeft de IKAW maar matig inzicht in de archeologie 

van ontginningslandschappen. De vervaardigers van de IKAW zeggen hierover: „regarding the Late 

Middle Ages, the predictive nature of the map is far less reliable, particularly in areas which were not 

reclaimed until this period.‟
3
 Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van zo‟n polderlandschap dat 

ontstaan is door veenontginningen in de late middeleeuwen en nieuwe tijd (zie hoofdstuk 4). Dezelfde 

beperking geldt feitelijk ook voor de historische kernen. De historische bewoningskernen van Krimpen 

aan den IJssel liggen op de IKAW dan ook op een gebied met een voornamelijk lage archeologische 

trefkans. Voorts is de schaal van de kaart een groot euvel. De IKAW heeft een schaal van 1:50.000 en 

is daarmee volgens de RCE niet gedetailleerd genoeg om gebruikt te worden door gemeenten.
4
 Op 

gemeentelijk niveau kan aan de hand van de IKAW niet worden vastgesteld of archeologie verstoord 

wordt, zeker wanneer het om kleine plangebieden gaat.  

 

Door aanvullend bureauonderzoek op gemeentelijk niveau wordt de verwachtingenkaart verfijnd (zie 

hoofdstukken 4-6).  

2.2 Beperkingen van de verwachtingenkaart 

Hazenberg Archeologie heeft het bestaande geo(morfo)logisch en bodemkundig kaartmateriaal zo 

kritisch mogelijk benaderd en, waar mogelijk, vanuit verschillende hoeken (archeologisch, fysisch-

geografisch) de gegevens vergeleken (vakgerelateerde artikelen en recente publicaties, aanvullingen 

en bijstellingen van bronnenbestand). Op basis hiervan is de landelijk opgestelde verwachtingenkaart 

aangepast tot een meer gedetailleerde kaart. Als het bestudeerde kaartmateriaal onvolledig is en/of 

fouten bevat die (nog) niet bekend zijn, kan dat zijn weerslag hebben op de verwachtingswaarden. Het 

is daarom zaak om de trefkansen op de verwachtingenkaart regelmatig aan de laatste bevindingen 

van archeologisch onderzoek aan te passen. 

 

Zoals de naam verwachtingenkaart al aangeeft, is deze kaart gebaseerd op verwachtingsmodellen. 

Het verwachtingsmodel op zijn beurt is gebaseerd op verschillende soorten data. Deze bronnen, 

waarnemingen, kaarten en methoden bevatten elk afzonderlijk verschillende soorten van subjectiviteit, 

onzekerheid en onvolledigheid.  

 

Voor het vervaardigen van archeologische verwachtingsmodellen spelen geo(morfo)logische en 

bodemkundige kaarten en onderzoeken een grote rol. De schaal van deze kaarten is vaak groot 

(1:50.000) en daardoor te algemeen voor een gedetailleerd beeld van de situatie. Verder is de 

methode op basis waarvan een kaart is opgesteld van invloed op de archeologische 

verwachtingenkaart. De gebruikte geologische kaart van Berendsen & Stouthamer, een van de meest 

gedetailleerde kaarten voorhanden, is gebaseerd op grondboringen. De verspreiding en dichtheid van 

de boringen zijn van invloed op de betrouwbaarheid van de verwachtingenkaart. De boordichtheid van 

deze kaart is 1 boring per hectare (100 x 100 meter). Dat betekent dat de ondergrond tussen de 

boringen, een gebied van 100 meter, onbekend is. Verder is een deel van de gemeente Krimpen aan 

den IJssel niet gekarteerd door Berendsen & Stouthamer. Hoewel dit beeld genuanceerd is aan de 

hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), de geologische kaarten en 

bodemkaarten, blijft een zekere mate van onzekerheid bestaan.  

 

                                                      
3
 Deeben, et al 2002, 50. 

4
 Deeben 2008, 61-65. 
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Een andere factor die de verwachtingswaarden kan nuanceren is de bestaande bebouwing. Krimpen 

aan den IJssel is vanaf 1960 sterk verstedelijkt waardoor op grote schaal ingrepen in de bodem 

hebben plaatsgevonden. De fundering voor gebouwen en aanwezige kabels en leidingen zullen in de 

meeste gevallen geleid hebben tot lokale verstoringen. Het lokale karakter van dergelijke 

bodemverstoringen, de schaal van de verwachtingenkaart en de vereiste onderzoeksinspanning laten 

het niet toe om op de verwachtingenkaart al deze mogelijke bodemverstoringen aan te duiden.  

 

Ook voor de afgravingen die zijn uitgevoerd in Krimpen aan den IJssel geldt dat onbekend is hoe diep 

de ondergrond verstoord is. Op het (niet-actuele) bestand van de provincie is te zien waar de 

afgravingen hebben plaatsgevonden, maar gegevens over de diepte zijn niet verkregen. Daarmee 

blijft onduidelijk of archeologische waarden nog intact in de bodem kunnen zijn. 
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3. WERKWIJZE 
 
3.1 Onderzoeksgebied 
Tot het onderzoeksgebied behoort het gehele grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
Dit is gekozen als uitgangspunt voor de verwachtingenkaarten (figuur 3.1). Op de Topografische Kaart 
van Nederland (schaal 1:25.000) staat het plangebied afgebeeld op kaartblad 37H, 38A, en 38C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 3.1 Het onderzoeksgebied met de gemeentegrenzen en de belangrijkste toponiemen. 
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3.2 Onderzoeksfasering 

Er zijn verschillende fasen doorlopen om tot verwachtingsmodellen te komen die voldoen aan de 

inhoudelijke randvoorwaarden, zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(versie 3.2) en de richtlijnen van de RCE.
5
 

 

Fase 1:  

Inventarisatie en documentatie van bestaande geo(morfo)logische en bodemkundige informatie 

Op basis van hypothesen over landschapsgebruik, gekoppeld aan een ruimtelijk model van het 

vroegere landschap, wordt aan verschillende landschappelijke zones een bepaalde archeologische 

verwachting toegekend. De reconstructie van het vroegere landschap is tot stand gekomen op basis 

van de gegevens van (zie ook hoofdstuk 4):  

- de Geologische kaart van Nederland 1:50.000 (Blad Gorinchem West 38W; Blad Rotterdam 

Oost 37O) (Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 1994; 1998); 

- de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (Alterra 2010);  

- de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Steuer/Heijink 1991; Mulder et al 2003);  

- de Bodemkaart van de Krimpenerwaard 1:25.000 (Mulder et al 1986); 

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (5m x 5m);
6
 

- Berendsen & Stouthamer 2001. 

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de archeologische verwachting die aan de verschillende 

landschapszones wordt toegekend op basis van de aanname dat in het verleden bepaalde 

landschappelijke zones meer, minder of niet aantrekkelijk waren voor bewoning. De archeologische 

verwachting op basis van de geo(morfo)logie is weergegeven op kaartbijlage 1.  

 

Fase 2:  

Inventarisatie en analyse van bekende historische informatie  

Door gebruik te maken van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland 

en van historisch kaartmateriaal – onder meer historische (kadastrale) kaarten en minuutplans – is 

een verwachtingswaarde gekoppeld aan de historisch-geografische structuren (hoofdstuk 5). Hierbij 

valt te denken aan de historische dijken en kades, dijklinten en tiendwegen, maar ook aan specifieke 

elementen zoals molens. In dit kader is ook de betekenis van gebouwde monumenten bekeken. Ook 

de Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK), met name de leden mevrouw Hiegentlich en de 

heer Bus, heeft een bijdrage geleverd met informatie over de rijke historie van Krimpen aan den 

IJssel. De archeologische verwachting op basis van de historische verwachting is weergegeven op 

kaartbijlage 2.  

 

Fase 3:  

Inventarisatie en analyse van bekende archeologische waarden, waarnemingen en onderzoeken 

Met het in kaart brengen van de ruimtelijke verspreiding van bekende archeologische waarden in de 

vorm van terreinen van archeologische waarde, archeologische waarnemingen en resultaten van 

uitgevoerd archeologisch onderzoek, kan het op basis van fase 1 en 2 verkregen verwachtingsmodel 

worden getoetst. De ruimtelijke verspreiding van bekende archeologische waarden in relatie tot de in 

stap 1 en 2 geïnventariseerde eigenschappen van de bodem kan het verwachtingsbeeld bevestigen of 

aanleiding zijn voor aanpassing of aanscherping. Voor de inventarisatie van bekende archeologische 

waarden in de gemeente Krimpen aan den IJssel is gebruikgemaakt van de Archeologische 

                                                      
5
 Brinkkemper 1998; SIKB 2010.  

6
 Het Actueel Hoogtebestand van Nederland, afgekort AHN, geeft een gedetailleerd beeld van de maaiveldhoogten vanwege 

het dichte grid (5x5 meter) waarin de hoogtemetingen zijn gedaan. Het AHN is gebruikt om nog zichtbare landschappelijke 
fenomenen als geulsystemen in de ondergrond te kunnen traceren en eventueel de ligging hiervan te preciseren. Hierbij moet 
echter de kanttekening worden geplaatst dat deze fenomenen niet zichtbaar zijn wanneer ze zijn afgedekt door een pakket klei 
of veen.  
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Monumentenkaart (AMK) van de provincie Zuid-Holland en het Archeologisch Informatiesysteem 

(Archis II). Archis II is eveneens geraadpleegd voor de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. De resultaten van de inventarisatie komen aan bod in hoofdstuk 6. 

Hier wordt eveneens ingegaan op het effect van die resultaten op het verwachtingsbeeld. De 

ruimtelijke spreiding van bekende archeologische waarden en archeologische onderzoeken is 

gevisualiseerd op kaartbijlage 3. 

 

Fase 4:  

Inventarisatie van bekende verstoringen 

Na het verwerken van alle gegevens is het zaak om te kijken naar de betrouwbaarheid van de 

dataset. Allereerst wordt deze beïnvloed door de schaal waarop het onderliggende basismateriaal 

beschikbaar is. Verder is het nodig recente verstoringen in kaart te brengen om de verwachtingen die 

zijn opgesteld tijdens fase 1 tot en met 3 bij te stellen. Hierbij wordt gekeken naar verstoringen uit het 

verleden, zoals kleiwinning, maar ook naar verstoringen uit het heden, bijvoorbeeld grootschalige 

nieuwbouw. Ook bij eerder uitgevoerd archeologisch veldwerk is gekeken naar de mate van 

verstoring. Bij de provincie Zuid-Holland zijn gegevens opgevraagd over saneringen en 

ontgrondingen.  

 

Fase 5: 

Opstellen van een verwachtingen- en beleidskaart 

Wanneer de kaartlagen die zijn verkregen in fase 1 tot en met 4 „gestapeld‟ worden, ontstaat één 

verwachtingsmodel (kaartbijlage 4). Fasen 1 tot en met 3 bepalen de verwachtingswaarde van de 

verschillende gebieden. Fase 4 kan echter de verwachtingswaarde omlaag brengen. Aan de 

verschillende verwachtingen wordt vervolgens een eigen planologisch beschermingsregime 

gekoppeld. De beleidskaart is opgenomen in kaartbijlage 5. 
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4.1 De geologische ontwikkeling 

De gemeente Krimpen aan den IJssel ligt in het rivierengebied. Om precies te zijn in het uiterste 

westen van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard is het driehoeksgebied tussen de rivieren de 

Lek, Hollandsche IJssel en Vlist. 

Vanaf de voorlaatste ijstijd, het saalien, (ongeveer 240.000 jaar geleden) werden door de Rijn hier 

zanden en grinden afgezet die behoren tot de Formatie van Urk. Na het saalien, in het 

(laat)weichselien, verbeterde geleidelijk het klimaat. Vanaf deze periode tot in het vroegholoceen 

wordt vanuit een vlechtend rivierensysteem een pakket klei met inschakeling van grove zandkorrels 

afgezet door de met smeltwater toegenomen rivieren. Dit pakket pleistocene riviersedimenten staat 

bekend als de Formatie van Kreftenheye. Deze bevindt zich soms wel tot een diepte tussen 14 en 15 

meter onder het huidige maaiveld.
7
  

 

Tijdens de opvolgende droge perioden aan het einde van het weichselien, de jonge dryas (circa 

15.000 jaar geleden), valt een aantal rivierbeddingen droog. Op grote schaal vindt verstuiving van 

zand door de wind plaats waardoor ten oosten van de dalbodems rivierduinen gevormd worden. Dit 

komt voornamelijk aan het einde van de laatste ijstijd veel voor. Deze rivierduinen kunnen soms wel 

tientallen meters hoog zijn. De zanden behoren op basis van hun ontstaan tot de Formatie van Boxtel 

(laagpakket van Delwijnen).
8
  

 

In het holoceen, ongeveer 10.000 jaar geleden, stijgt de temperatuur. Als gevolg hiervan smelt het 

landijs waardoor ook de zeespiegel stijgt. In de lager gelegen delen van Nederland ontstaat zo een 

zeer vochtig milieu dat uitermate geschikt is voor veengroei (basisveen, Formatie van Nieuwkoop). De 

basisveenlaag ontstaat dus door stijging van de zeespiegel en de daaraan gekoppelde stijging van het 

grondwaterniveau.
9
 De rivierduinen raken langzaamaan overgroeid en verdwijnen onder het veen. De 

hoogste toppen van de rivierduinen blijven boven de veenlaag bestaan. Deze toppen worden donken 

genoemd. Vaak wordt de oudste bewoning in het riviergebied op deze plekken aangetroffen. In 

Krimpen aan den IJssel bevindt zich een donk in de ondergrond van Langeland. Volgens de 

geologische kaarten komen elders in de gemeente Krimpen aan den IJssel geen donken voor.
10

 Direct 

grenzend aan de gemeentegrens in het zuiden komt nog een donk voor in de ondergrond, deze ligt 

echter in Krimpen aan de Lek.  

 

In het westen van Nederland wordt de zone met basisveen geleidelijk overstroomd, waardoor een 

waddengebied ontstaat tussen de zee in het westen en het veengebied in het oosten. Rond circa 

5800 v.Chr. bereikt de zee haar maximale uitbreiding. De zeespiegel daalt daarna, waardoor zich op 

de toenmalige grens van zee en land een rij van lage zandbanken (strandwallen) ontwikkelt die de 

Hollands-Utrechtse laagvlakte scheiden van de Noordzee. Hierdoor neemt in het vertakte stelsel van 

meanderende geulen – de voorlopers van onder meer de huidige rivieren die het landschap van 

Krimpen aan den IJssel in de huidige tijd kenmerken – de stroomsnelheid af. Er wordt minder water 

afgevoerd. De rivieren kunnen hun afvoer niet meer kwijt, wat resulteert in het insnijden van de 

hoofdgeulen in de eigen afzettingen. De rivieren worden ondieper. Omdat zij als gevolg hiervan 

minder water kunnen verwerken, komen overstromingen regelmatig voor. In de Krimpenerwaard 

zetten omstreeks deze periode, circa 6000-3500 v.Chr., de vele rivieren in dit gebied sedimenten af in 

hun beddingen (zand) en buiten de geulen oeverafzettingen (zandige klei) en komafzettingen (klei). 

Deze holocene rivierafzettingen worden ook wel de Formatie van Echteld genoemd. 

