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Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (blauw; www.opentopo.nl).

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002



5

Inhoudsopgave

Samenvatting...............................................................................................7
1 Inleiding.......................................................................................................8

1.1  Doelstelling en vraagstelling.................................................................8
2 Bureauonderzoek......................................................................................10

2.1  Methode..............................................................................................10
2.2  Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik..........................................10
2.3  Huidige situatie....................................................................................11
2.4  Aardwetenschappelijke waarden.........................................................12
2.5  Historische situatie..............................................................................13
2.6  Mogelijke verstoringen........................................................................14
 Archeologische en bouwhistorische waarden...........................................14
2.7  Gespecificeerde verwachting..............................................................21

3 Booronderzoek..........................................................................................23
3.1  Inleiding..............................................................................................23
3.2  Methode..............................................................................................24
3.3  Resultaten en geologische interpretatie..............................................24
3.4  Archeologische interpretatie................................................................25

4 Waardestelling en Selectieadvies..............................................................26
5 Conclusie...................................................................................................27
6 Advies........................................................................................................29
7 Literatuur...................................................................................................30

Figuren......................................................................................................32
Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................54

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002



6

Lijst met Figuren

Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (blauw; 
www.opentopo.nl)........................................................................................4

Figuur 2: Luchtfoto 2018.....................................................................................32
Figuur 3: Topografische kaart..............................................................................32
Figuur 4: Foto vanaf de Symfonielaan richting het plangebied............................33
Figuur 5: Archeologische beleidskaart gemeente Nieuwegein (Kloosterman, 

Sprangers, en Wijnen 2011).......................................................................34
Figuur 6: Nieuwe situatie.....................................................................................35
Figuur 7: Beddinggordels (Cohen e.a. 2012)......................................................36
Figuur 8: Geomorfogenetische kaart, blad IJsselstein (Berendsen, Van Elk, en 

Van Omme 1981).......................................................................................37
Figuur 9: Bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1970)..............................38
Figuur 10: Geomorfologische kaart (Alterra 2004)..............................................39
Figuur 11: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014)....................................40
Figuur 12: Hoogte-reliëfkaart detail.....................................................................40
Figuur 13: Hoogtepunten kaart met gegevens uit 1953 geprojecteerd op 

topografische kaart uit 1948.......................................................................41
Figuur 14: Kaart van den lande van Utrecht (Bernard de Roy 1743)...................42
Figuur 15: Kadastrale minuut (1811-1832)..........................................................43
Figuur 16: 464-1440-VREESWIJK-1882.............................................................44
Figuur 17: 464-1443-VREESWIJK-1902.............................................................44
Figuur 18: 464-1444-VREESWIJK-1920.............................................................45
Figuur 19: 31H-1948-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht........................45
Figuur 20: Het plangebied op een luchtfoto uit 1945...........................................46
Figuur 21: 31H-1959-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht........................47
Figuur 22: 31H-1981-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht........................47
Figuur 23: 31H-1988-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht........................48
Figuur 24: 31H-1992-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht........................48
Figuur 25: Overzicht kabels en leidingen............................................................49
Figuur 26: Archeologische terreinen (rood), vondstlocaties (geel) en zaken 

(blauw) uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2020)............50
Figuur 27: Overzicht vondsten in onderzoeksgebied met de geomorfogenetische 

kaart van Utrecht als ondergrond...............................................................51
Figuur 28: Boorpuntenkaart................................................................................52
Figuur 29: Getekende boorprofielen in schematische doorsnede.......................53

Lijst met Tabellen

Tabel 1: Aardkundige waarden............................................................................13
Tabel 2: Bekende archeologische waarden tot ca. 500 m van het plangebied.. . .20

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002



7

Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in 
de vorm van boringen uitgevoerd voor een bouwplan aan de Symfonielaan 7002 
te Nieuwegein. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en 
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische 
verwachting van het gebied.

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van een warmte buffer. 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de 
landschapszone overstromingsvlakte. Het plangebied ligt op de Jutphaas 
beddinggordel. Deze is actief vanaf het Laat Neolithicum tot de Late Bronstijd. 

Het plangebied ligt buiten bekende historische erven en bebouwingslinten. Tot in 
de 20e eeuw is het plangebied onderdeel van een uitgestrekt blokvormig 
verkaveld landbouwgebied. In de jaren tachtig van de 20e eeuw zijn de A.C. 
Verhoefweg ten westen van het plangebied, de Symfonielaan ten noorden van 
het plangebied en de aangrenzende bebouwing gerealiseerd. Sindsdien is in het 
plangebied niets meer gewijzigd.

Op basis van de landschappelijke ligging op de Jutphaas beddinggordel kunnen 
archeologische resten uit landbouwsamenlevingen en staatssamenlevingen 
aanwezig zijn. De top van de oeverafzettingen is het potentiële archeologische 
niveau. Dit niveau ligt onder een ophooglaag van mogelijk één meter dik.

In het plangebied zijn vervolgens vijf boringen gezet tot maximaal 4 m-mv. De 
boringen bevestigen dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit afzettingen 
(bedding-, oever- en komafzettingen) van de Jutphaas beddinggordel. Op de 
natuurlijke afzettingen ligt een ophoogpakket van 120 tot 170 cm dat 
waarschijnlijk uit de jaren 80 van de vorige eeuw stamt.

De top van de oeverafzettingen vormt het potentiële archeologische niveau. Dit 
niveau ligt tussen 150 en 220 cm -mv (-37 en 20 cm NAP) en is in het hele 
plangebied aanwezig. Er zijn echter geen archeologische indicatoren 
aangetroffen die wijzen op een vindplaats. Dat betekent dat de kans klein is dat 
archeologische resten aanwezig zijn.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. 

Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van 
OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt 
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Nieuwegein.

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een 
booronderzoek uitgevoerd voor de bouw van een warmteoverdrachtsstation op 
een perceel bij Symfonielaan 7002 te Nieuwegein. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een 
bestemmingsplanwijziging. 

De ligging van het plangebied is weergegeven in fig. 1. Het plangebied heeft een 
omvang van 760 m2. Bij de ingreep vinden graafwerkzaamheden tot maximaal 
1,5m-mv diepte plaats. De ingreep overschrijdt de oppervlakte- en diepte 
vrijstellingen uit het gemeentelijk archeologisch beleid en daarom moet een 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.1).

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een booronderzoek in de 
verkennende en karterende fase. Met de bevindingen wordt aan het einde van 
het rapport een advies gegeven hoe bij het project rekening kan worden 
gehouden met archeologische waarden.

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de 
verkennende en karterende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt 
inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van 
invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones 
uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd. Tijdens een karterend 
veldonderzoek wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid 
van vondsten en sporen.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

Voor het Bureauonderzoek

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

3. Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?

4. Is sprake van bekende archeologische waarden (zoals AMK terreinen, 
vondstlocaties, historische kernen) in het plangebied en directe omgeving, 
en zo ja welke?

5. Is sprake van bekende bodemverstoringen?

1 https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
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6. Op basis van voorgaande: Kunnen archeologische resten in het 
plangebied aanwezig zijn? Zo ja, wat is daarvan op hoofdlijnen de 
omvang, ligging, aard en datering?

Voor het booronderzoek, verkennend onderdeel:

7. Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen) 
van het bodemprofiel?

8. Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard, 
diepteligging en verbreiding daarvan? 

Karterend booronderzoek, karterend onderdeel:

9. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig, en zo ja wijzen deze op een 
vindplaats (geef aard, datering, ligging)?

Conclusie:

10. Indien (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening 
te houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de 
KNA 4.1, protocol 4002.2

Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om tot 
een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied te komen. Eerst 
wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het onderzoek gemeld bij 
ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, archeologische en 
historische context van het te onderzoeken gebied bestudeerd. Deze gegevens 
leiden tot het opstellen van een gespecificeerde verwachting. In de 
gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige archeologische 
waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging, omvang, ouderdom 
en conservering.