                                                      
7
 Bosch/Kok 1994. 

8
 Berendsen 2004, 205. 

9
 Berendsen 2004, 232. 

10
 NITG-TNO 1992; 1994. 
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Door overstromingen en regenwater treedt verzoeting van het milieu op en kan op uitgebreide schaal 

veengroei plaatsvinden. Dit leidt tot de vorming van een veenlaag: het zogenoemde Hollandveen, 

gevormd tussen circa 4500 en circa 2500 jaar geleden. Het Hollandveen wordt samen met het 

basisveen gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop. Veen is opgebouwd uit resten van ter plaatse 

afgestorven planten. Onder water wordt door zuurstofgebrek de biologische afbraak geremd en 

ontstaat een opeenhoping van plantenresten. Doordat meer organisch materiaal ontstaat dan wordt 

afgebroken, wordt een pakket gevormd. In Krimpen aan den IJssel komt in de ondergrond een 

afwisseling voor van veenlagen (Hollandveen) met kom- en oeverafzettingen.  

 

Het proces van veenvorming leidt niet tot een uniform moeras. Er ontstaat een landschap gekenmerkt 

door veenstroompjes, meren, rietvelden, hoogveenbulten en broekbossen.
11

 Door veenstromen als de 

Hollandsche IJssel, Lek en Merwede (tegenwoordig de Nieuwe Maas) wordt het gebied rondom 

Krimpen aan den IJssel ontwaterd. Deze rivieren zetten stroken klei af. Op grotere afstand van de 

rivieren vindt geen sedimentatie meer plaats. Het water in de dieper gelegen kommen wordt wel 

regelmatig ververst, waardoor in een voedselrijk milieu bosveen wordt gevormd. Verder van de 

rivieren af wordt het milieu voedselarmer, waardoor veenmosveen kan groeien.  

 

De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veenweidegebied en blijft tot circa 1000 n.Chr. een haast 

ontoegankelijke veenwildernis met vennetjes en meertjes. In de 10de eeuw wordt een start gemaakt 

met de systematische ontginningen van de Krimpenerwaard. De Hollandsche IJssel stroomde in die 

tijd nog ter plaatse van de huidige Sliksloot in de Lek. Pas rond 1200 verlegt de rivier zijn loop en krijgt 

deze een directe verbinding met de Noordzee.
12

 

 
 
4.2 Geo(morfo)logie en bodem 

 

4.2.1 Pleistocene terrassen 

Door de pleistocene (Kreftenheye) rivieren zijn binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel twee 

verschillende terrasniveaus gevormd.
13

 Terwijl de rivieren in het lager gelegen niveau actief waren, 

vormden de randen van het hoger gelegen terras een gunstige bewoningslocatie. Verder bood het 

hoger gelegen terras de jagers uit het paleolithicum uitzicht over de omgeving. Deze oudere bodems 

(en dus leefniveaus) zijn afgedekt met jongere rivierklei- of perimariene getijdeafzettingen. In die 

situaties kunnen onder de C-horizont
14

 nog begraven bodems met bewoningssporen en 

vondstniveaus voorkomen. Vanwege de hoge grondwaterstand
15

 en de afdekking met kleiig materiaal 

is de kans op een goede conservering van grondsporen, organische resten en botmateriaal hoog. 

Echter, in Krimpen aan den IJssel zijn (nog) geen sporen uit het paleolithicum aangetroffen (zie 

hoofdstuk 6). De vindplaatsen uit het paleolithicum karakteriseren zich door een wijde verspreiding in 

het landschap en hun kleine omvang. Bovendien is vanwege de grote diepteligging van de 

terrasvlakte ook weinig bekend over het reliëf en eventueel aanwezige watervoerende restgeulen, en 

zijn verwachtingslocaties niet nader te specificeren. Kortom, vanwege de grote oppervlakte van de 

terrasvlakte, de niet nader te specificeren verwachtinglocaties en de grote diepteligging is de trefkans 

op sporen uit het paleolithicum gering.  

                                                      
11

 Ettema 2005, 244.  
12

 Mondelinge mededeling dhr. P. Werksma, www.historischekringkrimpen.nl. 
13

 Berendsen & Stouthamer 2001. 
14

 De C-horizont is het moedermateriaal waaruit de bovenliggende horizonten zijn ontstaan.  
15

 In Krimpen aan den IJssel is de grondwatertrap II. Dit houdt in dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstandsdiepte (GHG) 
vrijwel altijd ondieper is dan 0,4 m beneden maaiveld en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstandsdiepte (GLG) tussen de 0,5 
en 0,8 m beneden maaiveld ligt. 
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4.2.2 Rivierduin 

De kans op het aantreffen van bewoningssporen is hoger op geologische fenomenen. Rivierduinen in 

het natte milieu van Krimpen aan den IJssel fungeerden als droge, boven het veenmoeras 

uitstekende, eilanden, die aantrekkelijk waren voor bewoning en ze zijn dan ook vaak als woonplaats 

gebruikt. Op de geologische kaart en de kaart van Berendsen & Stouthamer is er sprake van één 

rivierduin binnen de gemeentegrenzen.
16

 Dit rivierduin (donk) bevindt zich in het oosten van de 

gemeente, in Langeland. De donk ligt vermoedelijk op grote diepte. In de omgeving van Rotterdam 

komen donken voor op een diepte van circa 8 tot 12 meter beneden huidig maaiveld en ook volgens 

de geologische kaart komt de top van het rivierduin voor vanaf circa 8 meter beneden maaiveld.
17

 

Aannemelijk is, wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de aanwezige neolithische 

bewoningsresten in de directe nabijheid van Krimpen aan den IJssel, zoals in Vlaardingen, dat ook 

hier sprake kan zijn van (semi)permanente bewoning uit het neolithicum, maar ook van 

seizoensgebonden activiteiten als visvangst en jacht. Dergelijke resten worden voornamelijk 

aangetroffen op rivierduinen.  

4.2.3 Stroomgordels 

Verder bevinden zich volgens de AHN en de stroomgordelkaart van Berendsen & Stouthamer twee 

stroomgordels in de ondergrond; de stroomgordel van de Merwede (de Nieuwe Maas) en de 

Hollandsche IJssel. Deze rivieren worden met elkaar verbonden door de Oude Hollandsche IJssel (de 

huidige Sliksloot).
18

 De rivieren zijn nog steeds watervoerend, maar hadden een iets andere loop in 

het verleden. Stroomruggen zijn oude lopen van rivieren en stroompjes, die als een hoger gelegen 

zand- of kleirug in het veengebied lagen. Goedontwikkelde oeverwalafzettingen van de stroomgordels 

vormen doorgaans in een overwegend nat landschap een gunstige bewoningslocatie vanwege de 

hogere en drogere ligging.
19

 Echter, langs de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas zijn nauwelijks 

uit zand en klei bestaande oeverwallen tot ontwikkeling gekomen. Typerend voor het getijdenrivieren-

veengebied zijn de zeer bescheiden oeverwallen langs de veenriviertjes, afgezet onder invloed van de 

getijdenwerking van de grote rivieren. Er is eerder sprake van kleioevers. Vanuit de rivieren werden 

kleidekken vanaf de oevers afgezet. De Hollandsche IJssel is actief vanaf circa 190 n.Chr. en de 

Nieuwe Maas was actief vanaf circa 45 v.Chr. De hoger gelegen kleioevers kunnen bewoond zijn 

geweest vanaf de late ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen.
20

 Deze sporen kunnen al circa 30 

cm beneden maaiveld worden aangetroffen.  

 

4.3 Bodem  

4.3.1 Komklei-op-veengrond 

Het grootste gedeelte van de oppervlakte van de gemeente Krimpen aan den IJssel bestaat uit 

komgebied. De sedimenten in de komgebieden bestaan uit (kom)klei en veen. Langs de benedenloop 

van de Hollandsche IJssel komt veel veen voor. Dit is mogelijk een gevolg van de getijdenwerking. De 

veengroei is waarschijnlijk pas ten tijde van de laatmiddeleeuwse ontginningen definitief tot stilstand 

gekomen.
21

 De gemeente bestaat grofweg uit kalkarme drechtvaaggronden (rivierkleigronden) en 

eutroof broekveen. De komklei-op-veengrond gebieden zijn waarschijnlijk tot in de late middeleeuwen 

niet bewoond geweest. Droge voeten in veen hoeft echter geen contradictio in terminis te zijn: vooral 

                                                      
16

 Respectievelijk Bosch & Kok 1994; Berendsen & Stouthamer 2001.  
17

 Tijdens booronderzoek uitgevoerd door Oranjewoud (Teekens & Van der Haar 2010) is, vanwege de diepte van de boringen 
tot 4 meter beneden maaiveld, het rivierduin niet aangetroffen. Verder zijn er geen sedimenten aangetroffen die verband 
houden met een rivierduin in de ondergrond. Teekens & Van der Haar beargumenteren dat op de locatie van de rivierduin in 
Krimpen aan den IJssel tot zeker 15 meter beneden huidig maaiveld veen aanwezig is. Dit zou blijken uit gegevens van Tennet. 
Doordat deze uitspraak niet verder wordt onderbouwd, blijft hier nog steeds een verwachting gelden op het voorkomen van het 
rivierduin op een diepte vanaf circa 8-12 meter beneden maaiveld.  
18

 NITG-TNO 1992; 1994.  
19

 Berendsen & Stouthamer 2001: Van de stroomgordels die gelegen zijn in Krimpen aan den IJssel zijn enkel op de 
stroomgordel van de Hollandsche IJssel archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse tijd, maar vooral uit de 
middeleeuwen.  
20

 Van Gijssel & Van der Valk 2005, 71-72.  
21

 Berendsen 2004. 
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in de late ijzertijd worden veenranden bij Kralingen en de Hollandsche IJssel bewoond.
22

 De 

waterhuishouding in dit gebied werd al sterk door de mens beheerst: sloten, greppels, sluisjes en 

duikers komen voor in het Maasmondingsgebied. In Krimpen aan den IJssel ontbreken sporen van 

dergelijke infrastructuur, maar direct aan de overkant van de Hollandsche IJssel in Capelle aan den 

IJssel zijn een dam met duikers uit de Romeinse tijd aangetroffen.
23

 Verder kunnen rituele deposities 

en resten van veenwegen aanwezig zijn. Vanwege het karakter van de archeologische resten 

(onvoorspelbare „toevalsvondsten‟) wordt hiermee geen rekening gehouden in het verwachtingsmodel.  

4.3.2 De rivieren 

De rivieren Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas, en de Sliksloot (de Oude Hollandsche IJssel), de 

geul die beide rivieren met elkaar verbond, kunnen eveneens archeologische resten bevatten vanaf 

circa de late ijzertijd. Niet alleen verspoelde archeologische resten, maar ook resten die samenhangen 

met de infrastructuur als dammen en duikers kunnen hier worden aangetroffen.  

4.3.3 Uiterwaarden 

Vanaf de 11de
 
eeuw worden dijken aangelegd om overstromingen te voorkomen (zie hoofdstuk 5). De 

rivierafzettingen worden vanaf dat moment vooral beperkt tot de uiterwaarden. De uiterwaarden liggen 

aan weerszijden van de rivier tussen de winterdijken in. Door voortgaande sedimentatie liggen ze vaak 

enkele meters boven het zomerpeil van de rivier en daarom overstromen deze alleen bij zeer hoge 

waterstanden. De top van de bodems in de uiterwaarden bestaat meestal uit zeer jonge afzettingen. 

Ter plaatse van de uiterwaarden van de gemeente Krimpen aan den IJssel bevinden zich zellingen. 

Dit zijn ondiepe delen aan de oever van de rivier, aan de voet van de dijk, waar slib zich verzamelt. In 

deze „inhammen‟ werd het slib gerijpt, voordat het in de steenfabrieken verwerkt werd. In Krimpen aan 

den IJssel werd het slib van de uiterwaarden in de nieuwe tijd namelijk gebruikt voor 

(ijssel)steenfabricage. Op de locatie van de vroegere Veerdam is bijvoorbeeld sprake van een zelling. 

Verder zijn in de nieuwe tijd veel zellingen vergraven en opgehoogd, waarbij de natuurlijke 

bodemopbouw verstoord is geraakt. In veel gebieden aan de Hollandsche IJssel gebeurde dit 

ophogen met afval. Deze verstoringen hebben, net als de verstoring door regelmatige overstroming, 

invloed op het verwachtingsmodel. Ter plaatse van de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel is de 

verwachting op archeologische resten om die reden gering. Wel kan er sprake zijn van zogenaamde 

begraven bodems. Onder de uiterwaarden kunnen namelijk restanten van oudere stroomgordels 

aanwezig zijn.  

 

4.3.4 Walen 

De dijken langs de Hollandsche IJssel zijn verschillende malen doorgebroken. In de gemeente 

Krimpen aan den IJssel zijn momenteel nog drie zogenaamde walen aanwezig in het landschap. Deze 

worden gevormd bij een dijkdoorbraak. Door de kracht van het overstromende water wordt een 

(uitkolkings)gat (waal) geslagen aan de voet van de dijk. Het bodemmateriaal dat uit het stroomgat 

wordt geslagen wordt afgezet aan de randen. Deze verhoging, de overslaggrond, loopt als een waaier 

uit over het omliggende land. De overslaggronden verschillen logischerwijs niet veel van de jongste 

oevergronden langs de rivieren. Het enige verschil is dat de textuur zandiger is. Vanwege de ligging 

van dit zandige materiaal dicht langs de rivier komt kwelwater voor bij hoge waterstanden. Het 

kwelwater kan van invloed zijn op archeologische lagen; deze kunnen geërodeerd zijn. Onder de 

overslaggronden zullen eventueel aanwezige archeologische vondsten beter bewaard zijn gebleven, 

doordat zij als het ware door een deken van zand zijn afgedekt. Dit heeft een gunstige uitwerking op 

de conservering van mogelijk aanwezige vindplaatsen.  

                                                      
22

 Van Trierum 1993; Guiran 1996; Van Gijssel en Van der Valk 2005, 71-72.  
23

 Jacobs & Pavlovic 2001. 



 18 

Fig. 4.1 Aangetroffen duikers en dammen in het Maasmondingsgebied. (Bewerkt, bron: Van der Ham, red., 2004)
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5.1 De geschiedenis van Krimpen aan den IJssel 

 

Krimpen aan den IJssel ligt in de Krimpenerwaard, op de plek waar de IJssel in de Lek uitmondt. De 

eerste ontginningen in de Krimpenerwaard vonden plaats tussen 1000 en 1300 n.Chr. De vroegste 

vermelding van de streeknaam “Crempene” is in een tekst uit 1130.
24

 Het woord “krimpen” verwijst 

vermoedelijk naar een rivierbocht.  

 

Rond 1150 werden de Lek en de Hollandsche IJssel bedijkt. Het dorp Krimpen aan den IJssel 

ontstond als dijkdorp langs de IJssel. De eerste vermelding stamt uit een tekst uit 1277, waarin sprake 

is van twee dorpen: Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. De ontginning van de landen ten 

zuiden van Krimpen aan den IJssel vond plaats in twee delen vanuit de IJsseldijk. In het westelijk deel 

van Krimpen legde men korte percelen aan, in het oostelijk deel langere. Zo ontstonden de polders 

Langeland en Kortland.
25

 Beide polders kregen twee poldermolens die afwaterden op de IJssel. De 

kade die de polder Langeland begrensde aan de oostzijde, de Breekade, was al in de 14de eeuw een 

doorvoerroute van en naar het veer bij Krimpen aan de Lek en maakte zo vervoer tussen Dordrecht en 

Gouda door de Krimpenerwaard mogelijk.
26

  

 

Krimpen breidde zich niet snel uit; in 1630 telde het nog maar 50 huizen met 200 bewoners.
27

 In 1805 

werden de polders Kortland en Langeland samengevoegd.
28

 In 1883 ging men over tot een 

gemeenschappelijke bemaling met behulp van een stoomgemaal.  

 

In 1855 kwam de Stormpolder bij Krimpen.
29

 Dit was tot dan een aparte gemeente. Het 

Stormpoldervloedbos, dat gelegen was buiten de dijken van deze polder, was in die tijd in gebruik als 

griend. Op deze gronden groeiden wilgen, waarvan de wilgentenen geoogst werden.
30

 In die tijd telde 

Krimpen aan den IJssel nog geen 1700 inwoners. Het dorp Krimpen, waarvan het centrum zich in het 

westen van polder Kortland bevond
31

, heette in de volksmond Tingenijssel. Sindsdien zijn ook delen 

van de polder Het Polderland aan Krimpen aan den IJssel toegevoegd. In 1868 werd in Krimpen het 

gemaal Reinier Blok gebouwd, dat zorgde voor de afwatering van de zuidelijker gelegen polders in 

Lekkerkerk en Bergambacht op de IJssel.
32

 
 
 

In de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw breidde het dorp zich iets uit. In die tijd kreeg 

het dorp ook een eigen kerk; tot die tijd gingen de inwoners van Krimpen en de Stormpolder te kerk in 

Ouderkerk. De Nederlands Hervormde Kerk aan de IJsseldijk dateert uit 1865. Langs de IJsseldijk is 

in 1829 een begraafplaats aangelegd, waar tot 1915 begraven werd.
33

 De bewoning nam toe. Rond 

1850 zien we verspreide bewoning langs de Tiendweg. Tussen 1920 en 1940 legde men enkele 

straten dwars op de dijk en evenwijdig aan de dijk aan, zoals de Tuinstraat en de Noorderstraat, de 

Steenbakkerstraat, de Kortlandstraat, de Waalstraat en de Weteringsingel. In de Stormpolder bouwde 

men in de jaren ‟20 van de 20ste eeuw huizen voor de arbeiders van scheepswerf Van der Giessen. 

In de jaren ‟30 is de loop van de IJssel verlegd, waardoor een deel van het gebied ten noorden van de 

IJsseldijk onder water kwam te liggen.
34
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Fig. 5.1 De Nederlands Hervormde Kerk uit 1865, gezien vanaf de IJsseldijk.  
 
 

 
 
Fig. 5.2 De Algerabrug en stormvloedkering.  
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Krimpen blijft een afgelegen gebied in de Tweede Wereldoorlog, zodat uit die periode, afgezien van 

een bomkrater in het Middenweteringpark
35

, weinig archeologische sporen verwacht worden. Wel is in 

de Stormvloedpolder puin gestort na het bombardement van Rotterdam.
36

 

 

In 1953 is Krimpen aan den IJssel getroffen door de Watersnoodramp. Een deel van de gemeente 

raakte overstroomd en er vielen vier doden. Kort na de ramp is besloten tot ophoging van de 

Stormpolder en het gebied ten westen van de Lekdijk.
37

 Bij Krimpen aan den IJssel bouwde men een 

beweegbare stormvloedkering, die ervoor zorgt dat de rivier in noodgevallen kan worden afgesloten. 

In dat geval kunnen schepen gebruikmaken van de naast de kering gelegen schutsluis. Over de 

stormvloedkering werd een brug aangelegd, de Algerabrug. Deze verbindt Krimpen met Capelle aan 

den IJssel en vormt zo een goede verbinding met Rotterdam. De brug bleek van groot belang voor de 

groei van de gemeente, die voorheen alleen bereikbaar was via twee veren in Krimpen en een veer in 

de Stormpolder. Tot aan de aanleg van de brug in 1958 bleef het aantal inwoners van de gemeente 

bescheiden. Daarna nam het inwonertal een vlucht. In 1946 telde de polder 6.500 inwoners, inmiddels 

zijn dit er bijna 29.000.
38

 Achtereenvolgens zijn de polders Kortland en Langeland bebouwd. In 1995 

volgde de polder Lansingh-Zuid (deels nog in aanbouw).  
 

De industriële activiteiten in Krimpen aan den IJssel concentreerden zich door de eeuwen heen 

steeds langs de IJssel. Het betrof twee korenmolens, een houtzaagmolen, diverse steenbakkerijen, 

scheepswerven, touwslagerijen en een koolteerfabriek.  
  

De bekendste en tevens waarschijnlijk de oudste scheepswerf is die van de familie Otto, later 

overgenomen door Van Duijvendijk. De werf lag direct ten oosten van de uitwateringssluis van de 

polder Kortland, ter hoogte van IJsseldijk 332. Het 19de-eeuwse woonhuis, een houten loods, en een 

houten loods met woonhuis zijn tot rijksmonument verklaard. De geschiedenis van deze werf gaat 

vermoedelijk terug tot in de 17de eeuw.
39

 De productie van touw – uit hennep die men in de polders 

teelde en in de Krimpense touwslagerijen verder verwerkte – leverde een bijdrage aan de 

scheepsbouw in de 17de en 18de eeuw.  

 

De baksteenindustrie bloeide met name in de 17de en 18de eeuw; in de 19de eeuw volgde een sterke 

neergang in de regio. Toch zien we op de kaart van Kuyper uit de tweede helft van de 19de eeuw in 

Krimpen aan den IJssel nog diverse steenbakkerijen aangegeven. De kleiwinning zal plaatselijk 

bodemverstoringen tot gevolg gehad hebben. 
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Fig. 5.3 Molen De Schelvenaer, herbouwd op de locatie van één van de oude korenmolens. 
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Fig. 5.4 Kaart van Krimpen aan den IJssel uit de Gemeenteatlas van Kuyper, 1865-70. 

 

In Krimpen aan den IJssel bevond zich vanaf het einde van de 19de eeuw eveneens een 

koolteerfabriek, waarvan de teer gebruikt werd in de scheepsbouw.
40

 

 

De Krimpense molens dateerden uit de 19de en de 20ste eeuw en zijn inmiddels afgebroken. De 

enige molen die momenteel nog in Krimpen staat, De Schelvenaer, is in 1993 herbouwd op de locatie 

van een van de oude graanmolens.
41

  
 
 
 

5.2 Achtergrond van de cultuurhistorische kaart 

 

De opgestelde cultuurhistorische kaart is gebaseerd op historische gegevens over Krimpen aan den 

IJssel, waaronder met name historische kaarten. De kaart geeft elementen weer, waarvan het 

waarschijnlijk is dat deze archeologische resten nagelaten hebben. Die elementen krijgen dan ook 

een archeologische verwachting op de verwachtingenkaart. 

 

De volgende kaarten zijn onderzocht: 

 1611: Overzicht van het hoogheemraadschap van Schieland (Floris Balthasars) 

 1615: De Oude Maas (Matthijs Jansz. de Been) 

 1740: Kaart van Schieland en de Krimpenerwaard (Isaak Tirion)  

 1765: Het Hooge Heemraedtschap van Schielandt (Jan Jansz. Stampioen) 

                                                      
40
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 1792: Overzichtskaart van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (Johannes 

Leupenius) 

 1821: Kaart van de zuidelijke veenplassen in Schieland (J.A. Scholten Hzn) 

 1869: Gemeente Atlas van de Provincie Zuid-Holland (J. Kuijper) 

 

Verder zijn de kadastrale kaart 1811-1832 en verschillende topografische militaire kaarten 

bestudeerd.
42

 

 

De locatie van molens is verkregen uit de molendatabase.
43

 Daarnaast is de informatie met betrekking 

tot de cultuurhistorische kaart gecheckt bij leden van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel.
44

  

 

Het onderzoek voor de cultuurhistorische kaart heeft zich beperkt tot de periode tot en met de 19de 

eeuw. Het gebied dat nu de gemeente Krimpen aan den IJssel vormt, was in het verleden lange tijd 

dunbevolkt. Pas sinds de jaren 60 van de 20ste eeuw zijn grote delen van het grondgebied in gebruik 

genomen voor bewoning. Aangezien de omvang van het bebouwde areaal uit de 19de eeuw weinig 

afwijkt van dat van eerdere eeuwen, kan de omvang van de 19de-eeuwse bewoning als maatgevend 

beschouwd worden. Indien echter de grens vóór de 19de eeuw gelegd zou worden, dan zou een 

aantal voor Krimpen aan den IJssel zeer typerende cultuurhistorische elementen buiten beschouwing 

blijven.
45

 Latere bewoning en cultuurhistorische elementen zijn niet meegenomen, aangezien hierover 

al veel bekend is vanuit historische bronnen, bouwtekeningen, etc. Deze grens van de 19de eeuw is 

alleen gebruikt ter begrenzing van de gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde. 

Dit betekent niet dat latere elementen niet archeologisch onderzocht kunnen of dienen te worden. 

 

Het onderzoek ten behoeve van deze kaart omvatte een inventarisatie zowel van cultuurhistorische 

elementen, als van bewoningslocaties. Deze bewoningslocaties zijn niet op de kaart weergegeven als 

aparte boerderijen, maar als boerderijlinten met een hoge archeologische verwachtingswaarde 

waarbinnen de bewoning gelokaliseerd was. Op deze wijze omvatten de linten ook de locaties die in 

de eeuwen voor de historische kaarten (voor de 17de eeuw) bewoond kunnen zijn, maar waar ten 

tijde van de vroegste kaarten geen bewoning meer aanwezig was. De IJsseldijk (zowel het deel in de 

polders Kortland en Langeland als het deel in de Stormpolder) en delen van de Lekdijk staan op de 

kaart. Het onderzoek heeft daarmee de lokalisering van de bewoning die aangegeven is op de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland verder aangescherpt.
46

 

 

De begrenzing van de boerderijlinten in afstand vanaf de weg is bij benadering. De maatvoering van 

historische kaarten is niet betrouwbaar genoeg om deze hiervoor te kunnen gebruiken. Om die reden 

is uitgegaan van een aannemelijke maat, namelijk 100 m uit het midden van de weg. Dit wordt 

voldoende geacht, aangezien ervan uitgegaan kan worden dat:  

 boerderijen normaliter direct langs de weg gestaan hebben 

 het doorgaans om dwarshuizen ging, die met de lange zijde langs de weg stonden 

 met de verbreding van de huidige wegen bebouwingsresten mogelijk zelfs onder de weg terecht 

zullen zijn gekomen 

 deze grens ook voldoende ruimte biedt indien de boerderijen verder van de weg gelegen waren of 

in het geval van bijgebouwen achter de boerderij. 
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De cultuurhistorische kaart toont eveneens de 11 gebouwde rijksmonumenten die Krimpen aan den 

IJssel rijk is. Het gaat hier om negen solitaire monumenten. Twee complexen tellen samen vijf 

monumenten: drie monumenten behoren tot de scheepswerf Van Duijvendijk en twee monumenten 

behoren tot een boerderijcomplex. De rijksmonumenten bevinden zich alle aan de historische 

boerderijlinten van de IJssel- en Lekdijk. Het betreft boerderijen, woonhuizen en een schuur, de 

Nederlands Hervormde Kerk uit 1865, de eind-19de-eeuwse gebouwen die behoorden tot de 

scheepswerf Van Duijvendijk en het gemaal Reinier Blok uit 1868. Van de inventarisatie van 

beeldbepalende objecten door Stichting Dorp. Stad en Land (DSL) bevindt zich het merendeel 

eveneens aan de vastgestelde historische boerderijlinten.
47

 Op de cultuurhistorische kaart zijn slechts 

de elementen met een apart symbool aangegeven die dateren vóór 1900 en een bijzondere betekenis 

voor het verleden van Krimpen aan den IJssel hebben. Het betreft molens, gemalen, veerplaatsen
48

, 

de kerk, de begraafplaats en bouwwerken die samenhangen met industriële activiteiten, zoals 

scheepswerven, steenbakkerijen en de koolteerfabriek. Deze locaties hebben een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Ook voor deze losse elementen geldt dat de locatie in sommige 

gevallen bij benadering is aangegeven. Om deze reden is om elk symbool een bufferzone van 50 m 

aangehouden. 
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6.1 Het bodemarchief van Krimpen aan den IJssel 

 

De geschiedenis van het archeologisch onderzoek in de gemeente Krimpen aan den IJssel is nog 

betrekkelijk jong. Na het jaar 2000 vindt onder invloed van het Verdrag van Malta en de dan in 

voorbereiding zijnde Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, vastgesteld in 2007) een 

professionalisering van het vakgebied plaats. Vanaf dan is onderzoek voorbehouden aan 

professionele archeologische onderzoeksbedrijven, waarvan er verschillende in Krimpen aan den 

IJssel actief geweest zijn.  

 

Hieronder volgt een korte bespreking van de archeologie van Krimpen aan den IJssel. Zoals duidelijk 

is geworden in hoofdstuk 4 en 5 is het bodemarchief van Krimpen aan den IJssel onder te verdelen in: 

1. Vindplaatsen op het hoger gelegen rivierduin en de stroomgordels in de diepe ondergrond van 

Krimpen aan den IJssel. Het gaat daarbij om vindplaatsen vanaf het neolithicum tot nu. 

2. Vindplaatsen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze vindplaatsen dateren van na de 

ontginning van het gebied in de 12de
 
eeuw en liggen voornamelijk aan het dijklint.  

 

Archeologische vindplaatsen uit de eerste categorie zijn nauwelijks aangetroffen in Krimpen aan den 

IJssel. Van Groningen maakt melding van laatpaleolithische of mesolithische uit gewei vervaardigde 

gereedschappen gevonden bij de Sliksloot.
49

 Een literatuurverwijzing hiervan ontbreekt echter en ook 

in Archis II is deze vondstmelding niet terug te vinden. Het gebrek aan prehistorische vindplaatsen is 

deels te verklaren door de verwachte diepe ligging van deze vindplaatsen. Daarnaast gaat het in de 

prehistorie en Romeinse tijd voornamelijk om verspreide, kleinschalige vindplaatsen, waardoor de 

trefkans beperkt is. Toch bestaat vooral aan, en mogelijk in de Hollandsche IJssel de kans op het 

aantreffen van archeologische resten uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. In deze periode werden de 

bescheiden oeverwallen en kleioevers van Krimpen aan den IJssel in cultuur gebracht, evenals de 

randen van de aangrenzende veengebieden.
50

 Sloten werden verbonden met rivieren en kreken. De 

regulering van het water vond plaats via houten dammen, duikers en sluizen. Dergelijke sporen zijn 

(nog) niet aangetroffen in Krimpen aan den IJssel, maar wel aan de overzijde van de Hollandsche 

IJssel in Capelle aan den IJssel.  
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50

 Van der Ham (red) 2004. 

Fig. 6.1 Tijdsbalk met daarop de verschillende archeologische tijdsvakken weergegeven.  
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Verder is het mogelijk dat offerplaatsen worden aangetroffen in of nabij de rivieren.  

Dergelijke rituele deposities worden vaker gevonden in natte context.
51

 Offerplaatsdeposities kunnen 

echter niet goed in kaart worden gebracht en hebben het karakter van een toevalsvondst.  

 

Het potentieel aan vindplaatsen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd is hoger. Na ontginning in 

de laat-11de en de 12de eeuw is het hele grondgebied van Krimpen aan den IJssel voor bewoning 

geschikt. De bewoning concentreert zich echter enkel aan de ontginningslinten: aan de IJssel(dijk) en 

aan de rivier De Loet. Onduidelijk is of gelijktijdig ontgonnen is, zowel vanaf de Lek als vanaf de Loet 

(in tegengestelde richting). Aan De Loet en de IJsseldijk kunnen nog resten van woonhuizen en 

boerderijen aanwezig zijn. Vondsten ter plaatse van de ontginningslinten zijn echter (nog) schaars. 

Aan De Loet is aardewerk uit de (vroege) middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen (vindplaats 1).
52

 

Aan de IJsseldijk zijn, behalve 12de-eeuwse resten uit een verstoorde laag, geen laatmiddeleeuwse 

resten aangetroffen.  