De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd. Er is geen contact geweest met lokale amateurs en/of 
Heemkunde-kringen.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik
Afbakening plan- en onderzoeksgebied

De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1. Het plangebied ligt in de 
plaats Nieuwegein in de gelijknamige gemeente. De locatie ligt aan het adres 
Symfonielaan 7002. Het plangebied is ongeveer 30 m bij 30 m groot. Het heeft 
een omvang van 760 m2. De feitelijke ingreep heeft een omvang van circa 
350 m2, maar het plangebied is groter gedefinieerd om het mogelijk te maken dat 
nog geschoven kan worden in het ontwerp.

Ten zuiden en oosten van het perceel ligt het spoor van de sneltram Utrecht-
Nieuwegein. Ten westen van het perceel bevindt zich de A.C. Verhoefweg en ten 
noorden bevindt zich de Symfonielaan (fig. 2, 3 en 4).

Om voldoende informatie over aardkundige, historische en archeologische 
gegevens te verzamelen wordt een onderzoeksgebied gebruikt dat groter is dan 
het plangebied. Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is een zone 
met een straal van circa 500 m om de ontwikkeling heen (het afgebeelde gebied 
in fig. 1).

Overheidsbeleid

In het gebied geldt een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid. Op de 
gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2011 heeft het plangebied een 
hoge archeologische verwachting (fig. 5). Het beleid is dat bij ingrepen van meer 
dan 500 m2 en waarbij dieper wordt gegraven dan 30 cm onder maaiveld 
rekening gehouden moet worden met archeologische waarden. De feitelijke 

2 SIKB 2018
3 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services
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ingreep is circa 350 m2 en dus onder de oppervlakte vrijstellingsgrens.

Ontwerp c.q. inrichtingsplan;

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van een warmte buffer (fig. 2). De 
warmtebuffer wordt circa 20 meter hoog en heeft een diameter van circa 20 
meter. De omvang van de ingrepen voor de aanleg van de warmtebuffer is dus 
circa 314 m2. De diepte van de bodemverstorende werkzaamheden bedraagt 
circa 1,5 meter -mv. Direct ten zuiden van de warmtebuffer staat een gebouw van 
Eneco waarmee de buffer verbonden wordt. Voor het aanleggen van kabels en 
leidingen vinden aanvullende graafwerkzaamheden. De geschatte totale omvang 
van de ingrepen is maximaal 350 m2.

Aard en omvang van de toekomstige verstoring

Bij de beoogde ingreep vinden graafwerkzaamheden plaats tot circa 1,5 m onder 
maaiveld. De graafwerkzaamheden voor de buffer vinden plaats over 314 m2 plus 
de graafwerkzaamheden voor het aanleggen van leidingen die de warmtebuffer 
verbinden met het warmtenet.

Milieutechnische condities,

De bovengrond van het plangebied heeft ontgravingsklasse “Landbouw/natuur”. 
Dat betekent dat de kans klein is dat van één of meerdere stoffen de 
interventiewaarde wordt overschreden. In het plangebied staat in het bodemloket 
geen bodemkwaliteitsonderzoek geregistreerd. 

Grondwaterpeil

De actuele grondwaterstand in het plangebied kan worden afgeleid uit de 
grondwatertrap op de bodemkaart uit 1979. De grondwatertrap is VI. Dit betekent 
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand staat tussen 40 en 80 cm onder 
maaiveld en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper staat dan 120 cm 
onder maaiveld. Bij de stadsontwikkeling van Nieuwegein is het plangebied 
vermoedelijk één meter opgehoogd. De huidige gemiddelde grondwaterstand is 
naar verwachting daarom één meter dieper.

De grondwaterstand zal door de beoogde ingrepen waarschijnlijk niet 
veranderen. 

Consequentie van de ingrepen

Door uitvoeren van graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden 
vergraven.

2.3 Huidige situatie 

Bebouwing en functie

Het plangebied ligt naast het warmteoverdracht station van Eneco, deels 
(250 m2) in het voorterrein van het Eneco gebouw dat is omheind en verhard. Het 
Eneco gebouw is uit 1979.

De rest van het plangebied is een openbaar terrein en in gebruik als grasveld (fig. 
4).

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in bestemmingsplan Zuilenstein-Huis de Geer, vastgesteld op 
16 juli 2008. Aansluitend op de tien jarige geldigheidstermijn van het 

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002
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bestemmingsplan is een beheersverordening vastgesteld op 5 maart 2018 
waarmee de regels van het bestemmingsplan grotendeels ongewijzigd geldig 
blijven.

Bij het opstellen van het het bestemmingsplan had de gemeente nog geen eigen 
archeologisch beleid, zodat alleen de AMK terreinen als uitgangspunt voor 
bescherming van archeologische waarden zijn gebruikt. In het geldende 
bestemmingsplan geldt ter plaatse van het plangebied geen dubbelbestemming 
waarde archeologie. In de Erfgoedverordening zijn regels zijn opgenomen voor 
de gebieden waar het archeologisch beleid nog niet is vastgelegd in een 
bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels uit het actuele archeologische 
beleid van toepassing zijn en dat in het plangebied bij grepen van meer dan 
500 m2 en 30 cm rekening gehouden moet worden archeologische waarden.

2.4 Aardwetenschappelijke waarden
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de 
landschapszone overstromingsvlakte.4 

Tijdens het Holoceen wordt het klimaat warmer. De rivieren krijgen een 
meanderend patroon. In de bedding van de rivieren wordt voornamelijk zand 
afgezet. Op de oevers wordt zandig klei of sterk tot uiterst siltig klei afgezet. 
Verder van de rivieren af in de komgebieden wordt matig siltig klei afgezet. De 
afzettingen van holocene rivieren behoren tot de Formatie van Echteld. Waar de 
rivieren beperkt of niet actief zijn kan veenvorming plaatsvinden (Formatie van 
Nieuwkoop).5

In het plangebied bevindt zich de Jutphaas beddinggordel (fig. 7). Deze 
beddinggordel is actief van 3.795 tot 2.715 BP (14C jaren), ongeveer van 2.500 
tot 1.200 voor Christus.6 De top van de zandige beddingafzettingen ligt tussen 
1,7 en -0,6 m NAP. 

De geomorfogenetische kaart van Berendsen plaatst het plangebied in eenheid 
Fs1 (fig. 8). Dit zijn oeverwallen en kronkelwaarden met de top van het 
beddingzand binnen 1 m-mv. In een weide bocht rondom het plangebied staat 
een dichtgeslibte restgeul gekarteerd (Fs7). De ligging van deze geul is bepaald 
op basis van luchtfoto's en oude kaarten.

In de rivierafzettingen hebben zich kalkloze poldervaaggronden in zware zavel en 
lichte klei ontwikkeld (Rn95C-VI; fig. 9). Deze gronden zijn kenmerkend voor de 
oeverwallen van stroomruggen. 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een rivierkom- of 
oeverwalachtige vlakte (fig. 10).

Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland ligt het plangebied tussen 1,7 en 
2,0 m NAP (fig. 11 en 12). Het plangebied is vermoedelijk ongeveer 1 m 
opgehoogd bij de ontwikkeling van de woonwijk, aangezien het maaiveld tot in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw ongeveer tussen 0,4 en 1 m NAP lag (fig. 13).

4 Rensink e.a. 2015
5 De Mulder 2003
6 De dateringen Cohen e.a. (2012) zijn in ongekalibreerde 14C jaren Before Present (BP).
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Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 7 en 8) Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:7

• Ec2: Formatie van Echteld / Formatie van Nieuwkoop; rivierklei
en -zand met inschakelingen van veen (Ec2)

Beddinggordels:8 

• Jutphaas (nr. 78): actief van 3795 tot 2715 BP (14C jaren), 
ongeveer van 2500 tot 1200 voor Christus. De top van de 
zandige beddingafzettingen ligt tussen 1,7 en -0,6 m NAP.