 

Vanaf de 15de en 16de eeuw worden windmolens gebruikt om het water uit de Stormpolder, polders 

Kortland en Langeland en uit de Lekkerkerkse Boezem te pompen.
53

 Deze molens zijn tegenwoordig 

niet meer aanwezig in het landschap, maar de plaats waar de verschillende molens hebben gestaan is 

bekend, en is weergegeven op kaartbijlage 2. Restanten van twee poldermolens van polder Kortland, 

de Hoge molen en Lage molen, zijn onderzocht door BAAC in 2010.
54

 Naast resten van de molens is 

vermoedelijk ook een deel van het dijklichaam aangetroffen dat beide boezems heeft afgesloten. Door 

een verlegging van de bocht in de IJssel in de jaren 30 van de vorige eeuw is de bovenmolen van de 

Lekkerkerkse boezem in de huidige IJssel komen te liggen. Eventuele resten van deze molen behoren 

tot het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel.  

 

Bewoning en economische activiteit concentreerde zich tot ver in de 20ste
 
eeuw voornamelijk langs de 

IJsseldijk. Hier zijn resten uit de nieuwe tijd aangetroffen. Bij de sloop van een historisch pand, de 

zogenaamde „kanonnenloods‟
55

, zijn een ijsselstenen vloer en een haardplaats aangetroffen.
56

 

Archeologisch booronderzoek na de sloop leverde eveneens ijsselstenen en fragmenten 18de- tot 

20ste-eeuws aardewerk op.
57

 De mogelijkheid bestaat dat de vondsten samenhangen met de 

scheepswerf die hier vanaf de 18de eeuw heeft gelegen (vindplaats 4).
58

 Verder is ook een 

nabijgelegen 19de-eeuwse scheepswerf door archeologisch bureauonderzoek in kaart gebracht. Hier 

heeft echter geen veldonderzoek plaatsgevonden.
59

  

 

Vanaf de 16de en 17de eeuw verrezen verschillende steenfabrieken langs de Hollandsche IJssel. 

Deze waren gelegen aan de huidige Steenbakkerstraat, de oude begraafplaats en in de Stormpolder. 

Van het slib van de IJssel werden zogenaamde ijsselsteentjes gebakken. Naast steenbakkerijen bezat 

Krimpen aan den IJssel rietmattenmakerijen en touwslagerijen. Archeologische resten hiervan zijn 

(nog) niet aangetroffen, maar worden wel verwacht.  

 

6.2 Toelichting op de archeologische kaart 

6.2.1 Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) staan archeologische terreinen waaraan door de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in overleg met de provincies een waardering is 
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toegekend. De AMK is in 2007 geheel herzien. Op de AMK worden terreinen van (zeer) hoge 

archeologische waarde, van archeologische waarde en terreinen van archeologische betekenis 

onderscheiden. De AMK-terreinen worden onderscheiden in  

- wettelijk beschermde terreinen (rijksmonumenten, beschermd op grond van de herziene 

Monumentenwet 1988); 

- terreinen met een vastgestelde archeologische waarde, maar zonder wettelijke bescherming. 

Deze terreinen zijn onder te verdelen in terreinen van zeer hoge archeologische waarde, hoge 

archeologische waarde en archeologische waarde.  

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft geen AMK-terreinen.  

6.2.2 Archeologische onderzoeken en waarnemingen 

Archeologische waarnemingen en onderzoeken worden geregistreerd in het Archeologisch 

Informatiesysteem (Archis II) van de RCE (zie kader). Hierdoor zijn archeologische gegevens van de 

gemeente goed toegankelijk. De waarnemingen en onderzoeken zijn apart op de kaart opgenomen. 

De waarnemingen zijn terug te vinden in bijlage 1. Informatie over de uitgevoerde onderzoeken is 

terug te vinden in bijlage 2. Terreinen waarop archeologische waarnemingen gedaan zijn, hebben een 

hoge archeologische verwachting gekregen. Waarnemingen die met elkaar verband houden, zijn 

gebundeld tot vindplaatsen. Alle Archis-waarnemingen in Krimpen aan den IJssel zijn bij een 

vindplaats ingedeeld. Er is echter een waarneming die niet in Archis vermeld staat, maar wel in de 

geraadpleegde literatuur; namelijk een prehistorische vondst in of nabij de Sliksloot. Vanwege het 

gebrek aan bronmateriaal is deze vondst niet opgenomen op de kaart.  

 
 

In 1947 werd de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) opgericht. Sinds die tijd archiveert deze 

rijksdienst systematisch alle meldingen van archeologische waarnemingen uit heel Nederland. Van oude opgravingen werden 

de gegevens geregistreerd en dit resulteerde in het Archeologisch Informatiesysteem (Archis): een database waarin de 

waarnemingen opgeslagen worden. De ROB kwam ook in het bezit van archiefmateriaal, dat ontsloten werd en aangevuld. 

Sinds de oprichting van de ROB is het gebruik archeologische waarnemingen op dit centrale registratiepunt te melden steeds 

algemener geworden. Sinds het aannemen van de Monumentenwet uit 1988 bestaat er in Nederland zelfs een meldingsplicht 

(artikelen 53 en 54) zodat in principe zowel opgravingsgegevens alsook door amateurs of bij toeval gedane waarnemingen 

centraal verzameld kunnen worden (in Archis). Archis wordt daarmee een steeds vollediger systeem. Sinds 2006 is de ROB 

samen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgegaan in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten (RACM). Sinds 2009 is de naam gewijzigd in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 

 

6.2.3 Archeologische vindplaatsen  

Op basis van de onderzoeken en waarnemingen in Krimpen aan den IJssel worden naast de 

zogenaamde losse vondsten – archeologische vondsten waarbij geen sprake is van een vindplaats 

met sporen of structuren – 3 vindplaatsen onderscheiden (zie tabel hieronder). De reeds opgegraven 

vindplaatsen, zoals de Hoge en Lage molen aan de Lijsterstraat, worden niet langer als 

archeologische vindplaats aangeduid, vanwege het feit dat zich hier (waarschijnlijk) geen 

archeologische resten meer bevinden.  

 

Vindplaats 1: Polder Langeland / De Loet 

In 1988 is door archeologisch bedrijf RAAP een veldkartering uitgevoerd in de Krimpenerwaard. Het 

onderzoek heeft 22 huisplaatsen (huisterpen) opgeleverd in de Krimpenerwaard. In Krimpen aan den 

IJssel is één huisterp aangetroffen. De aanwezigheid van deze vindplaatsen heeft RAAP gebaseerd 

op de oppervlaktevondsten die verband houden met middeleeuwse huisplaatsen (terpen) die in de 

middeleeuwen werden opgericht langs De Loet. Ook op de AHN zijn deze waar te nemen. De Loet 

vormde destijds een ontginningsas. De aangetroffen vondsten dateren vanaf de vroege middeleeuwen 
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tot en met de nieuwe tijd. Hoewel de huisplaats in kaart is gebracht heeft hier geen verder 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden vanwege de aanwezigheid van bebossing.
60

 

Waarnemingsnummer 100263 wordt door RAAP niet bij de gedefinieerde huisplaats gerekend. 

Mogelijk behoort deze bijvondst bij een andere huisplaats.  

 

Vindplaats 2: Veerdam 

De veerdam is gelegen in een late dorpskern van Krimpen aan den IJssel; de kern rond de kruising 

IJsseldijk, Veerdam, Lekdijk en de Poldersedijk. De veerdam vormde in de middeleeuwen, 

waarschijnlijk rond de 14de en 15de eeuw, een oversteekplaats. Wateringen en (houten) voorgangers 

van de veerdam en kadeconstructies kunnen op deze locatie worden aangetroffen. Bij het karterende 

booronderzoek dat hier heeft plaatsgevonden is mogelijk plavuis aangetroffen op 1,6 meter beneden 

maaiveld. Verder is tijdens het booronderzoek gestuit op een ondoordringbare laag die op basis van 

historisch kaartmateriaal gerelateerd kan worden aan een aanmeerhelling van de watering of een 

veerstoep. In een verstoorde laag is 12de-eeuws aardewerk aangetroffen.
61

 In de meeste boringen is 

geen intacte bodemopbouw aangetroffen. De vindplaats is waarschijnlijk deels verstoord. 

 

Vindplaats 3: IJsseldijk 363-367 

Langs de Hollandsche IJssel vormde scheepsbouw een van de belangrijkste economische activiteiten 

vanaf circa de 16de eeuw. Krimpen aan den IJssel beschikte destijds over drie scheepswerven: de 

scheepswerf aan het begin van de IJsseldijk (in de omgeving van de Lekdijk), de scheepswerf Van 

Duijvendijk, eveneens aan de IJsseldijk (ter plaatse van nr. 363-7), en de scheepswerf in de 

Stormpolder. Aan de IJsseldijk 365 is booronderzoek uitgevoerd op de locatie van de scheepswerf.
62

 

De scheepswerf is buitendijks gelegen en omvat naast IJsseldijk 365 ook IJsseldijk 363 en 367. 

Tijdens dit onderzoek zijn fragmenten aardewerk uit de 18de tot 20ste eeuw aangetroffen. Verder zijn 

er sporen aangetroffen van de gesloopte historische bebouwing (de kanonnenloods, zie hoofdstuk 

6.1). Aan de IJsseldijk 365 is geen verder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Toch kunnen er 

rondom nog sporen van de scheepswerf aanwezig zijn. Ten noorden van IJsseldijk 365 ligt de 

dwarshelling van de scheepswerf. Mogelijk kunnen hier nog archeologische resten (houten balken 

bijvoorbeeld) worden aangetroffen.  
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7.1 Archeologische verwachting op basis van geo(morfo)logie (kaartbijlage 1) 

7.1.1 Hoge archeologische verwachting  

De rivierduin krijgt een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van archeologische resten. 

Hier is de te verwachten dichtheid aan archeologische vindplaatsen uit het neolithicum tot en met de 

bronstijd het hoogst. De grootte van de te verwachten vindplaatsen kan echter variëren van enkele 

tientallen vierkante meters (jachtkampjes) tot honderden vierkante meters (nederzettingen).  

 

Aan de Hollandsche IJssel, de Oude Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas is een middelhoge 

verwachting toegekend op het aantreffen voor resten vanaf circa de late ijzertijd. Niet alleen 

verspoelde archeologische resten, maar ook resten die samenhangen met de infrastructuur als 

dammen en duikers kunnen hier worden aangetroffen. Vanwege de verlegging van een bocht in de 

IJssel in het noordoosten van Krimpen aan den IJssel in de jaren 30 van de vorige eeuw is een deel 

van het voormalige vasteland in de Hollandsche IJssel komen te liggen. Omdat hier ook 

bewoningssporen kunnen worden aangetroffen wordt aan dit deel van de Hollandsche IJssel een 

hoge archeologische verwachting toegekend voor de periode vanaf de late ijzertijd tot en met de 

nieuwe tijd.  

 

7.1.2 Middelhoge archeologische verwachting  

Een middelhoge archeologische verwachting is toegekend aan oeverwallen van de (Oude) 

Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas (Merwede), vanwege het bescheiden karakter van de 

oeverwallen (verhoogde kleioevers). Vermoedelijk zullen hierop alleen vindplaatsen uit de ijzertijd tot 

en met de vroege middeleeuwen aanwezig zijn.  

 

7.1.3 Lage archeologische verwachting 

De pleistocene afzettingen hebben een lage archeologische verwachting gekregen. Deze verwachting 

is gebaseerd op het karakter van de hier te verwachten paleolithische resten (wijde verspreiding en 

een kleine omvang), de grote oppervlakte van de terrasvlakte, de niet nader te specificeren 

verwachtinglocaties en de grote diepteligging van prehistorische resten. Een lage verwachting wil niet 

zeggen dat vindplaatsen niet aanwezig zijn, maar wel dat de verwachte dichtheid aan vindplaatsen 

laag is.  

 

De komklei-op-veengronden hebben eveneens een lage archeologische verwachting gekregen, voor 

de periode tot en met de vroege middeleeuwen, met uitzonderingen van de randen aan de 

Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas. Vanwege de natte condities zullen bewoningsomstandigheden 

niet optimaal zijn geweest. Ook hier wil een lage verwachting niet zeggen dat vindplaatsen niet 

aanwezig zijn, maar wel dat de verwachte dichtheid laag is. 

 

Een lage verwachting is ook toegekend aan de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel en de 

zellingen. Vanwege de afgravingen die hier hebben plaatsgevonden ten behoeve van de 

steenfabrieken in de nieuwe tijd worden hier geen archeologische resten meer verwacht. Bij de 

afgegraven en opgehoogde zellingen is de bodemopbouw eveneens verstoord geraakt. Dieper 

gelegen prehistorische resten kunnen hier nog wel worden aangetroffen.  
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7.2. Archeologische verwachting op basis van cultuurhistorie (kaartbijlage 2) 

7.2.1 Hoge archeologische verwachting 

Een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten in de ondergrond geldt bij de 

voormalige ontginningsbasis: de oeverwallen van de IJssel en De Loet. Aan de Hollandsche IJssel 

vindt lintbebouwing plaats, zowel aan de Stormpolderdijk als aan de IJsseldijk. De bewoning bestaat 

uit verschillende verspreide concentraties. Vanwege deze verspreiding is ervoor gekozen om het hele 

dijklint een hoge archeologische verwachting te geven voor bewoning vanaf de late middeleeuwen. Dit 

dijklint heeft een buffer van 100 meter binnendijks met een hoge archeologisch verwachting; op deze 

wijze worden eventuele onnauwkeurigheden in het historisch kaartmateriaal ondervangen. Aan de 

zuidkant van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft mogelijk een lint huisterpen gelegen; hoewel 

deze voornamelijk voorkomen aan de zuidkant van de Loet zijn zij, zo blijkt uit archeologisch 

onderzoek en uit het AHN, niet uit te sluiten aan de noordzijde van de Loet.  

 

Rondom de verdwenen molens, de (verdwenen) scheepswerven, de (verdwenen) steenbakkerijen en 

de veerplaatsen is een buffer aangehouden van 50 meter. Voor deze buffer geldt een hoge 

archeologische verwachting op het aantreffen van archeologische resten voor (funderings)resten van 

deze gebouwen en het erf hieromheen. Ook voor een aantal van de oudere rijksmonumenten waar 

mogelijk archeologische resten aanwezig kunnen zijn die samenhangen met het gebouw of eventuele 

voorgangers, is een buffer van 50 meter met hoge archeologische verwachting aangehouden. De 

reeds opgegraven resten van de molens (Hoge en Lage watermolen van de polder Kortland) hebben 

logischerwijs geen archeologische verwachtingswaarde meer. Ook het veer dat mogelijk heeft bestaan 

op de Stormpolder, maar waarvan de locatie niet is terug te vinden op historische kaarten, is niet 

opgenomen in het verwachtingsmodel.  

 

7.2.2 Lage archeologische verwachting 

De overige delen van de gemeente hebben een lage archeologische verwachting gekregen. De 

dichtheid van vindplaatsen uit de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd is hier gering.  

 

 

7.3. Archeologische verwachting op basis van archeologie (kaartbijlage 3) 

7.3.1 Hoge archeologische verwachting 

Voor de drie archeologische vindplaatsen – de huisterpen aan de Loet, de veerdam en de 

scheepswerf aan de IJsseldijk 363-367 – geldt een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten. Voor de vindplaats aan de Loet geldt een hoge verwachting op het aantreffen 

van resten uit de vroege middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Voor de vindplaatsen aan de 

veerdam en op de scheepswerf geldt met name een hoge verwachting op archeologische resten uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd, desalniettemin kunnen vondsten met een vroegere datering hier 

niet worden uitgesloten.  

7.3.2 Lage archeologische verwachting 

Bij een aantal archeologische onderzoeken is geen, of geen behoudenswaardige archeologie 

aangetroffen. Deze onderzoeken hebben een lage verwachting gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 



 32 

7.4 De archeologische verwachtingenkaart (kaartbijlage 4) 

Door de informatie van kaartbijlage 1 tot en met 3 te combineren ontstaat een archeologische 

waarden- en verwachtingenkaart van de gehele gemeente Krimpen aan den IJssel. Bij het 

samenvoegen van deze samengestelde kaart is niet uitgegaan van een gemiddelde van 

archeologische verwachtingen. Wanneer sprake was van verschillende verwachtingswaarden is 

uitgegaan van de hoogste verwachting. Verder is in een aantal gevallen de verwachting naar beneden 

bijgesteld vanwege verstoringen, zoals de aanleg van de nieuwbouwwijken. Hierbij kan logischerwijs 

worden aangenomen dat veel grondverzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om plaatselijke 

verstoringen, als heien, maar met name om groot grondverzet dat gepaard gaat met het bouwrijp 

maken van kavels, het aanbrengen van funderingen, maar ook het aanleggen van kabels en 

leidingen. Ook afgravingen, en verstoringen die dijkdoorbraken (walen) teweeg hebben gebracht. 

Hoewel schriftelijk bronmateriaal ontbreekt, is de verwachting dat de bodem minimaal enkele tientallen 

centimeters diep verstoord is. Toch kan door het ontbreken van een precieze verstoringsdiepte niet 

worden uitgesloten dat archeologische resten nog aanwezig kunnen zijn. Daarom is besloten om de 

verwachting die hier oorspronkelijk geldt te verlagen met 1 categorie. Zo is een gebied met een hoge 

verwachting waar een afgraving heeft plaatsgevonden bijgesteld naar een middelhoge verwachting. 

Dit omdat de verwachte aanwezigheid en spreiding van de archeologische resten geringer is dan bij 

een hoge verwachting. De verstoringen en ophogingen staan aangegeven op fig. 7.1. 

 

Het AHN is geraadpleegd om verstoringen in de vorm van ontgravingen en ophogingen aan het licht 

te brengen. Ontgravingen zijn niet waarneembaar. Ophogingen wel; ter plaatse van het EMK-terrein in 

de Stormpolder is sprake van ophoging. 

 

 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de vertaalslag gemaakt van het archeologisch verwachtingsmodel naar de 

ruimtelijke plannen. Voor elk van de verschillende gebieden, variërend van de bekende vindplaatsen 

tot de lage verwachtingswaarde, wordt een voorstel ten aanzien van de voorschriften gedaan. Het 

algemene uitgangspunt dat aansluit bij het Europese verdrag van Valletta en de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg is archeologische waarden waar mogelijk in de bodem te behouden 

(behoud in situ) en beheermaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Indien behoud in situ niet 

mogelijk is wordt overgaan tot het beschermen van archeologische waarden ex situ. Voor elk gebied 

wordt een afweging gemaakt tussen de bescherming van archeologische waarden door middel van 

behoud of onderzoek en de aspecten die daarbij komen kijken, zoals kosten, tijd en regeldruk. Dit 

resulteert doorgaans in het principe: hoe groter de kans op archeologische waarden, hoe strenger de 

voorschriften. 

 

 

8.2 De ondergrenzen 

Categorie 1: bekende vindplaatsen 

 

Categorie 1 betreft: 

 

 Vindplaats 1: Polder Langeland / De Loet, een huisterp uit de periode vroege middeleeuwen tot 

nieuwe tijd 

 Vindplaats 2: Veerdam, de dam uit de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd 

 Vindplaats 3: IJsseldijk 363-367, scheepswerf vanaf de 17de eeuw 
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Bij de terreinen van categorie 1 gaat het om vastgestelde archeologische waarden. Hier dient in de 

eerste plaats gestreefd te worden naar behoud van de resten in situ (in de grond) door 

planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt archeologisch vooronderzoek 

gevraagd bij plangebieden groter dan 50 m
2
, waarvan de bodemingrepen dieper reiken dan 0,3 m 

onder maaiveld. Dit betekent dat de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die 

ondieper zijn dan 0,3 m onder maaiveld en evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van 

minder dan 50 m
2
.  

In het geval dat het plangebied groter is dan 50 m
2
, maar de verstorende ingreep kleiner – te denken 

valt aan een beperkte ingreep zoals een schuur op een groter perceel – wordt de aanvrager alsnog 

vrijgesteld van archeologische verplichtingen. In dat geval wordt het te bebouwen oppervlak als 

uitgangspunt genomen. 

 

Categorie 2: hoge archeologische verwachtingswaarde 

 

2a. Categorie 2a betreft de zone van de stroomruggen en de dijklinten, de cultuurhistorische 

elementen, delen van de Oude Tiendweg en de zone met aanwijzingen voor bewoning in het 

zuidoosten van Krimpen aan den IJssel. Hier dient bij plangebieden groter dan 100 m
2
, waarvan de 

bodemingrepen dieper reiken dan 0,3 m onder maaiveld, archeologisch vooronderzoek te worden 

uitgevoerd. Dit betekent dat de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die ondieper 

zijn dan 0,3 m onder maaiveld en evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van minder dan 

100 m
2
. In het geval dat het plangebied groter is dan 100 m

2
, maar de verstorende ingreep kleiner – te 

denken valt aan een beperkte ingreep zoals een bescheiden woonhuis op een groter perceel – wordt 

de aanvrager alsnog vrijgesteld van archeologische verplichtingen. In dat geval wordt het te 

bebouwen oppervlak als uitgangspunt genomen.  

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

2b. Categorie 2b betreft die delen van de donk, waar geen grootschalige woningbouw op heeft 

plaatsgevonden.
63

 Hier dient bij plangebieden groter dan 100 m
2
, waarvan de bodemingrepen dieper 

reiken dan 8 m onder maaiveld, archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die ondieper zijn dan 8 m onder maaiveld 

en evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van minder dan 100 m
2
. 

In het geval dat het plangebied groter is dan 100 m
2
, maar de verstorende ingreep kleiner – te denken 

valt aan een beperkte ingreep zoals een bescheiden woonhuis op een groter perceel – wordt de 

aanvrager alsnog vrijgesteld van archeologische verplichtingen. In dat geval wordt het te bebouwen 

oppervlak als uitgangspunt genomen. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

NB: Op grote diepte, vanaf 14 m onder maaiveld, geldt een lage verwachting voor het aantreffen van 

paleolithische resten. Plangebieden groter dan 10.000 m
2
 met ingrepen dieper dan 14 m – 

uitgezonderd het slaan van enkel heipalen – dienen ook met deze resten rekening te houden. 

 

                                                      
63

 Het deel van de donk dat overlapt met de verwachte bewoning in het zuidoosten van Krimpen aan den IJssel, valt onder 
categorie 2a. 
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Categorie 3: middelhoge archeologische verwachtingswaarde 

 

3a. Categorie 3a betreft de stroomruggen zonder specifieke aanwijzingen voor bewoning tot en met 

de 19de eeuw en verder delen van de Oude Tiendweg en cultuurhistorische elementen, waarop 

grootschalige woningbouw heeft plaatsgevonden. Hier dient bij plangebieden groter dan 1.000 m
2
, 

waarvan de bodemingrepen dieper reiken dan 0,3 m onder maaiveld, archeologisch vooronderzoek te 

worden uitgevoerd. Dit betekent dat de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die 

ondieper zijn dan 0,3 m onder maaiveld en evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van 

minder dan 1.000 m
2
. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

NB: Op grote diepte, vanaf 14 m onder maaiveld, geldt een lage verwachting voor het aantreffen van 

paleolithische resten. Plangebieden groter dan 10.000 m
2
 met ingrepen dieper dan 14 m – 

uitgezonderd het slaan van enkel heipalen – dienen ook met deze resten rekening te houden. 

 

3b. Categorie 3b betreft het gedeelte van de donk waarop grootschalige woningbouw heeft 

plaatsgevonden. Hier dient bij plangebieden groter dan 1.000 m
2
, waarvan de bodemingrepen dieper 

reiken dan 8 m onder maaiveld, archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die ondieper zijn dan 8 m onder maaiveld 

en evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van minder dan 1.000 m
2
. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

NB: Op grote diepte, vanaf 14 m onder maaiveld, geldt een lage verwachting voor het aantreffen van 

paleolithische resten. Plangebieden groter dan 10.000 m
2
 met ingrepen dieper dan 14 m – 

uitgezonderd het slaan van enkel heipalen – dienen ook met deze resten rekening te houden. 

 

Categorie 4: lage archeologische verwachtingswaarde 

 

Dit betreft die delen van de veengebieden waar geen aanwijzingen voor archeologische resten zijn. 

Hier dient bij plangebieden groter dan 10.000 m
2
, waarvan de bodemingrepen dieper reiken dan 1 m 

onder maaiveld, archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Dit betekent dat de 

archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die ondieper zijn dan 1 m onder maaiveld en 

evenmin voor diepere ingrepen over een oppervlak van minder dan 10.000 m
2
. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

Op de delen met het label “geen verwachting” gelden logischerwijs geen archeologische eisen. Die 

delen van Krimpen aan den IJssel die op basis van het verwachtingsmodel een lage verwachting 

hebben en waar (aanwijzingen voor) verstoringen in de bodem zijn, hebben geen verwachting 

gekregen. Mocht het verwachtingsmodel afwijken van de realiteit – met andere woorden: in deze 

gebieden blijken toch archeologische resten aanwezig – dan geldt hier de wettelijke meldingsplicht om 

vondsten te melden bij onze minister, of in de praktijk vaak bij het bevoegd gezag.
64

 Het is vervolgens 

                                                      
64

 Monumentenwet 1988 art. 53: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.” 
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aan de verschillende overheden om te beslissen of onderzoek van deze resten gewenst is. In dat 

geval kunnen de kosten niet afgewenteld worden op de verstoorder van de grond – normaliter 

verantwoordelijk voor kosten en uitvoering van archeologisch onderzoek – en er zal een 

maatwerkoplossing gevonden moeten worden. 

 

Categorie 5: hoge verwachtingswaarde (water) 

Dit betreft het deel van Krimpen aan den IJssel, dat voorheen droog lag en waar vanaf de jaren 30 

van de 20ste eeuw de Hollandsche IJssel stroomt. Hier dient bij plangebieden groter dan 5.000 m
2
, 

waarvan de bodemingrepen dieper reiken dan 0,5 m in de rivierbodem, archeologisch vooronderzoek 

te worden uitgevoerd. Dit betekent dat de archeologische eisen niet gelden voor grotere ingrepen, die 

minder diep verstoren dan 0,5 m onder maaiveld en evenmin voor diepere ingrepen over een 

oppervlak van minder dan 5.000 m
2
. De archeologische eisen gelden alleen voor ingrepen waarbij het 

profiel van de rivier gewijzigd wordt, zoals verdieping of verbreding van de rivier. 

Baggerwerkzaamheden in het kader van normaal onderhoud zijn hiermee vrijgesteld van 

archeologisch (voor)onderzoek. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

NB: Op grote diepte, vanaf 14 m onder maaiveld, geldt een lage verwachting voor het aantreffen van 

paleolithische resten. Plangebieden groter dan 10.000 m
2
 met ingrepen dieper dan 14 m – 

uitgezonderd het slaan van enkel heipalen – dienen ook met deze resten rekening te houden. 

 

Categorie 6: middelhoge verwachtingswaarde (water) 

Dit betreft de overige grote wateren. Bij de terreinen van categorie 6 wordt archeologisch 

vooronderzoek gevraagd bij plangebieden groter dan 10.000 m
2
, waarvan de bodemingrepen dieper 

reiken dan 0,5 m in de rivierbodem. Dit betekent dat de archeologische eisen niet gelden voor grotere 

ingrepen, die minder diep verstoren dan 0,5 m onder maaiveld en evenmin voor diepere ingrepen over 

een oppervlak van minder dan 10.000 m
2
. De archeologische eisen gelden alleen voor ingrepen 

waarbij het profiel van de rivier gewijzigd wordt, zoals verdieping of verbreding van de rivier. 

Baggerwerkzaamheden in het kader van normaal onderhoud zijn hiermee vrijgesteld van 

archeologisch (voor)onderzoek. 

Indien het onderzoek uitwijst dat een vindplaats aanwezig is, dient gestreefd te worden naar behoud 

van de resten in situ (in de grond) door planaanpassing. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, wordt 

de informatie veiliggesteld door archeologisch vervolgonderzoek. 

 

Achtergrond van de ondergrenzen 

Positie ten opzichte van overig overheidsbeleid: 

 

Beleid van hogere overheden 

Het landelijk beleid met betrekking tot ondergrenzen is beperkt. De Monumentenwet 1988 laat de 

gemeenten een hoge mate van vrijheid om eigen beleid te vormen op het gebied van archeologie. De 

wet geeft aan dat gemeenten rekening dienen te houden met zowel bekende als te verwachten 

archeologie.
65

 Tevens bevat de Monumentenwet een richtlijn. Artikel 41a van de Monumentenwet 

vermeldt dat geen archeologische eisen gesteld worden bij projecten met een oppervlak kleiner dan 

100 m
2
. Wel vermeldt dit artikel dat de gemeenteraad een hiervan afwijkende oppervlakte vast kan 

stellen.  Een aanvullende richtlijn is gegeven in het Besluit Omgevingsrecht (BOR), ingegaan per 1 

                                                      
65

 Monumentenwet art. 38a. 
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oktober 2010. Artikel 5.5 van bijlage II, hoofdstuk V van het BOR geeft aan dat de regels met 

betrekking tot vergunningsvrij bouwen niet gelden waar archeologische voorschriften in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen, tenzij het oppervlak van het bouwwerk minder dan 50 m
2
 bedraagt. 

De Provincie Zuid-Holland heeft een andere eis neergelegd; zowel voor bekende archeologische 

waarden als verwachte archeologische waarden (zeer hoge en redelijk tot hoge verwachting) stelt de 

provincie de ondergrens voor archeologisch onderzoek op 100 m
2
 en 0,3 m onder maaiveld.

66
 De 

provincie vraagt tevens dat een afwijking van de norm uit de Monumentenwet (100 m
2
) inhoudelijk 

gemotiveerd wordt. 

 

Beleid van gemeenten in de regio 

Van de nabijgelegen gemeenten zijn Rotterdam en Capelle aan den IJssel in het bezit van een eigen 

beleidskaart, die is vastgesteld door de gemeenteraad. De geldende ondergrenzen zijn weergegeven 

in onderstaande tabel.  

 

categorie 
Provincie Zuid-

Holland 
Rotterdam Capelle 

Krimpen aan 
den IJssel 

Bekende archeologische 
waarden 

100 m
2
 en 0,3 m –

mv 

Archeologisch 
Belangrijke Plaatsen: 
behoud; indien niet 
mogelijk in alle 
gevallen onderzoek 

AMK-
terreinen: 
behoud; 
indien niet 
mogelijk in 
alle 
gevallen 
onderzoek 

50 m
2
 en 0,3 m –

mv 

Hoge verwachtingswaarde 
100 m

2
 en 0,3 m –

mv 

Zeer hoge 
verwachting: in alle 
gevallen onderzoek 

Zeer hoge 
verwachtin
g: 100 m

2
, 

diepte 
variërend: 
0/0,5/1 m –
mv of 2 m 
–NAP 

100 m
2
 en 0,3 m / 

8 m –mv 

Middelhoge 
verwachtingswaarde 

100 m
2
 en 0,3 m –

mv 

Redelijk tot hoge 
verwachting: 200 m

2
, 

0/3 m –NAP* 

Redelijk tot 
hoge 
verwachtin
g: 200 m

2
, 

diepte 
variërend 
van 0,5/1 
m –mv of 0 
tot 2 m –
NAP 

1000 m
2
 en 0,3 m 

/ 8 m –mv 

Lage verwachtingswaarde  geen eisen geen eisen 
10.000 m

2
 en 1 m 

–mv 
 

Water  
>200 m

2
, alle 

dieptes*  
>200 m

2
 en 

alle dieptes 

5.000/10.000 m
2
 

en 0,5 m –mv 
 

* De plannen zijn voor te leggen aan de archeologische dienst van de gemeente Rotterdam, die vervolgens per 

plan bepaalt of onderzoek nodig is. 