Geomorfogenetische kaart Berendsen:

• Fs1: oeverwallen en kronkelwaarden (zand binnen 1 m-mv).

Bodemkunde (fig. 9) Kalkloze poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 
(Rn95C-VI)

Geomorfologie (fig. 10) Rivierkom en overwalachtige vlakte (2M22)

AHN (fig. 11 en 12) Het maaiveld ligt tussen 1,7 en 2,0 m NAP, circa één meter hoger dan 
vóór de uitbreiding van Nieuwegein.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.5 Historische situatie
Op de oever- en bedding afzettingen van de Jutphaas beddinggordel is bewoning 
mogelijk vanaf het Laat-Neolithicum. In de Late Bronstijd verlandt de Jutphaas 
beddinggordel en blijft de stroomrug nog lang als langgerekte hoogte in het 
landschap liggen.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat in de omgeving van het plangebied 
bewoning is geweest op de Jutphaas beddinggordel in de IJzertijd, Romeinse tijd 
en Middeleeuwen. Vermoedelijk is de stroomrug van deze beddinggordel nooit 
permanent onderdeel geworden van een komgebied aangezien komafzettingen 
ontbreken. Bewoning kan dus continue tot in de Late Middeleeuwen hebben 
voortgeduurd. De blokvormige verkaveling van de stroomgordel op kaarten uit de 
20e eeuw ondersteunt dit.

In de Late Middeleeuwen ontstaan woonkernen die de basis vormen voor de 
huidige dorpen. Het dorp Jutphaas ontstaat in de Late Middeleeuwen ongeveer 
750 m ten zuiden van het plangebied, op de Jutphaas beddinggordel.

Ter hoogte van het dorp wordt in de Late Middeleeuwen de Jutphase wetering 
gegraven in oost-west richting. Daar, op ongeveer 1200 m ten noorden van, 
wordt de Gale Sloot (wetering) gegraven (fig. 14). De natte gronden worden 
vervolgens verdeeld in lange smalle kavels. De droge gronden behouden hun 
oorspronkelijke (blokvormige) verkaveling. In fig. 15 staat de situatie van begin 
19e eeuw weergegeven op de kadastrale minuut. Deze laat zien dat het 
plangebied aan de zuidkant van een blokvormig perceel ligt. Het plangebied 
wordt gebruikt als akkerland en is onbebouwd. 

De topografische situatie blijft tot en met het kaartbeeld van 1959 onveranderd 
(fig. 16 tot en met 21).

Op 1 juli 1971 worden Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot de gemeente 
Nieuwegein. In de jaren tachtig breidt Nieuwegein sterk uit. In 1981 is de A.C. 
Verhoefweg ten westen van het plangebied aangelegd (fig. 22). In 1988 zijn de 

7 De Mulder 2003
8 Cohen e.a. 2012
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Symfonielaan ten noorden van het plangebied en het Eneco gebouw ten zuiden 
van het plangebied afgebeeld op de kaart (fig. 23). Sindsdien is in het plangebied 
niets meer gewijzigd (fig. 24).

2.6 Mogelijke verstoringen
Bij het plangebied staat bebouwing uit 1979. Bij de bebouwing van het perceel en 
de aanleg van de omringende wegen is het perceel vermoedelijk opgehoogd. 
Door en bij het plangebied lopen meerdere kabels en leidingen, waaronder 
leidingen voor het warmtenet van Eneco en leidingen van de Gasunie (fig. 25). 

Archeologische en bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, vondstlocaties en zaken staan weergegeven in fig. 26 
en toegelicht in tabel 2. De belangrijkste bevindingen worden in de lopende tekst 
samengevat.

In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen (delen 
van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch 
onderzocht.

In de omgeving van het plangebied zijn wel archeologische onderzoeken 
uitgevoerd en liggen waarnemingen en AMK terreinen. In fig. 27 worden de 
belangrijkste vondsten op kaart weergegeven.

Ongeveer 500 m ten noorden en ten noordoosten van het plangebied liggen twee 
laatmiddeleeuwse terreinen met een versterkt huis (AMK terreinen 11.475 en 
11.888). Direct ten zuiden van het versterkte huis Blokhoeve ligt een inheemse 
Romeinse nederzetting waar meerdere archeologische onderzoeken zijn 
uitgevoerd. Ongeveer 300 m noordoostelijk van het plangebied is mogelijk sprake 
van een Romeins grafveld. Dit zou bij de bouw van het toenmalige Home Trade 
Centre (Symfonielaan 1) zijn ontdekt.9

In de omgeving zijn door Ooijevaar aardewerkscherven uit de IJzertijd, Romeinse 
tijd en Middeleeuwen opgeraapt uit de opgeworpen grond bij de aanleg van 
kabels en leidingen.

Voor zover bekend liggen in het plangebied geen militaire waarden zoals 
vliegtuigwrakken en linies. De luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog laten geen 
opvallende structuren zien (fig. 20).

Archeologische terreinen

11.475 - Nieuwegein - A.C. Verhoefweg; 't Blok - Terrein van hoge archeologische waarde

Terrein met resten van versterkt huis 'Blokhoeve'. Het betreft een begraven hofstede, dat wil zeggen 
een omgrachte boerderij. Het terrein waarop de hofstede heeft gelegen is grotendeels intact. 
Driekwart van de omgrachting is nog aanwezig. Deze is ter plekke herkenbaar aan de knotwilgen 
die er langs groeien. Op het terrein staat de opvolger van de hofstede. Deze boerderij is echter niet 
van recente datum, zodat verwacht mag worden dat oudere resten nog aanwezig zijn. Op het erf 
staan weinig andere gebouwen. De boerderij is in gebruik als clubhuis van een golfbaan. Deze ligt 
om het terrein heen, zodat eventuele andere sporen buiten de grachten verstoord zijn. De hofstede 
werd op de rand van een stroomrug gebouwd.

11.888 - Nieuwegein - Galecopperdijk - Terrein van hoge archeologische waarde

Terrein met sporen van en versterkt huis. Het terrein ligt middenin een nieuwbouwwijk op een stukje 
grasland. De funderingen liggen aan de oppervlakte en zijn aan de begroeiing te herkennen. Aan de 
westzijde is een sloot aangelegd waardoor een klein deel van de resten beschadigd is. Er zijn geen 

9 Kloosterman, Sprangers, en Wijnen 2011, 139; catalogus- nummer 81, coördinaten staan hier 
verkeerd vermeld
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historische bronnen waaruit blijkt welke functie dit gebouw had. Omdat het van steen was, zal het 
wel enige betekenis hebben gehad. Bij de werkzaamheden is door de werkgroep Nieuwegein 
materiaal uit de 14de eeuw opgeraapt. Het terrein is van hoge waarde door de gaafheid en goede 
conservering. De landschappelijke context is slechts deels intact en de ensemblewaarde is laag.

Zaken (incl. evt. bijbehorende vondsten)

2.010.673.100: Nieuwegein, Blokhoeve; Bloksteeg, boring

In het onderzoeksgebied was slechts een klein deel geschikt voor het verrichtten van een 
oppervlakte kartering. In het onderzoeksgebied zijn 33 boringen gezet. De ondergrond van het 
onderzoeksgebied, buiten het gedeelte waar beddingafzettingen aanwezig zijn, bestaat uit 
komafzettingen. De komafzettingen bevinden zich op een diepte variërend van 0,3 tot 1,2 m -Mv en 
worden (evenals de beddingafzettingen) door oeverafzettingen afgedekt. Deze oeverafzettingen 
behoren tot de afzettingen van de Blokse stroomrug. In het zuidelijke deel van het 
onderzoeksgebied, afgezien van het omgrachte terrein van de Blokhoeve, zijn aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van archeologische resten. In dit deel van het onderzoeksgebied 
werden in drie boringen archeologische indicatoren aangetroffen. Het grootste deel van het 
Romeinse nederzettingsterrein, ten zuiden van het onderzoeksgebied, is reeds in de jaren 80 
opgegraven. Bovendien zal een groot deel van de eventueel aanwezige archeologische resten 
reeds door de aanleg van kabels en leidingen in dit gebied verstoord zijn. Dit leidt tot de aanbeveling 
om eventuele toekomstige graafwerkzaamheden in het zuidelijke deel onder archeologisch toezicht 
te laten plaatsvinden.10

Bij deze zaak zijn de volgende vondstlocaties geregistreerd binnen het onderzoeksgebied:

++ Vondstlocatie: 1.069.583

Tijdens booronderzoek werd de zuidelijke gracht van de begraven hofstad Blokhoeve aangeboord 
(monumentnummer 11475). In deze gracht bevonden zich fragmenten handgevormd en gedraaid 
aardewerk en ook puin en houtskool. Ter hoogte van deze gracht werden aan het oppervlak enkele 
laatmiddeleeuwse en Nieuwe tijdse scherven gevonden. Ook werden enkele Romeinse scherven 
gevonden behorende tot de nabijgelegen, in de jaren '80 opgegraven Romeinse nederzetting.

++ Vondstlocatie: 1.070.121

Onderdeel, randzone van de eerder bij archeologisch onderzoek opgegraven Romeinse 
nederzetting uit de 1e tot begin 3e eeuw na Chr (waarnemingsnummer 29981). Uit de textuur van 
boring 32 bleek dat deze ter hoogte van een opgravingsput uit de jaren '80 was gezet. Bij het 
booronderzoek werd op verschillende plaatsen een vuile laag, houtskool en puin in de boor 
aangetroffen.

2.040.887.100: Nieuwegein, Blokhoeve, begeleiding

Tijdens de archeologische begeleiding zijn grondsporen waargenomen in het zuidwestelijke deel van 
het plangebied, een tiental meters ten oosten van de in de jaren tachtig opgegraven resten van een 
Inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot begin 3e eeuw. Naast twee paalgaten waarvan de 
context en datering niet vastgesteld konden worden, zijn nog twee grondsporen waargenomen. 
Vooralsnog zijn deze geïnterpreteerd als twee oost-west georiënteerde parallelle greppels die niet 
gelijktijdig in functie zijn geweest. De datering van aardewerkvondsten uit de vulling van de jongste 
van de twee greppels en uit een sediment dat beide greppels afdekt valt binnen die van de Inheems-
Romeinse nederzetting. Het lijkt waarschijnlijk dat in ieder geval de greppels een directe relatie 
hebben met de Inheems-Romeinse nederzetting en in de periferie daarvan liggen. Verder naar het 
noorden en het noordoosten zijn tijdens de begeleiding geen resten van deze nederzetting 
aangetroffen.11

2.148.625.100: Nieuwegein, Blokhoeve, boring

Een archeologisch bureauonderzoek, een historisch onderzoek (inclusief bouwdossieronderzoek) en 
een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd in het 
plangebied Blokhoeve te Nieuwegein. 

Het plangebied ligt gedeeltelijk op een oude stroomgordel, die van oudsher gunstige locaties zijn 
voor bewoning. Aan de hand van de landschapsgenese van het gebied kunnen de archeologische 
resten een ouderdom hebben van Bronstijd t/m Nieuwe Tijd. Op basis van de vele waarnemingen in 
en rondom het plangebied worden specifiek vondsten en sporen uit de Romeinse Tijd (en mogelijk 
IJzertijd) en uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd verwacht. Op basis van de resultaten uit het 
bureauonderzoek is een verwachtingskaart gemaakt waarin vier zones worden onderscheiden. 
Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn 28 boringen uitgevoerd. De boorraaien zijn loodrecht op 
de verwachte as van de stroomgordel geplaatst om uiteindelijk op basis van de boorresultaten tot 
een exactere begrenzing tussen stroomgordel- en komafzettingen in het plangebied te komen. Met 

10 Van Kempen en Schute 2000
11 Alders 2004
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de resultaten is een nieuwe verwachtingskaart gemaakt.12

2.187.668.100: Nieuwegein, Blokhoeve, proefputten\proefsleuven

Er zijn 28 sleuven aangelegd en 11368.5 m2 archeologisch vlak gedocumenteerd. Enkele 
archeologische onderzoeken en waarnemingen in het verleden hadden reeds uitgewezen dat in de 
ondergrond een vindplaats uit de Romeinse tijd aanwezig is. Het onderzoek in 2008 had als doel 
enerzijds het waarderen van de bekende vindplaats en anderzijds het opsporen van eventuele 
vindplaatsen in het oostelijke deel van het plangebied. In het westelijke deel zouden eveneens 
sporen kunnen aangetroffen worden die verband houden met het archeologische monument in het 
plangebied, de zogenaamde Blokhoeve. 

Onder de huidige hoeve bevinden zich de restanten van een laatmiddeleeuwse omgrachte hoeve. 
Het onderzoek heeft nederzettingssporen uit de Romeinse tijd opgeleverd, centraal en westelijk in 
het plangebied. Het sporenbestand bestaat uit greppels, kuilen, paalkuilen en cultuurlagen. De 
conservering van de sporen is goed, hoewel plaatselijk verstoord. De vindplaats is gesitueerd op de 
binnenbocht van een geul, die vermoedelijk in de Romeinse tijd nog enkel als een depressie in het 
landschap aanwezig was. Verwacht kan worden dat de nederzetting zich verder zuidwaarts uitstrekt. 
Het bijbehorende grafveld bevindt zich vermoedelijk in de omgeving van het Nieuwegeins Business 
Center, waar tijdens de aanleg daarvan, mogelijk resten van graven zijn aangetroffen. Het advies 
luidt dat de vindplaats behoudenswaardig is. Indien behoud in situ niet mogelijk wordt een 
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aanbevolen.13

2.192.219.100: Nieuwegein, Lohengrinhof 10, Beatrix-school, boring

Tijdens het veldonderzoek is aangetoond dat de bodem circa 1 meter is opgehoogd. De originele 
bodem bestaat uit kom- op oever- op beddingafzettingen. In de boringen zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologisch 
nederzettingsterrein of andere complextypen uit alle perioden. Op basis van het veldonderzoek kan 
de in het bureauonderzoek opgestelde hoge archeologische verwachting worden verlaagd naar een 
lage archeologische verwachting voor alle perioden. 14

2.245.088.100 en 2.254.662.100: Nieuwegein, Nieuwegein, Blokhoeve, Parkeerterrein 
Blokhoeve, opgraving

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft er een definitief archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden op een toekomstig parkeerterrein en een aangelegen waterpartij langs de 
Blokhoeve in Nieuwegein. Hoewel vooronderzoek heeft aangetoond dat het plangebied 
archeologisch gezien niet behoudenswaardig was, heeft de gemeente ervoor gekozen om een klein 
deel van het onderzoeksgebied archeologisch te laten onderzoeken. Aan de opgraving kon door 
ingezetenen van de gemeente worden meegewerkt. Op de locatie zijn bewoningssporen uit de Late 
IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen.15

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.094.849 geregistreerd met vondsten:

• 5 stuks, Terra sigillata, Romeinse Tijd

• 843 stuks, handgevormd aardewerk, IJzertijd - Romeinse Tijd

• 17 stuks, gedraaid aardewerk, Late Middeleeuwen

• 317 stuks, gedraaid aardewerk, Romeinse Tijd

• 4 stuks, metaal, fibula, Romeinse Tijd

• 1 stuks, glas, Isings 3:ribkom, Romeinse Tijd

• 1 stuks, metaal, zwaard, Romeinse Tijd: Zwaarschederiemhouder

2.328.478.100: Nieuwegein, Blokhoeve, atletiekbaan, begeleiding

De archeologische begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een 
drainagesysteem, een speelplaats en een skatebaan. De opgraving is uitgevoerd ter plaatse van het 
toekomstige wegcunet ten noorden van het park. In het verleden zijn op en rond dit terrein meerdere 
archeologische onderzoeken uitgevoerd waaruit is gebleken dat er resten uit de Late IJzertijd, 
Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen aanwezig waren. Daarnaast is gebleken dat op veel plaatsen 
de ondergrond aanzienlijk verstoord is, waarschijnlijk als gevolg van de aanleg van het voormalige 
sportpark. 