 

Tabel 8.1 Ondergrenzen gemeenten in de regio. De beleidscategorieën komen slechts ten dele overeen; voor het overzicht zijn 

vergelijkbare categorieën op één lijn geplaatst. De gemeenten maken naast deze ondergrenzen uitzonderingen voor normaal 

onderhoud en beheer. 
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8. 3 Onderbouwing van de geadviseerde ondergrenzen 

Bovengenoemde ondergrenzen bestaan uit zowel een oppervlaktemaat, als een dieptemaat. Voor de 

dieptemaat is het gangbaar dat deze gerelateerd is aan het niveau waarop archeologische resten 

verwacht worden. 

De oppervlaktematen op archeologische beleidskaarten worden echter zelden op basis van puur 

archeologisch-inhoudelijke argumenten bepaald. Dit vereist namelijk een uitgebreid onderzoek. Een 

vraag als “wanneer is een ondergrens zodanig groot dat vindplaatsen gemist worden?” is niet 

makkelijk te beantwoorden. Om dit te bepalen, dient per verwachtingszone een goed beeld te worden 

gevormd van alle type vindplaatsen en hun datering die op die zone mogelijk zijn en dient aan de 

hand daarvan een inschatting van de omvang van die vindplaatsen gemaakt te worden.  

 

Een andere benadering kan uitgaan van onderzochte vindplaatsen en daarbij terugredeneren hoeveel 

van die vindplaatsen niet vooraf bekend waren. Op basis van een dergelijk onderzoek heeft 

bijvoorbeeld de provincie Utrecht de ondergrens op hoge en middelhoge verwachting naar beneden 

bijgesteld voor plangebieden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
67

 

 

In de praktijk worden de oppervlakte-ondergrenzen veelal bepaald door een combinatie van niet-

archeologische en soms puur praktische argumenten. Het is vaak zinnig om aan te sluiten bij 

maatvoeringen die gangbaar zijn in de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor vergunningsvrij bouwen. 

Daarnaast speelt bij de afweging ook het ambitieniveau van de betreffende gemeente een rol. Het 

gaat dan om vragen als: in hoeverre wordt het acceptabel geacht dat (delen van) vindplaatsen 

ongezien verstoord worden? Ondanks de onderlinge verschillen zijn er algemene uitgangspunten. Een 

algemeen uitgangspunt is: hoe lager de verwachting, hoe groter de ondergrens.  

 

Hieronder volgt een onderbouwing van de geadviseerde ondergrenzen: 

 

1. De drie bovengenoemde vindplaatsen dateren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Sporen uit die 

periode zijn doorgaans direct onder de bouwvoor gelegen, of – in het geval van kleiwinning – zelfs 

direct aan het oppervlak. De dieptemaat van 0,3 m onder maaiveld houdt hier rekening mee. 

Daarnaast sluit deze aan op het beleid van de provincie Zuid-Holland. 

 

De oppervlaktemaat van 50 m
2
 sluit aan bij de norm voor vergunningsvrij bouwen. Aansluiting bij deze 

maat is praktisch. Een kleinere maatvoering vereist een actieve handhaving op ontgravingen van 

beperkte omvang, terwijl bij maatvoering van 50 m
2
 de archeologische eisen bij vergunningverlening 

overgelegd kunnen worden aan de aanvrager. Tegelijkertijd wordt op deze terreinen gekozen voor de 

kleinst mogelijke norm, zodat het verloren gaan van archeologische waarden tot een minimum beperkt 

wordt. In de praktijk betekent deze norm dat het overgrote deel van de aanbouwen en schuren niet 

archeologieplichtig zal zijn. Bij de bouw van woningen zullen doorgaans wel eisen met betrekking tot 

archeologie gesteld worden.  

De gemeenten Capelle en Rotterdam hebben een striktere ondergrens en staan op het standpunt dat 

bekende archeologische waarden volledig behouden (of anders onderzocht) dienen te worden. 

 

2. Deze categorie betreft de zones met een hoge verwachtingswaarde, de gebieden waarvoor sterke 

indicaties voor bewoning en ander landgebruik bestaan, maar waarvan niet zeker is dat er zich overal 

archeologische resten zullen bevinden. Hiervoor lijkt de norm van 50 m
2
 te streng. Om deze reden 

wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de maatvoering uit de Monumentenwet en het beleid van de 

provincie Zuid-Holland, namelijk 100 m
2
. De bouw van afzonderlijke woonhuizen wordt hierdoor in 

principe uitgesloten van archeologisch (voor)onderzoek.  
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Het verschil tussen categorie 2a en 2b hangt samen met de diepte van de te verwachten 

archeologische resten. Deze bedraagt 0,3 m onder maaiveld voor de delen waar onder meer 

middeleeuwse en nieuwe tijdse bewoning wordt verwacht en 8 m onder maaiveld voor eventuele 

oudere vindplaatsen op de top van de donk. De gemeenten Rotterdam en Capelle hanteren een 

strikter regime op de zones met hoge verwachtingswaarde.  

 

3. Deze categorie betreft de zones met een middelhoge verwachtingswaarde. De trefkans in deze 

gebieden is lager dan bij de gebieden van categorie 2, vanwege een minder dichte vondstspreiding. 

Om deze reden is de ondergrens voor de oppervlakte ruimer, namelijk 1.000 m
2
. Een groot deel van 

de ruimtelijke ingrepen zal hiermee zijn vrijgesteld van archeologische eisen. Slechts grootschaliger 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen en woningbouw, zijn archeologieplichtig. Het verschil 

tussen categorie 3a en 3b hangt samen met de diepte van de te verwachten archeologische resten. 

Deze bedraagt 0,3 m onder maaiveld voor de delen waar onder meer middeleeuwse en nieuwe tijdse 

bewoning wordt verwacht en 8 m onder maaiveld voor eventuele oudere vindplaatsen op de top van 

de donk. De gemeenten Rotterdam en Capelle hanteren een strikter regime op de zones met 

middelhoge verwachtingswaarde.  

 

4. De terreinen van categorie 4 betreffen de gebieden met een lage verwachting op menselijke 

activiteit/bewoning in het verleden. Het zijn de veengebieden, die doorgaans te nat waren voor 

bewoning en andere vormen van intensief grondgebruik. Desondanks heeft onderzoek in de regio 

verschillende malen aangetoond dat deze gronden wel degelijk bewoonbaar waren. Daarnaast 

kunnen hier toevalsvondsten – zo genoemd vanwege het onvoorspelbare karakter – zoals veenpaden 

en rituele deposities aangetroffen worden. Het verplicht stellen van onderzoek op deze gronden dient 

ter toetsing van het verwachtingsmodel, dat uitgaat van een slechte toegankelijkheid. Dit wordt echter 

alleen geëist in geval van grootschalige ontwikkelingen, namelijk groter dan 10.000 m
2
.
68

 In de praktijk 

zal dit zelden een zware belasting zijn. Om dezelfde reden is de dieptemaat hier verruimd tot 1 m 

onder maaiveld. Dit voorstel wijkt af van het beleid van de gemeentes in de regio. De twee 

bovengenoemde gemeentes stellen geen eisen aan ingrepen op een lage verwachtingswaarde. 

 

5. Deze categorie betreft de hoge verwachtingswaarde van waterbodems. Voor de ruime 

ondergrenzen op water zijn verschillende argumenten aan te voeren. De kans is aanwezig dat resten 

al verspoeld zijn. Aangezien de archeologische verplichtingen alleen zullen gelden bij wijzigingen van 

het profiel en deze doorgaans met name over grotere oppervlakten voor zullen komen, lijkt een ruime 

oppervlaktemaat niet bezwaarlijk. Ook is voor de gemeente het kostenaspect van belang. Desondanks 

hanteren de gemeentes Rotterdam en Capelle aan den IJssel een veel striktere oppervlaktemaat.  

De voorgestelde dieptemaat omhelst niet elke verstoring van de bodem, zoals de gemeentes 

Rotterdam en Capelle hanteren, maar gaat ervan uit dat het bovenste deel van de bodem bestaat uit 

los slib en delen die reeds door werkzaamheden verstoord kunnen zijn. Tot slot wordt geadviseerd om 

bij werkzaamheden in het kader van normaal onderhoud (baggerwerkzaamheden) in de bestekken de 

wettelijke meldingsplicht te vermelden en specificaties op te nemen met betrekking tot 

eigendomsrecht. 
69

 

 

6. Categorie 6 betreft de middelhoge verwachtingswaarde van waterbodems. Vanwege de lagere 

verwachting dan onder categorie 5, is de ondergrens voor de oppervlakte van archeologieplichtige 

ingrepen hoger.  
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Voor de ruime ondergrenzen op water zijn verschillende argumenten aan te voeren. De kans is 

aanwezig dat resten al verspoeld zijn. Aangezien de archeologische verplichtingen alleen zullen 

gelden bij wijzigingen van het profiel en deze doorgaans met name over grotere oppervlakten voor 

zullen komen, lijkt een ruime oppervlaktemaat niet bezwaarlijk. Ook is voor de gemeente het 

kostenaspect van belang. Desondanks hanteren de gemeentes Rotterdam en Capelle aan den IJssel 

een veel striktere oppervlaktemaat.  

De voorgestelde dieptemaat omhelst niet elke verstoring van de bodem, zoals de gemeentes 

Rotterdam en Capelle hanteren, maar gaat ervan uit dat het bovenste deel van de bodem bestaat uit 

los slib en delen die reeds door werkzaamheden verstoord kunnen zijn. Tot slot wordt geadviseerd om 

bij werkzaamheden in het kader van normaal onderhoud (baggerwerkzaamheden) in de bestekken de 

wettelijke meldingsplicht te vermelden en specificaties op te nemen met betrekking tot 

eigendomsrecht.
70

  

 

 

8.4 Advies voor het uit te voeren archeologisch onderzoek 

Gelet op de karakteristieken van de voornoemde categorieën, is het tevens mogelijk een advies te 

geven voor uit te voeren archeologisch (voor)onderzoek dat specifiek op die categorieën 

toegeschreven is, wanneer behoud in situ niet mogelijk is. Hieronder volgt een advies voor het 

onderzoek per categorie
71

: 

 

1. Voor de bekende archeologisch vindplaatsen dient vooronderzoek te bestaan uit een 

bureauonderzoek en proefsleuven. Aangezien deze waarden al enigszins in kaart gebracht zijn, kan 

booronderzoek doorgaans achterwege blijven. 

 

2a. Onderzoek van de terreinen met een hoge verwachtingswaarde dient te worden uitgevoerd 

conform de AMZ-cyclus (zie bijlage 4). Uitgangspunt voor de onderzoeksmethode van karterend 

booronderzoek vormt de Leidraad Karterend Booronderzoek of RAAP-rapport 1000.
72

 

2b. Categorie 2 b betreft de zone met een hoge verwachtingswaarde, die gelegen is op de donk. Bij 

bodemingrepen met een diepte van minimaal 8 m onder maaiveld zullen eventuele vindplaatsen 

doorgaans niet in het vlak zichtbaar zijn, zonder damwanden te slaan. Een opgraving zal om die reden 

een kostbare aangelegenheid zijn. Daarom wordt geadviseerd: 

 in het geval van verstoring door enkel heipalen geen onderzoek te vragen;  

 in het geval van ingrepen waarvoor de plaatsing van damwanden niet noodzakelijk is, het 

vooronderzoek te laten bestaan uit een bureauonderzoek en het definitief onderzoek uit een 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden en onderzoek van de uitgegraven grond;  

 in het geval van ingrepen waarvoor voor uitvoering van het plan reeds damwanden gepland staan, 

het vooronderzoek te laten bestaan uit een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek en 

het definitief onderzoek uit een opgraving. De planning van het proefsleuvenonderzoek en de 

opgraving dient uitdrukkelijk afgestemd te worden op de planning van de overige werkzaamheden 

in het kader van het project. 

 

3a. Onderzoek van de terreinen met een middelhoge verwachtingswaarde dient te worden uitgevoerd 

conform de AMZ-cyclus (zie bijlage 4). Uitgangspunt voor de onderzoeksmethode van karterend 

booronderzoek vormt de Leidraad Karterend Booronderzoek of RAAP-rapport 1000.
73

 

3b. Vooronderzoek: bureauonderzoek, definitief onderzoek: begeleiding. 

In praktijk zal het bij de donk gaan om heipalen, of om grond die verwijderd wordt, zonder dat de 

situatie in situ zichtbaar is. In geval van heipalen is het uitvoeren van onderzoek  niet zinnig; in geval 
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van verwijdering van grond zonder dat situatie in situ zichtbaar is, is alleen begeleiding en onderzoek 

van uitgegraven grond mogelijk zonder damwanden te slaan. Ook is geen vooronderzoek mogelijk. 

Categorie 3 b betreft de zone met een hoge verwachtingswaarde, die gelegen is op de donk. Bij 

bodemingrepen met een diepte van minimaal 8 m onder maaiveld zullen eventuele vindplaatsen 

doorgaans niet in het vlak zichtbaar zijn, zonder damwanden te slaan. Een opgraving zal om die reden 

een kostbare aangelegenheid zijn. Daarom wordt geadviseerd: 

 in het geval van verstoring door enkel heipalen geen onderzoek te vragen;  

 in het geval van ingrepen waarvoor de plaatsing van damwanden niet noodzakelijk is, het 

vooronderzoek te laten bestaan uit een bureauonderzoek en het definitief onderzoek uit een 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden en onderzoek van de uitgegraven grond;  

 in het geval van ingrepen waarvoor voor uitvoering van het plan reeds damwanden gepland staan, 

het vooronderzoek te laten bestaan uit een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek en 

het definitief onderzoek uit een opgraving. De planning van het proefsleuvenonderzoek en de 

opgraving dient uitdrukkelijk afgestemd te worden op de planning van de overige werkzaamheden 

in het kader van het project. 

 

4. Onderzoek van de terreinen met een middelhoge verwachtingswaarde dient te worden uitgevoerd 

conform de AMZ-cyclus (zie bijlage 4). Doorgaans zal dit bestaan uit een bureauonderzoek en 

karterend booronderzoek. Uitgangspunt voor de onderzoeksmethode van karterend booronderzoek 

vormt de richtlijn van de provincie Zuid-Holland van 10 boringen per hectare, minimaal tot 2 m onder 

maaiveld, waarvan iedere tiende boring doorgezet wordt tot 4 m onder maaiveld.
74

 

 

5. Voor ingrepen op waterbodems die archeologieplichtig zijn, dient een bureauonderzoek te worden 

uitgevoerd, aan de hand waarvan een specifiek advies voor de omgang met archeologische waarden 

op de locatie wordt ingewonnen. 

 

6. Voor ingrepen op waterbodems die archeologieplichtig zijn, dient een bureauonderzoek te worden 

uitgevoerd, aan de hand waarvan een specifiek advies voor de omgang met archeologische waarden 

op de locatie wordt ingewonnen. 
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9.1 Aanbevelingen voor prioritering van onderzoek en beheer  

9.1.1 Onderzoek en beheer in de gemeente Krimpen aan den IJssel 

Zoals valt waar te nemen op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart en de 

archeologische beleidskaart van de gemeente, bevinden de gronden met de hoogste archeologische 

waarden en verwachtingen zich langs de IJsseldijk, een deel van de Lekdijk en op de 

hoogstwaarschijnlijk aanwezige donk in het zuidoosten van de gemeente.  

 

Als het om het beheer gaat van cultuurhistorisch landschap en de daarin mogelijk aanwezige 

archeologische waarden ligt het voor de hand, dat de gemeente Krimpen aan den IJssel deze 

gronden, ten behoeve van verdere ontwikkelingen in de gemeente, zoveel mogelijk ontziet. Daar waar 

dat niet mogelijk is, dient rekening te worden gehouden met de mogelijke archeologische waarden.  

 

Op het totale oppervlakte van de gemeente Krimpen aan den IJssel is het oppervlak van gronden met 

een archeologische waarde en/of verwachting niet zeer groot. Op basis van dat gegeven, en de 

aangetroffen archeologische perioden in de bodem, vooral de nieuwe tijd, ligt het prioriteren van 

onderzoek in de gemeente Krimpen aan den IJssel niet voor de hand. Het aantreffen van vondsten 

en/of vindplaatsen uit eerdere perioden dan de nieuwe tijd kan wel bijzonder worden genoemd voor de 

gemeente. Mochten deze worden aangetroffen, dan dient daar wel met prioriteit aandacht aan te 

worden besteed.  

 

 

9.2 Aanbevelingen voor archeologiebeleid  

9.2.1 Het juridisch instrumentarium 

Nadat de beleidskaart door de gemeenteraad is vastgesteld, is het van het grootste belang de 

beleidskaart en de archeologische planregels op te nemen in de nieuw vast te stellen 

bestemmingsplannen, beheersverordeningen en projectbesluiten. Daaraan voorafgaand kan de 

gemeente de vastgestelde ondergrenzen (zie beleidskaart) en de op te nemen archeologische 

planregels overigens al wel toepassen bij (vaker voorkomende) te verlenen ontheffingen, 

projectbesluiten en beheersverordeningen.  

 

In aanvulling op een archeologisch regime in het bestemmingsplan kan de gemeente Krimpen aan 

den IJssel ook nog een archeologisch regime vastleggen in een verordening. Dit kan de gemeente 

vastleggen in een archeologie- of erfgoedverordening. De huidige Monumentenverordening van de 

gemeente kan bijvoorbeeld worden omgezet in een erfgoedverordening; op deze wijze kan een 

gemeentedekkend archeologieregime worden opgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat in 

bestemmingsplannen waarin geen archeologische voorschriften zijn opgenomen geen archeologisch 

onderzoek wordt verricht.  

 

Een juridisch adequate wijze om de archeologie als relevante omgevingsfactor in het 

bestemmingsplan op te nemen, is door het archeologische regime (zoals aangegeven op de 

beleidskaart) op te tekenen op de plankaart, alsmede door het opnemen van archeologische 

planregels. Dit dient conform de norm, opgenomen in de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP) 2009, te geschieden. Enkel een toelichtende tekst in het 

bestemmingsplan (ontheffing, projectbesluit en beheersverordening) is ontoereikend.  

 

Het is aanbevelenswaardig de plantoetsers uitgebreid te informeren over deze nieuw te toetsen 

omgevingsconditie. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst. 



 42 

Aanbevelingen:  

 laat de gemeenteraad de archeologische beleidskaart vaststellen 

 neem de beleidskaart en de archeologische planregels op in nieuw vast te stellen 

bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen 

 gebruik de beleidskaart en de planregels reeds bij te verlenen ontheffingen 

 overweeg het opstellen van een erfgoedverordening 

 informeer de plantoetsers over de nieuw te toetsing omgevingsconditie „archeologie‟. 

 

9.2.2 Archeologie opnemen in de eigen plannen en de planontwikkeling  

Het verdient de voorkeur de omgevingsconditie „archeologie‟ zo vroeg mogelijk in de planvorming van 

de gemeente Krimpen aan den IJssel te betrekken. Op deze wijze kan zicht worden gekregen op de 

mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, is „behoud in situ‟ (in de bodem) het beste te 

realiseren, kan zicht worden gekregen op mogelijke kosten als behoud in de bodem niet realiseerbaar 

is, en kan ook al in de grondexploitatie rekening worden gehouden met mogelijke archeologiekosten 

(bijvoorbeeld de kosten van opgraven).  

 

Het verdient de voorkeur de informatie van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart ook te 

betrekken en te gebruiken in andere gemeentelijke plannen, bijvoorbeeld in de structuurvisie.  

 

In een aantal gevallen is de gemeente zelf bodemverstoorder, bijvoorbeeld bij de aanleg van riolen, 

leidingen, bodemverstorende wegwerkzaamheden, etc. Het is aanbevelenswaardig bij de uitvoering 

van deze werken rekening te houden met het aantreffen van mogelijke archeologische sporen. In die 

gevallen treedt de gemeente op als opdrachtgever voor het archeologisch onderzoek. 

 

Aanbevelingen:  

 neem „archeologie‟ zo vroeg mogelijk op in alle planvorming(splannen) van de gemeente Krimpen 

aan den IJssel 

 informeer alle betrokkenen bij het ruimtelijke ordeningsbeleid, de planvorming en de eigen 

gemeentelijke bodemverstorende activiteiten in de gemeente Krimpen aan den IJssel over de 

waarde en het nut van de (nieuwe) omgevingsconditie „archeologie‟.  

 

9.2.3 Onderhoud van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart en beleidskaart 

De archeologische beleidskaart is gebaseerd op een verwachtingsmodel. In de loop van de jaren kan 

dit verwachtingsmodel aanpassing behoeven. Naar aanleiding van vondsten kunnen bijvoorbeeld 

strengere eisen nodig zijn in een gebied. Onderzochte en ontwikkelde terreinen kunnen het label 

“geen verwachting” mee krijgen, waarmee de archeologieplicht vervalt. De archeologische 

beleidskaart is dus geen statisch instrument, maar een kaart die regelmatig bijgewerkt dient te 

worden. Hiervoor dient budget gereserveerd te worden. Nadat de gemeenteraad de kaart heeft 

vastgesteld, kunnen de wijzigingen doorgevoerd worden in de bestemmingsplannen. 

 

Aanbevelingen 

 reserveer budget voor een aanpassing van de beleidskaart elke vier jaar 

 

9.2.4 Archeologie bij vergunningverlening  

Na het opnemen van de omgevingsconditie „archeologie‟ in de bestemmingsplannen (de ontheffingen, 

projectbesluiten en beheersverordeningen) zal er door de gemeente Krimpen aan den IJssel bij de 

afgifte van omgevingsvergunningen rekening gehouden dienen te worden met de omgevingsconditie 

„archeologie‟. De bij de omgevingsvergunningverlening betrokken ambtenaren dienen derhalve op de 
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hoogte te zijn van de eisen en voorwaarden die de gemeente Krimpen aan den IJssel stelt aan de 

omgang met haar bodemarchief.  

 

In het verlengde hiervan is het aanbevelenswaardig bij alle door de gemeente Krimpen aan den IJssel 

te verlenen vergunningen (voor zover deze vergunningen bodemverstorende activiteiten behelzen) 

melding te maken van de meldingsplicht (Monumentenwet 1988, artikel 53, eerste lid) bij het 

aantreffen van mogelijke archeologische monumenten.  

 

Aanbevelingen:  

 informeer betrokkenen bij de verlening van de omgevingsvergunning over de door de gemeente te 

stellen ter zake doende archeologische eisen en voorschriften 

 neem de meldingsplicht (zoals genoemd in de Monumentenwet 1988) op in alle door de gemeente 

te verlenen vergunningen (voor zover het bodemverstorende activiteiten betreft). 

 

9.2.5 Regiefunctie gemeente bij archeologisch onderzoek  

Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst archeologisch (voor)onderzoek moet worden verricht in 

de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door bureaus 

die in het bezit zijn van een door het Ministerie van OCW verstrekte opgravingsvergunning. De 

gemeente heeft echter de regie en is bevoegd gezag. Dit betekent dat de gemeente bepaalt in welke 

gevallen onderzoek nodig is, zelf een beslissing neemt over de resultaten van de onderzoeken 

(selectiebesluit) en aanvullende eisen kan stellen aan de uit te voeren onderzoeken. Met andere 

woorden: de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een regiefunctie waar het gaat om het 

voorschrijven en de controle op de uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek (bureauonderzoek, 

boringen, proefsleuven en mogelijke opgravingen). De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deze 

archeologische expertise, zoals veel andere gemeenten in Nederland, niet in huis. Voor de invulling 

van archeologische expertise bestaan verschillende mogelijkheden, zoals aansluiting bij een andere 

gemeente of regio – te denken valt aan de gemeente Rotterdam of de regio Krimpenerwaard –, het in 

dienst nemen van een eigen archeoloog of inhuur op ad-hoc basis bij het archeologische 

bedrijfsleven.  

 

Amateurarcheologen en -historici hebben vaak bijzondere (specifieke) kennis van een gemeente of 

streek. Het is aanbevelenswaardig hen zo veel als mogelijk te betrekken bij archeologisch onderzoek.  

 

Aanbevelingen:  

 om de regiefunctie van de gemeente Krimpen aan den IJssel vorm te geven ligt het voor de hand, 

de uitvoerende taken op dit gebied, waarvoor de gemeente zelf de expertise niet in huis heeft, te 

betrekken bij het archeologisch bedrijfsleven of bij omliggende gemeentes. Zowel de gemeente 

Rotterdam als de gemeenten van de Krimpenerwaard hebben archeologische expertise in huis, 

respectievelijk door een eigen archeologische dienst en een regioarcheoloog; 

 betrek zo veel als mogelijk amateurarcheologen en -historici bij uit te voeren onderzoek (neem dit 

bijvoorbeeld als voorwaarde op in voor onderzoek op te stellen Programma‟s van Eisen) en/of 

gemeentelijk archeologiebeleid. 

 

9.2.6 Opstellen van een beleidsplan archeologie  

Gemeentelijk archeologiebeleid legt vast welke doelstellingen en uitgangspunten een gemeente 

nastreeft met haar beleid. Daarbij kan een gemeentelijke archeologiebeleidsnota inzicht verschaffen in 

de vele aspecten die er spelen rondom een verantwoorde omgang met het gemeentelijk 

bodemarchief. Te denken valt dan aan de rol en taken van andere overheden (Rijk en de provincie 

Zuid-Holland), de relevante wetgeving (in het bijzonder die op het terrein van de ruimtelijke ordening), 
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vraagstukken rondom financiële aangelegenheden (planschade, excessieve opgravingskosten, 

bestuurslasten, grondexploitatie), het eigendom, selectiebeleid, depotproblematiek, mogelijke 

samenwerking met andere gemeenten, etc. Ook meer praktische aspecten als een update van de 

archeologische waarden- en verwachtingenkaart, een evaluatie van de beleidsuitgangspunten en dus 

een evaluatie van de vastgestelde vrijstellingsgrenzen, de benodigde fte‟s voor het archeologiebeleid 

en de precieze invulling daarvan, het handhavingsbeleid, etc., kunnen in een beleidsnota worden 

vastgelegd. Ook de relatie met het cultuurhistorisch beleid – en de aanstaande verplichting ook 

monumentale en cultuurlandschappelijke waarden te verankeren in nieuw vast te stellen 

bestemmingsplannen – kan worden opgenomen in een beleidsnota. 

 

Aanbevelingen: 

 om richting te geven aan de omgang met het bodemarchief is het aanbevelenswaardig dat de 

gemeente Krimpen aan den IJssel een beleidsnota „archeologie‟ laat opstellen danwel deze zelf 

opstelt. 

 

9.2.7 Communicatie  

Een geschikt instrument om bewoners en het bedrijfsleven inzicht te geven in de eisen die de 

gemeente stelt aan de omgang met haar bodemarchief is publicatie via de gemeentelijke website. Op 

de website van de gemeente kunnen de archeologische waarden- en verwachtingenkaart en de 

beleidskaart gepubliceerd worden. Dit kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk door pdf‟s van de beide 

kaarten op de website te plaatsten. Mocht de gemeente een beleidsnota archeologie opstellen, dan 

kan ook die nota op de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Ook 

kunnen bijvoorbeeld resultaten van toekomstige opgravingen, via plaatsing op de gemeentelijke 

website, voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt. Bij bijzondere vondsten kan ervoor 

gekozen worden om deze uitgebreider te communiceren, bijvoorbeeld via persberichten en 

gemeentelijke nieuwsbrieven of door middel van een tentoonstelling. Dit laatste kan ook op 

eenvoudige wijze gebeuren door inrichting van een vitrine met vondsten op een openbare plek.  

 

Aanbevelingen:  

 plaats de archeologische waarden- en verwachtingenkaart en de beleidskaart op de gemeentelijke 

website 

 gebruik de gemeentelijke website ook als communicatiemiddel voor mogelijk op te stellen 

archeologiebeleid en uitgevoerd archeologisch onderzoek. 

 

 

9.3 Implementatie  

Om de inspanningen op het terrein van de archeologie gericht en concreet uit te voeren is het 

aanbevelenswaardig een invoeringsschema voor de bestemmingsplannen en een uitvoeringsschema 

voor de aanbevelingen op te stellen. Dergelijke schema‟s leggen de gewenste acties vast, alsmede de 

verantwoordelijke(n) en het tijdsbestek waarbinnen de acties moeten zijn gerealiseerd.  

 

Aanbevelingen: 

 stel een invoerings- en uitvoeringsschema op van gewenste acties zodat het gemeentelijk 

archeologiebeleid voor iedereen inzichtelijk – met duidelijk toebedeelde stappen, acties, 

verantwoordelijkheden en data – vorm kan krijgen.  
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Archiswaarneming Toponiem Complextype Vondstmateriaal Begindatering Einddatering 

24906 Polder Langeland Woonterp Aardewerk 
(kogelpot) 

1050 na Chr. 1250 na Chr. 

100255  Woonterp  Aardewerk  
(Andenne) 

1050 na Chr.  1500 na Chr. 

100258  Woonterp Aardewerk 
(proto-steengoed) 

1250 na Chr. 1500 na Chr. 

100259  Woonterp Aardewerk 
(kogelpot) 

1050 na Chr. 1500 na Chr. 

100263  Woonterp Aardewerk 
(Paffrath) 

1050 na Chr. 1250 na Chr. 

423394 Veerdam Dam / kade Baksteen 
(plavuis), 
houtskool en 
aardewerk 

  

41963 Lijsterstraat Molens Glas, aardewerk, 
puinfundering 
molen 

nieuwe tijd B nieuwe tijd C 
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Onderzoeks
melding 

Toponiem Type onderzoek Resultaat Selectieadvies 

41963 Lijsterstraat Inventariserend 
Veldonderzoek 
door middel van 
proefsleuven 

Geen fundering en intact 
muurwerk. 

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

21210 Veerdam 13 Bureauonderzoek 
en Inventariserend 
Veldonderzoek 
door middel van 
karterende 
boringen 

In vier van de vijf boringen is 
geen intacte bodem 
aangetroffen. Verstoring tot meer 
dan 2 m –mv. Pingsdorf in 
verstoorde laag. Mogelijk plavuis. 
Mogelijk veerstoep. 
Archeologische indicatoren alle 
tussen 1,4 m en 1,6 m –mv. 

Inventariserend 
Veldonderzoek door 
middel van proefsleuven. 