Op basis van de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek uit 2008 is een vindplaats 
afgebakend. Binnen die begrenzing was een archeologische begeleiding gewenst bij de uit te 
voeren civieltechnische werkzaamheden.

Tijdens de begeleiding zijn naast kuilen en verstoringen uit de Nieuwe tijd bewoningssporen uit de 
(pre-)Romeinse tijd en sloten uit de Nieuwe tijd aangetroffen. De Romeinse bewoning heeft zich 

12 Den Otter 2007
13 Schurmans 2008
14 Boshoven 2008
15 Van der Feijst en Blom 2010
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geconcentreerd op het centraal westelijke deel van het terrein. De bodemopbouw ter plaatse bestaat 
uit sterk gelaagde bedding- en oeverafzettingen, variërend van pakketten zand tot zware zavel en op 
enkele plaatsen de (humeuze) kleipakketten van een restgeul. In de profielen van de 
drainagesleuven, die door het hele plangebied zijn aangelegd, was deze opbouw goed te volgen.16

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.095.089 geregistreerd met de volgende vondsten:

• 331 stuks, keramiek, aardewerk, handgevormd, IJzertijd - Romeinse Tijd

• 1 stuks, metaal, slak, Romeinse Tijd

• 153 stuks, keramiek, aardewerk, gedraaid, Romeinse Tijd

• 9 stuks, steen, onbekend, Romeinse Tijd: 

• 41 stuks, keramiek, aardewerk, gedraaid, Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

• 150 stuks, dierlijk bot, onbekend, Romeinse Tijd - Nieuwe Tijd

• 1 stuks, koper, ring, Romeinse Tijd: De ring van koperlegering heeft een diameter van 2 cm 
en is in doorsnede rond. Helaas zijn dergelijke ringen niet te dateren omdat ze over een 
zeer lange periode voor verschillende doeleinden zijn gebruikt. Dat de ring in een 
Romeinse greppel is aangetroffen, maakt het aannemelijk dat deze in de Romeinse tijd kan 
worden gedateerd. In die periode kan het voorwerp bijvoorbeeld gediend hebben als 
onderdeel van paardentuig.

• 1 stuks, keramiek, slingerkogel - kogel:klein (eivormig), Romeinse Tijd

2.472.552.100: Nieuwegein, Blokhoeve aanleg watergang, begeleiding

In het plangebied is een vanaf de IJzertijd verlande geul aangetroffen. Deze geul is in 
overeenstemming met eerdere karteringen ervan. In de opvullingslaag werden geen vondsten of 
sporen aangetroffen uit de vooraf verwachtte perioden. Wel werden enkele greppels aangetroffen 
welke uit de Nieuwe tijd dateren. Het niet aantreffen van sporen of vondsten uit de prehistorie 
betekent echter niet dat deze in dit gebied niet aanwezig zijn. Bij eventuele andere 
graafwerkzaamheden moet gezien de resultaten uit voorgaand onderzoek rekening worden 
gehouden dat de vooraf gestelde verwachtingen voor het aantreffen van sporen en vondsten uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd zeer reëel is.17

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.102.206 geregistreerd, zonder vondsten.

3.295.123.100 en 3.295.131.100: Nieuwegein, Cimbaalsingel 1, bureauonderzoek en boring

In het plangebied zijn onder een ophogingspakket komafzettingen op oever- en beddingafzettingen 
van de Jutphaas stroomgordel aangetroffen. Op basis van de aangetroffen onverstoorde 
oeverafzettingen blijft de middelhoge tot hoge verwachtingswaarde voor archeologische resten uit 
de Late Bronstijd – Romeinse tijd gehandhaafd. Op basis van het booronderzoek kunnen deze 
archeologische resten worden verwacht vanaf een diepte van 100 - 150 cm -mv. In de 
bovenliggende komafzettingen en het ophogingspakket hoeven geen archeologische resten te 
worden verwacht. Het is nog niet bekend wat de nieuwbouwplannen in zullen houden en tot welke 
diepte de bodem daarbij verstoord zal worden. Econsultancy adviseert om bij toekomstige 
verstoringen dieper dan 70 cm -mv een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van 
een karterend booronderzoek, teneinde de op basis van het bureauonderzoek opgestelde 
gespecificeerde verwachting aan te vullen en te toetsen.18

3.299.425.100: Nieuwegein, Watergang Blokhoeve fase 2, begeleiding

De twee locaties liggen respectievelijk ten noordwesten van de Elzenhoeve en ten zuiden van de 
Akkerhoeve. In het verleden is een groot deel van het omringende gebied onderzocht. Hier zijn 
vooral sporen uit de Romeinse tijd en in mindere mate uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Tijdens de 
begeleiding zijn ondanks de vele recente verstoringen van kabels en leidingen sporen van een 
greppel, een sloot en een kuil uit de Romeinse tijd en een greppel uit de Nieuwe tijd aangetroffen. 
Deze laatstgenoemde greppel sluit aan op voorgaand onderzoek. De sporen en vondsten in de 
vorm van aardewerk en keramisch bouwmateriaal duiden er op dat er omstreeks de 2e eeuw na 
Christus een erf op de locatie is geweest. Botanisch onderzoek laat zien dat er onder andere 
onkruiden en gras in de nabije omgeving voorkwamen, maar geven geen uitsluitsel over de 
aanwezigheid van gewassen op lokale akkers.19

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.113.644 geregistreerd met vondsten van aardewerk en 
bouwmateriaal uit de Romeinse tijd.

3.987.415.100: Nieuwegein, Blokhoeve 7, boring

Het plangebied ligt in de buitenbocht van een restgeul van de Blok stroomgordel, op de overgang 
van de (rest)geul met oevers van de Blok stroomgordel in het zuiden naar de komafzettingen (klei en 

16 Williams-Kodde 2012
17 Van der Feijst 2015
18 Stiekema en Beurskens 2015
19 Van Engeldorp Gastelaars 2016
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veen) in het noorden. In de top van de natuurlijke oeverafzettingen zijn aanwijzingen voor een 
archeologische vindplaats (cultuurlaag en funderingsresten) aangetroffen die verband houden met 
de voormalige hofstede. De bovenste 0,3 - 0,6 m van de bodem bestaan uit recent opgebrachte 
grond (golfbaan), tuinlaag en terras (tegel- en klinkerverharding). Buiten deze opgebrachte laag zijn 
er in het plangebied geen andere aanwijzingen voor (grootschalige) bodemverstoringen 
aangetroffen. Verwacht wordt dat direct naast de huidige bebouwing de grond dieper geroerd zal zijn 
als gevolg van bouwwerkzaamheden. 

De opgebrachte grond gaat abrupt over in een laag met donkerbruingrijze, humeuze, uiterst siltige 
tot zwak zandig klei. De laag wordt als cultuurlaag geïnterpreteerd die verband houdt met de 
voormalige hofstede (vindplaats) waar het plangebied deel van uit maakt. Drie boringen zijn in deze 
laag gestuit op ondoordringbaar puin (baksteenpuin), vermoedelijk van fundering(srest)en van de 
voormalige hofstede. De cultuurlaag heeft een gemiddelde dikte van circa 0,3 m. Omdat 
graafwerkzaamheden tot in deze cultuurlaag zullen gaan, wordt vervolgonderzoek aanbevolen.20

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.152.665 geregistreerd, zonder vondsten.

4.548.786.100: Nieuwegein, Blokhoeve, opgraving

De opgraving heeft geresulteerd in resten vanaf de late ijzertijd tot en met de midden-Romeinse tijd, 
de vroege en late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het huidige onderzoeksgebied valt binnen de 
jongste meanderfase van de Jutphase stroomrug die tot 870 v. Chr. actief was. De oudste sporen 
van bewoning dateren van omstreeks het begin van onze jaartelling. Gebouwstructuren zijn niet 
herkend, terwijl één mogelijke silo tegen de zuidrand van de opgraving het enige spoor is dat men 
op een erf zou kunnen verwachten. Tevens blijkt uit archeologische onderzoeken, die voorheen ten 
zuidwesten van het onderhavige onderzoek hebben plaatsgevonden, dat de bewoning daar 
inderdaad gesitueerd was. Op grond de 14C-datering van zaden en verkoolde resten uit de 
waterkuilen is de stichting van de nederzetting waarschijnlijk ergens in de 1e eeuw v. Chr. te 
plaatsen (Fase 1). Op basis van oversnijdende greppels, de datering van het vondstmateriaal en 
een 14C-datering is de volgende bewoningsfase ingedeeld in de overgang van de vroeg-Romeinse 
naar de midden-Romeinse tijd (Fase 2a) en in de midden-Romeinse tijd (Fase 2b). Binnen het thans 
onderzochte terrein Blokhoeve-Akkerhoeve is het eind van de menselijke aanwezigheid in de 
Romeinse tijd waarschijnlijk ergens 2e of 3e eeuw te plaatsen. Op basis van enkele scherven van 
grijsbakkend gedraaid aardewerk uit een wat afwijkende greppelsysteem is de voorzichtige 
conclusie getrokken dat er ook in de vroege middeleeuwen menselijke activiteiten op het terrein zijn 
geweest (Fase 3). Vanaf de 11e eeuw vonden grote ontginningen plaats tussen de Hollandsche 
IJssel en de Oude Rijn. Uit deze periode stamt waarschijnlijk ook de voorloper van de Blokhoeve. 
Binnen het onderzoek is één greppel/kuil aangetroffen, die niet scherper te dateren is dan tussen de 
11e en de eerste helft van de 13e eeuw (Fase 4). De jongste fasen hebben betrekking op 
laatmiddeleeuwse afwateringsgreppels (Fase 5) en nieuwetijdse greppelsystemen (Fase 6). Deze 
laatste vallen precies samen met de situatie op historisch kaartmateriaal zoals de kadastrale 
minuutplan uit 1832 van het gebied, waaronder de loop van de ‘Gale Wey sloot’.21

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.192.436 geregistreerd met veel (honderden) aardewerkfragmenten 
uit de Romeinse tijd. Daarnaast is natuursteen en bot aangetroffen.

4.579.906.100: Nieuwegein, Blokhoeve, boring

Toelichting: Tijdens het veldonderzoek zijn in deelgebied 1 zijn geen resten aangetroffen. De - 
bodemopbouw in vergelijking met de onderzoeken die in de omgeving zijn - uitgevoerd indiceert wel 
dat hier wel een vindplaats aanwezig kan zijn. - Ter plaatse van deelgebied 2 is onder meer 
houtskool en roodbakkend aardewerk - uit de late-middeleeuwen- nieuwe tijd gevonden. - Verwacht 
wordt dat meerdere vindplaatsen in het plangebied aanwezig zullen - zijn. Gezien de archeologische 
vondsten uit de late-ijzertijd-Romeinse tijd en de - middeleeuwen – nieuwe tijd die elders op de Blok 
stroomgordel bekend zijn, - kunnen in theorie resten van nederzettingsterrein in de oeverafzettingen 
worden - verwacht. Geadviseerd wordt een proefsleuvenonderzoek uit de voeren.22

Bij deze zaak is vondstlocatie 1.179.941 geregistreerd met de vondst van twee stuks roodbakkend 
geglazuurd aardewerk 

4.674.943.100: Nieuwegein, Blokhoeve, boring

De rapportage is nog niet beschikbaar. Eerste bevindingen: Op basis van de gegevens van het 
verkennende booronderzoek is vastgesteld dat binnen het plangebied afzettingen van de Blokse 
stroomgordel aanwezig zijn, bestaande uit geul- en oeverafzettingen. De top van de nagenoeg 
intacte oeverafzettingen wordt aangemerkt als archeologisch relevant niveau. In de directe 
omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit de Romeinse Tijd en IJzertijd 
aangetroffen op de oeverafzettingen. Voor de westelijke zone van het plangebied geldt een hoge 
verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode Bronstijd Nieuwe Tijd. Het 

20 Coppens 2016
21 Van Mousch en Leenders 2019
22 Bergman en Leijnse 2018
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archeologisch relevante niveau bevindt zich op een diepte tussen 0,2 en 0,9 m +NAP. In de 
oostelijke zone van het plangebied zijn geulafzettingen aangetroffen. Hier geldt een lage 
verwachting. Wel moet worden opgemerkt dat de randzone van de geul archeologisch gezien wel 
relevant kan zijn als find trap dan wel als locatie voor watergerelateerde activiteiten en structuren 
(zoals visfuiken, beschoeiing et cetera). 

4.703.705.100: Nieuwegein, Plangebied Blokhoeve 1, boring

In de boringen die binnen zijn geen oeverafzettingen aangetroffen. De ondergrond bestaat uit 
bedding- en geulafzettingen van de Blok stroomgordel, die zijn afgedekt door een laag komklei. 
Verder blijkt uit de boorgegevens dat de ondergrond van het plangebied verstoord is tot ver onder 
het niveau van het maaiveld in de situatie voor de bouw van het congrescentrum, dat volgens het 
geraadpleegde topografische kaarten op circa 1 m +NAP lag. De ondergrond in het hele plangebied 
tenminste tot 0,3 m +NAP (0,85 m -Mv) verstoord, wat betekent dat het bodemprofiel minstens 70 
cm is afgetopt. De verstoring van de ondergrond binnen het plangebied is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de bouw van de aanpalende bebouwing en de aanleg van kabels en leidingen. Voor 
de overige perioden gold op grond van het bureauonderzoek een lage verwachting.23

4.726.750.100: Nieuwegein, Cimbaalsingel 1 te Nieuwegein, boring

De karterende boringen laten zien dat binnen het oppervlak van de recent gesloopte bebouwing 
(inclusief de funderingen) een bodemopbouw aanwezig is van nog een dunne laag stabilisatiezand 
(waarop de voormalige funderingen stonden), gevolgd door kalkrijke oever- en beddingafzettingen 
die gesedimenteerd zijn tijdens de actieve fase van de Jutphaas meandergordel. Buiten het 
oppervlak van de voormalige bebouwing (op basis van de meest westelijk gezette boring) bestaat de 
bodemopbouw uit een ophogingspakket, gevolgd door komafzettingen op oever- en 
beddingafzettingen. Alleen het ophogingspakket bevat enkele resten bouw-, betonpuin en baksteen. 
Dit in de grond verwerkte sloopafval fungeert ook deels als halfverhardingslaag. Waarschijnlijk is het 
sloopafval dat meegeroerd is in het ophoogpakket voorafgaand aan de bouw van de voormalige 
boerderij die er in de periode van 1959 tot 1980 heeft gestaan (2 helft 20 eeuw) en daarmee als niet 
archeologisch relevant wordt beschouwd. In de natuurlijke bodemopbouw zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat, op basis van het ontbreken van aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, de middelhoge tot hoge verwachting op 
het voorkomen van archeologische resten en/of sporen uit de perioden Late-Bronstijd t/m Romeinse 
tijd bijgesteld dient te worden naar een lage verwachting.24

4.772.207.100: Nieuwegein, Blokhoeve, boring

De rapportage van het onderzoek is nog niet beschikbaar. De eerste bevindingen luiden: Op basis 
van de gegevens van het karterende booronderzoek kan in het noordwesten en zuidoosten van het 
plangebied een hoge archeologische verwachting worden aangehouden. Hier zijn namelijk in de 
boringen fragmenten huttenleem en houtskool aangetroffen. Dit komt overeen met de reeds 
bekende vindplaats van een nederzetting direct ten noorden van het plangebied uit de IJzertijd / 
Romeinse tijd. In de rest van het plangebied kan de archeologische verwachting naar laag worden 
bijgesteld. In het noordoosten zijn bij een proefsleuvenonderzoek geen sporen en/of vondsten 
gedaan en ook in de boringen ontbreken archeologische indicatoren vrijwel geheel. In het 
zuidwesten is sprake van een verstoring door de bestaande bebouwing en daarnaast ontbreken 
indicatoren in de boringen rondom de bebouwing die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats.