37170 Trafostation 
Edisonstraat 

Inventariserend 
Veldonderzoek 
door middel van 
verkennende 
boringen 

Onderzoek naar de 
aanwezigheid van donk in de 
ondergrond. Het noordelijk deel 
van het plangebied is 
grotendeels verstoord. In het 
zuiden mogelijk sprake van een 
niet eerder gekarteerde 
crevasse. Oranjewoud stelt 
verwachting op 'archeologische 
resten' bij van hoog naar laag, 
aangezien de te verwachten 
rivierafzettingen die in relatie 
staan tot het rivierduin niet zijn 
aangetroffen. Verder geen 
indicatoren gevonden, maar het 
onderzoek is overwegend 
verkennend van aard. 

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek 
in het noordelijk deel en 
een archeologische 
begeleiding voor het 
zuidelijk deel. 

6742 IJsseldijk 365 Bureauonderzoek 
en Inventariserend 
Veldonderzoek 
door middel van 
verkennende 
boringen 

Scheepswerf 17de eeuw. Aantal 
boringen stuitten (puinlaag van 
loods/kerk op 1.91 m –mv). 
18de-eeuws vondstmateriaal. 
 

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

45572 Scheepswerf van 
Duijvendijk 

Bureauonderzoek Scheepswerf 19de eeuw. Lage 
verwachting voor archeologische 
resten uit de nieuwe tijd vanwege 
recente industriële activiteiten. 

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

34733 Driekamp Bureauonderzoek Lage verwachting op 
archeologische resten uit de 
prehistorie tot vroege 
middeleeuwen vanwege de 
ligging van het plangebied in een 
kom. Lage verwachting op 
archeologische resten late 
middeleeuwen-nieuwe tijd 
vanwege de ligging in kwetsbaar 
gebied. Kwetsbaar vanwege 
maaivelddaling en inklinking van 
de bodem en daardoor 
gevoeliger voor overstromingen.  

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

14775 en 
27415

75
 

N210 Bureauonderzoek 
en Archeologische 
begeleiding 

In Krimpen aan den IJssel zijn 
geen archeologische sporen 
aangetroffen. 

Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 

45096 Dijkversterking Booronderzoek In concept
76

 In concept . 

                                                      
75

 Naar aanleiding van de gegevens uit het bureauonderzoek is er geen begeleiding uitgevoerd in Krimpen aan den IJssel . 
76

 Het booronderzoek is nog in conceptvorm. Het archeologisch bedrijf heeft daarom aangegeven geen voorlopige gegevens te 
verstrekken over dit onderzoek.  
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46469 Natuurvriendelijke 
oevers 

Bureauonderzoek In concept Geen aanvullend 
archeologisch onderzoek 
vanwege de 
diepteverstoring tot 1 
meter –mv en de 
verwachte ligging van 
prehistorische resten op 
6,5 tot 7,5 meter –mv.  

5333 Veldkartering 
Krimpenerwaard 

Veldkartering en 
booronderzoek 

Bewoningslint aan de Loet. In 
Krimpen aan den IJssel is sprake 
van één middeleeuwse terp.  

- 
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Vindplaats Toponiem Complextype Periode Archis 
waarnemingsnummer 

Onderzoeksmelding 

1 Polder 
Langeland/ De 
Loet 

Huisterp vroege 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 

24906, 100255, 
100258, 100259 en 
mogelijk 100263 

5333 

2 Veerdam Dam late middeleeuwen -
nieuwe tijd 

423394 21210 

3 IJsseldijk 363-
367 

Scheepswerf nieuwe tijd: 17de 
eeuw 

Geen 6742 
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A M Z 
C Y C 
L U S

Opstellen
PvA

Eventueel
PVE

Opstellen
PvE

Opstellen
PvE

Gemeentelijke toetsing aan 
archeologische advieskaart

Bureau Onderzoek

Inventariserend 
Veldonderzoek

Verkennend Onderzoek

Karterend Veldonderzoek

Waarderend Veldonderzoek

Selectiebesluit

Opgraven, begeleiden, 
beschermen

Vergunningaanvraag 
ruimtelijke ontwikkeling

2011

Vergunningverlening indien:
-  geen onderzoek verplicht is conform het 

beleid
-  archeologievriendelijke planaanpassing

Vergunningverlening indien:
-  geen aantasting (verwachte) 

archeologische waarden
-  archeologievriendelijke planaanpassing

Vergunningverlening indien:
-  geen aantasting (verwachte)

archeologische waarden
-  archeologievriendelijke planaanpassing

Vergunningverlening indien:
-  geen aantasting archeologische waarden
-  archeologievriendelijke planaanpassing

Vrijgeven en vergunning verlenen indien:
-  geen aantasting van archeologische 

waarden
-  wel archeologische waarden aanwezig 

maar geen vervolgonderzoek op grond van 

-  archeologievriendelijke planaanpassing

Vergunningverlening indien:
-  opgraving
-  begeleiding van graafwerkzaamheden
-  bescherming van archeologische waarden

in situ d.m.v. planaanpassing
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Categorie Ondergrens 
oppervlakte 

Ondergrens 
diepte 

Advies vooronderzoek 

Landbodems Categorie 1:  
bekende vindplaatsen 
 

50 m
2
 0,3 m –mv bureauonderzoek en 

proefsleuven 

Categorie 2:  
hoge archeologische 
verwachtingswaarde 
 

100 m
2
 2a. 0,3 m –mv 

2b. 8 m -mv 
2a. conform AMZ-cyclus 
2b. afhankelijk van 
ingreep 

Categorie 3: 
middelhoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 
 

1000 m
2
 3a. 0,3 m –mv 

3b. 8 m –mv 
3a. conform AMZ-cyclus 
3b. afhankelijk van 
ingreep 

Categorie 4:  
lage archeologische 
verwachtingswaarde 
 

10.000 m
2
 1 m –mv bureauonderzoek en 

booronderzoek conform 
richtlijn provincie Zuid-
Holland 

geen verwachting 
 

- - geen eisen 

Waterbodems Categorie 5:  
hoge archeologische 
verwachtingswaarde 
 

5.000 m
2
 0,5 m in de 

rivierbodem 
bureauonderzoek 

Categorie 6: 
middelhoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 
 

10.000 m
2
 0,5 m in de 

rivierbodem 
bureauonderzoek 
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Onderstaande begrippenlijst is gebaseerd op de verklarende woordenlijst in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.2 (Bijlage VI). 

 
Afdekking - Relatief jonge afzetting die een of meer archeologisch relevante lagen afdekt. Dit 
verschijnsel kan ontstaan door antropogene processen (bijvoorbeeld esdek) en door natuurlijke 
processen (zoals bedekking door sediment). 
 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) - een archeologische beleidskaart met een overzicht van 
alle bekende beschermde archeologische monumenten en overige behoudenswaardige locaties in 
een bepaald gebied. De kaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische terreinen in vier 
categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer hoge 
archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en provincies en wordt beheerd door de RCE. 
 
Archeologisch beleid - Door een overheid vastgesteld kader voor de wijze waarop zij wil omgaan 
met haar zorgplicht ten aanzien van archeologische waarden in haar gebied, eventueel aangevuld met 
verdergaande bepalingen ten aanzien van selectieprioriteiten, een beleidskaart, etcetera. 
 
Archeologische beleidskaart - Kaart met een ruimtelijke presentatie van het te voeren beleid, 
vastgesteld door de bevoegde overheid. 
 
Archeologische indicatoren - Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 
vindplaats. 
 
Archeologische verwachting - Het vermoeden over het voorkomen van (de aard, omvang en 
kwaliteit van) archeologische waarden in het onderzoeksgebied. 
 
Archeologische waarde - Vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met 
name archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context. Zowel grote complexen/ 
structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen met deze term worden 
aangeduid. 
 
Archis - ARCHeologisch Informatie Systeem. Het door de RCE beheerde archeologisch 
informatiesysteem, met informatie over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, 
complexen en monumenten. 
 
Behoudenswaardigheid - De resultante van de verschillende stappen van waardering van een 
archeologische vindplaats, waarbij wordt vastgesteld of een vindplaats al dan niet voor duurzaam 
behoud in aanmerking komt. 
 
Bekende archeologische waarde(n) - Vastgestelde en op schrift of in kaart gebrachte 
archeologische waarde(n) (i.t.t. indicatieve of verwachte archeologische waarde(n)). 
 
Bodemingreep - Alle grondwerkzaamheden/activiteiten die een effect hebben op het voortbestaan 
van archeologische waarden in situ, ook wel bodemverstoring genoemd. 
 
Booronderzoek - Methode bij inventariserend veldonderzoek, gebaseerd op het verrichten van 
grondboringen, waarbij vooral wordt gelet op het voorkomen van archeologische indicatoren zoals 
aardewerkfragmenten, houtskool en fosfaatconcentraties. 
 
Bureauonderzoek - Het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over 
bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, resulterend in een 
gespecificeerde verwachting. 
 
Complex - Een verzameling in tijd en ruimte geassocieerde vondsten en/of grondsporen. 
 



 55 

Complextype - Interpretatie van een specifieke vondst en/of grondspoor of een groep daarvan, geeft 
aan in welke systeemcontext (complex) een vondst of grondspoor heeft gefunctioneerd. 
Conservering - De mate waarin grondsporen, anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) 
en organische (bot, zaden, hout etc.) archeologische resten bewaard zijn gebleven. 
 
Crevasse - doorbraak van een rivier die niet heeft doorgezet (er is dus geen nieuwe 
afwateringsverbinding ontstaan). Door de doorbraak is een afzetting van sediment uit de 
doorgebroken oeverwal ontstaan. 
 
Eolische afzettingen - Afzettingen die door de wind zijn gevormd. 
 
Fluviatiele afzettingen - Afzettingen die door de werking van stromend water zijn gevormd. 
 
Fysiek beschermen - Het duurzaam in stand houden van archeologische waarden in situ als bron 
van kennis en beleving. Het streven is het (verdere) verval van archeologische waarden tegen te gaan 
en aangerichte schade, zo mogelijk, te herstellen. 
 
Gespecificeerde verwachting - Eindresultaat van een Bureauonderzoek. Op basis hiervan kan een 
besluit genomen worden over (eventueel) vervolgonderzoek. 
 
IKAW - Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door het rijk (RCE) geproduceerde kaart 
op landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 
verschijnselen in de bodem. De kaart is gebaseerd op een GIS-analyse met een beperkt aantal 
variabelen en op expert-judgement. 
 
Informatiewaarde - De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De 
informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een bijdrage 
kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. 
 
Inventarisatie - Onderzoek naar de aard, omvang en kwaliteit van het bodemarchief. 
 
Inventariserend veldonderzoek - Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de 
archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld. 
 
KNA - Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (zie www.sikb.nl). 
 
Meldingsplicht - Artikel 53 van de Monumentenwet 1988 luidt: Een persoon die anders dan bij het 
doen van opgravingen een zaak vindt, waarvan deze weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), is verplicht hiervan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het bevoegd gezag. Dit is de wettelijke meldingsplicht voor „toevalsvondsten‟ die voor elke 
burger geldt. N.B.: de meldingsplicht geldt ook bij het aantreffen van sporen/vondsten die aan het licht 
komen tijdens vergunningplichtige bodemingrepen waarvoor eerder de AMZ-procedure is doorlopen 
en vergunning is verleend. 
 
Monument - Algemene term, in de archeologische monumentenzorg meestal synoniem voor 
vindplaats. Met de term monument wordt in de AMZ dus niét per definitie bedoeld dat er sprake is van 
formele wettelijke bescherming. In de Monumentenwet 1988 is de term monument zowel van 
toepassing op een terrein, als op een vondst of een bouwwerk. Criterium is, dat het om een 
„vervaardigde zaak‟ moet gaan van tenminste 50 jaar oud. 
 
Opgraven/Opgraving - De ontsluiting van een vindplaats met als doel de informatie te verzamelen en 
vast te leggen die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde 
onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen. 
 
Oppervlaktekartering - Karteringsmethode waarbij aan de hand van vondsten aan het oppervlak 
vindplaatsen worden gelokaliseerd. Hiertoe worden met name akkerbouwpercelen (in verband met de 
vondstzichtbaarheid) in raaien met een regelmatige tussenafstand belopen, waarbij het oppervlak op 
vondsten wordt geïnspecteerd. 
 
Proefsleuf - Methode bij Inventariserend veldonderzoek. 
 



 56 

Programma van Eisen (PvE) - Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 
 
Prospectie - Systematische opsporing van archeologische waarden door middel van non-destructieve 
methoden en technieken. 
 
Sediment - aanduiding voor materiaal dat is meegevoerd door wind, water en/of ijs en vervolgens is 
neergeslagen of afgezet (bijvoorbeeld grind, zand, klei). 
 
Selectieadvies - Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 
 
Selectiebesluit - Een gemotiveerd besluit van de bevoegde overheid tot het al dan niet behouden van 
een bepaalde archeologische vindplaats. Het besluit leidt tot het al dan niet, of onder voorwaarden, 
vrijgeven van een terrein of te nemen archeologische maatregelen. 
 
Site - Een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Spoor - Een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel van antropogene oorsprong (bijvoorbeeld 
een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld een boomval). Binnen een 
spoor kunnen verschillende, duidelijk te onderscheiden eenheden voorkomen. 
 
Stratigrafie - Opeenvolging van lagen in de bodem. 
 
Structuur - Meerdere met elkaar in ruimte en tijd, en in functioneel opzicht samenhangende sporen. 
 
Typologie - Systematische chronologische en/of morfologische indeling van artefacten in 
kenmerkende grondvormen. 
 
Verstoring - Aantasting van een gebied met archeologische waarden. Dit verschijnsel kan zich 
voordoen: door erosie, afgraving of egalisatie, door (diepe) bewerking van de bovengrond, door 
zetting als gevolg van ophoging, door verdroging en verzuring. 
 
Verwachtingenkaart - Een kaart waarop verwachtingen met betrekking tot de situering en mate van 
voorkomen van nog onbekende vindplaatsen zijn weergegeven in termen van vlakken en zones. 
 
Vindplaats - Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt. 
 
Vondst - Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen 
afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties. 
 
Vondstcomplex - Verzameling van alle vondsten uit één archeologische context. 
 
Vondstmelding - De melding in Archis of schriftelijk aan de RCE of de provincie van aangetroffen 
vondsten of grondsporen. De vondstmelding vormt de documentatie van één of meerdere vondsten of 
grondsporen, die gevonden zijn op een bepaalde vindplaats (een locatie uitgedrukt in X-Y 
coördinaten), op een bepaald tijdstip en door een bepaalde persoon. 
 
Waarderen - Het bepalen van de kwaliteit van: het bodemarchief, van vondstmateriaal of van een 
monster. Het vaststellen van de kwaliteit van het bodemarchief geschiedt op basis van: 
- belevingsaspecten (schoonheid en herinneringswaarde); 
- fysieke criteria (gaafheid en conservering) – deze geven de mate aan waarin archeologische 
overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn; 
- inhoudelijke criteria (zeldzaamheid, informatiewaarde, context- of ensemblewaarde en 
representativiteit). 
De waardering van een vindplaats of een groep van vindplaatsen leidt tot een uitspraak over de 
behoudenswaardigheid ervan en vormt de basis voor het selectieadvies. Na het verwerken van het 
vondstmateriaal kan dit worden gewaardeerd om een selectie te kunnen maken van materiaal dat voor 
deponering in aanmerking komt. Monsters worden gewaardeerd teneinde een indruk te krijgen van de 
diversiteit, kwantiteit en conservering van organische resten. 
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Waarneming - Een inhoudelijk goedgekeurde vondstmelding in Archis II. 
 
Wettelijke bescherming - De aanwijzing van archeologische monumenten op grond van artikel 3 van 
de Wet op de archeologische monumentenzorg. 
 