4.847.205.100: Nieuwegein, Harmonielaan 2, boring

De rapportage van het onderzoek is nog niet beschikbaar. De eerste bevindingen luiden: Uit het 
veldonderzoek blijkt dat de ondergrond van het plangebied bestaat uit de verwachte 
beddingafzettingen van de Jutphaas stroomgordel. stroomgordel. Deze worden in acht van de tien 
boringen afgedekt door een tussen 20 en 75 cm dik pakket oeverafzettingen. Boven de 
oeverafzettingen zijn komafzettingen aanwezig. In twee boringen rusten de komafzettingen direct op 
de beddingafzettingen. De top van de oeverafzettingen vormt een potentieel archeologisch niveau. 
De ontkalkte top zoals aangetroffen in boringen 6, 7 en 9 wijst erop dat het pakket enige tijd aan het 
maaiveld heeft gelegen. Er zijn echter geen archeologische indicatoren en er is geen archeologische 
laag aangetroffen.

Vondstlocaties los

1.038.343: Nieuwegein, Niet-archeologisch

Vondst van meerdere stuks aardewerk uit Romeinse Tijd (gerolde wandscherf). Gevonden in 
uitgeworpen grond en op een dichtgegooide sleuf, die gegraven is voor leidingen

1.038.344: Nieuwegein, Niet-archeologisch

Vondst van fragmenten Romeins aardewerk (onder andere fragment van amfoor, dikwandig). 

23 Wolzak en Leuvering 2019
24 Ten Broeke 2019

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002



20

Gevonden in uitgeworpen grond en op een dichtgegooide sleuf.

1.038.345: Nieuwegein, Niet-archeologisch

Vondst van fragmenten Romeins aardewerk. Gevonden in uitgeworpen grond en op een 
dichtgegooide sleuf.

1.038.346: Nieuwegein, Niet-archeologisch

Vondst van fragmenten Romeins aardewerk (zwart wit geverfd aardewerk en handgevormd 
aardewerk). Gevonden in uitgeworpen grond en op een dichtgegooide sleuf.

1.043.871: Nieuwegein, Blokhoeve ; 'T Blok, opgraving

Opgraving gedaan door Historische Kring Nieuwegein, in de zomer van 1982.Voortzetting in juni 
1983. Opgraving ging door tot in 1989. Aanleiding waren talrijke oppervlaktevondsten op akker. 
Onderzocht terrein zou als sportpark gebruikt gaan worden. Bewoning zou begonnen zijn in de late-
IJzertijd en doorlopen tot begin 3e eeuw. Op deze locatie zijn de vondsten geregistreerd van 
Romeins aardewerk, dakpannen, een slingerkogel, een glazen La Tene armband (IJzertijd), bot en 
munten uit de Romeinse tijd.

1.044.088: Nieuwegein, Blokhoeve, inspectie

Akker naast boerderij "Blokhoeve" belopen, het westelijke gedeelte, naploegen.

Op deze locatie zijn de fragmenten handgevormd aardewerk (Late IJzertijd - Midden Romeinse Tijd) 
en geverfd aardewerk, gedraaid (Vroeg Romeinse Tijd B - Midden Romeinse Tijd) gevonden.

1.038.558: Nieuwegein, Batau-Noord, Batauweg; Achillesburg ; Hermesburg, opgraving

Inheems-Romeinse nederzetting bestaande uit een op zich staande boerderij met 
omheiningsgreppel daaromheen. Op deze locatie zijn onder andere vlechtwerk, fibula en zeer veel 
Romeinse aardewerk gevonden. 

1.063.625: Nieuwegein, Galecopperdijk, inspectie

Toelichting: Inspectie n.a.v. van een melding door Van der Mark, eerder dit jaar, waarbij ook 
aardewerk uit de 14e eeuw is gevonden. Aangetroffen funderingen zijn goed zichtbaar. Bij deze 
vondstlocatie zijn geen vondsten geregistreerd.

1.075.855: Nieuwegein, Batau-Noord, inspectie

Landesaufnahme, opgraving en bouwputten 1976-1982. De meerderheid van de vondsten bevindt 
zich in de collectie van R.J.Ooyevaar. Veel fragmenten terra sigilate en nigra (Romeins).

1.075.863: Nieuwegein, Galecopperdijk, Achter Frans Halshage, Niet-archeologisch: 
graafwerk

B. Elberse zag veel puinresten (baksteen, mortel) en geglazuurd aardewerk bij het bouwrijp maken 
van het terrein. Hij verzamelde geen vondsten. 

1.075.915: Nieuwegein, Blokhoeve, A.C. Verhoefweg, Niet-archeologisch: graafwerk

B. Elberse vond vanaf 1994 ten westen van de A.C. Verhoefweg in bouw- putten veel en vooral 
IJzertijd aardewerk. Ten oosten van de weg vond hij sporadisch IJzertijd en Romeins aardewerk. Ten 
noorden grenst de vindplaats aan veen. 

1.086.492: Nieuwegein, Galecopperdijk 5, Archeologisch

R. van der Mark vond langs de Galecopperdijk resten van een anderhalve meter dikke 
funderingsmuur en een ronde stenen put, mogelijk afkomstig van huis Galesloot, een ridderhofstad. 
De noord-zuid lopende Galecopperdijk was in de 11e en 12e eeuw de ontginningsbasis. De 
ridderhofstad komt niet meer voor op een kaart uit het begin van de 17e eeuw.

1.106.868: Nieuwegein, Weiland, (veld)kartering

Landesaufnahme op verschillende omgeploegde stukken weiland waarbij de vondsten gedaan 
werden over schillende terreinen aangeduid: tientallen randwand en bodemfragmenten Romeins 
aardewerk waaronder inheems Romeins.

1.108.290: Nieuwegein, Galecopperdijk, Niet-archeologisch

Losse vondsten, verspreid over een gebied tussen de A.C. Verhoefweg, Batauweg-noord, de 
Galecopperdijk en de Oude Blocksteech. Een concentratie vooral in de hoek 
Batauweg-noord/Galecopperdijk. De vondsten betreffen aardewerk uit de IJzertijd, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen en baksteenfragmenten, waaronder kloostermoppen.

Tabel 2: Bekende archeologische waarden tot ca. 500 m van het plangebied.

In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden 
geregistreerd.25 

25 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
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2.7 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de 
landschapszone overstromingsvlakte. Het plangebied ligt op de Jutphaas 
beddinggordel. Deze is actief vanaf het Laat Neolithicum tot de Late Bronstijd. Op 
de oever- en beddingafzettingen van deze fossiele rivier is bewoning, theoretisch 
mogelijk vanaf het Neolithicum, maar waarschijnlijk vooral sinds de verlanding 
van de beddinggordel in de IJzertijd. In het onderzoeksgebied (binnen 500 m) zijn 
op de Jutphaas beddinggordel op meerdere plaatsen al archeologische resten uit 
voornamelijk de IJzertijd en Romeinse Tijd aangetroffen. Op historische kaarten 
uit de 18e, 19e en 20e eeuw is het plangebied uitsluitend als bouwland in gebruik, 
tot het in de tweede helft van de 20e eeuw onderdeel wordt van de bebouwde 
kom van Nieuwegein.

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1: Datering

In het plangebied kunnen archeologische resten uit het Laat Neolithicum tot en 
met Nieuwe Tijd aanwezig zijn.

2: Complextype

Voor de periode Laat Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen kunnen 
archeologische resten aanwezig zijn van landbouwsamenlevingen en 
staatssamenlevingen gerelateerd aan bewoning, economie, infrastructuur, 
rituelen en begravingen. 

Uit de Nieuwe Tijd kunnen archeologische resten aanwezig zijn gerelateerd aan 
economie (percelering, kavelsloten, akkerlagen).

3: Omvang

Archeologische resten in het plangebied kunnen worden beschouwd als 
vlakelementen met variabele omvang (klein tot groot). Sommige complextypen 
kunnen zich ook als puntelementen manifesteren (begravingen, depots) of als 
lijnelementen (wegen, watergangen, percelering).

4: Diepteligging

Archeologische resten bevinden zich in de oever- en beddingafzettingen van de 
Jutphaas beddinggordel. De top van deze afzettingen ligt onder een 
ophoogpakket van mogelijk één meter dik.

5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)

De grondwatertrap is VI. Dit betekent dat de conservering van organische 
archeologische resten (zoals hout, textiel, leer en bot) dieper dan 80 cm onder 
het oorspronkelijke maaiveld goed kan zijn. De conservering van organische 
artefacten die boven dit niveau liggen kan door de (periodiek) zuurstofrijke en 
droge condities slecht zijn.

Over de gaafheid en conservering van eventuele sporen en artefacten zijn verder 
geen nadere gegevens bekend.

6: Locatie

Hele plangebied.
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7: Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): 

Archeologische resten kenmerken zich door de aanwezigheid van een 
archeologische laag. Dit is een doorwerkte laag bestaande uit het oorspronkelijke 
sediment dat is vermengd met archeologische indicatoren zoals bot-, houtskool- 
en aardewerkfragmenten. 

8: Mogelijke verstoringen

Archeologische resten kunnen zijn vergraven bij de civieltechnische ontwikkeling 
in de 20e eeuw waarbij het gebouw van Eneco en de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur is aangelegd. 

Specificatie LS05 van de BRL4000 verplicht dat aansluitend op het formuleren 
van de gespecificeerde verwachting een onderzoeksstrategie wordt opgesteld 
om deze verwachting te toetsen aan de feiten gebruik makend van het 
stroomdiagram van protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek. Er van 
uitgaande dat de archeologische resten zich manifesteren als een 
archeologische laag kunnen deze opgespoord worden met een karterend 
booronderzoek gebruik makend van standaardmethode B2.
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3 Booronderzoek

3.1 Inleiding
De ligging van het plangebied staat afgebeeld in fig. 1. In het plangebied is een 
ontwikkeling voorzien waarbij grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden. 
Daardoor worden mogelijk archeologische waarden verstoord. Voor de beoogde 
ontwikkeling is een bureauonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport) 
waarbij een gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Op basis 
daarvan is een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen 
uitgevoerd. 

Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.1,26 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens 
specificatie “VS03 Uitvoeren booronderzoek”. Het onderzoek is gerapporteerd 
volgens specificatie “VS05 Opstellen standaardrapport IVO - O/P”.

Het onderzoeksgebied voor het booronderzoek is hetzelfde als het plangebied. 

Het veldonderzoek is een inventariserend veldonderzoek (specificatie VS03), 
verkennende en karterende fase.

De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de bodemopbouw te 
verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van 
het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke 
zones worden geselecteerd. Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende 
informatie over de bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen beslissen of en 
welk type karterend onderzoek eventueel uitgevoerd kan worden.

De boringen zijn in de tweede plaats gezet met het doel de archeologische 
waarden te karteren. Tijdens een karterend veldonderzoek wordt het terrein 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. 

Deze methode is toegepast om middelgrote archeologische vindplaatsen op te 
sporen die zich manifesteren als een archeologische laag.

De kartering is gebaseerd op de Leidraad IVO Karterend booronderzoek, 
methode D1:27

• Prospectie type: Archeologische laag.

• Datering: Bronstijd tot en met Middeleeuwen.

• Complextype: Huisplaats(en).

• Omvang: 500 tot en met 2.000 m2 (1.200 m2).

• Boorgrid: Uitgangspunt: 30 m x 35 m. Het feitelijke boorgrid 
is fijnmaziger vanwege de kleine omvang van het 
plangebied.

• Boordiameter: 3 cm guts.

• Waarnemingstechniek: Boormes.

26 SIKB 2018
27 Tol, Verhagen, en Verbruggen 2012
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3.2 Methode
De werkwijze in het veld was als volgt:

Boortype: 7 cm Edelmanboor (onverzadigde bovengrond tot ca. 1 m-mv) 
en 3 cm guts (diepere lagen).

Aantal boringen: Vijf.

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot in de top van de 
beddingafzettingen, tot minimaal 280 en maximaal 400 cm-
mv.

Grid: De boringen zijn verspreid geplaatst in het plangebied. De 
afstand tussen de boringen is ongeveer 8 m. 

Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote 
oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De 
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic 
zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn 
gefotografeerd. 

Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond 
is beschreven op basis van de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat 
NEN 5104.28 

Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald met 
een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m.

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de 
hand het AHN.29

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
vrijdag 8 januari 2021 door A. de Boer (KNA Senior Prospector) en C. de Jong 
(junior prospector).

Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van 
aanpak is voorgelegd aan en goedgekeurd door de deskundige van de bevoegde 
overheid.30 Het Plan van Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.

3.3 Resultaten en geologische interpretatie
De locaties van de boringen zijn in fig. 1 weergegeven. De boorgegevens staan 
in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt. Deze is 
weergegeven in fig. 29.

Onder andere op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de 
volgende pakketten worden onderscheiden, van onder naar boven:

Pakket 1: beddingafzettingen

De basis van de boorprofielen bestaat uit zwak siltig kalkrijk zand. In het pakket 
bevinden zich kleilagen. De top van het pakket ligt tussen 230 en 360 cm -mv (-
192 en -60 cm NAP). Op basis van de textuur en landschappelijke ligging worden 
de afzettingen geïnterpreteerd als beddingafzettingen. Ze kunnen worden 

28 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
29 Kadaster en PDOK 2014
30 Email 16 december 2020, E. Sleijpen, gemeente Nieuwegein
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gerekend tot afzettingen van de Jutphaas beddinggordel.

Pakket 2: oeverafzettingen

Op de beddingafzettingen ligt een pakket sterk tot uiterst siltige en zwak tot sterk 
zandige klei met zandlagen. Het pakket is 60 tot 210 cm dik. In het pakket 
bevinden zich lagen met roest (een spoor). Het pakket is in alle boorprofielen 
aanwezig. De top van het pakket ligt tussen 150 en 220 cm -mv (-37 en 20 cm 
NAP). Deze afzettingen worden geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de 
Jutphaas beddinggordel.

Pakket 3: komafzettingen

Op de oeverafzettingen ligt een pakket matig siltige klei. Het pakket is 10 tot 50 
cm dik. In het pakket bevinden zich lagen met roest (een spoor). Het pakket is in 
alle boorprofielen aanwezig. De top van het pakket ligt tussen 120 en 170 cm -mv 
(10 en 46 cm NAP). In boorprofielen 3 en 4 is de top humeus en zeer compact 
over 20 tot 35 cm dikte. In de laag bevinden zich in boorprofiel 4 enkele 
fragmenten baksteen. Deze laag is geïnterpreteerd als een oude bouwvoor die 
tot aan het opbrengen van grond in de 20e eeuw aan het oppervlak lag.

Pakket 4: opgehoogd

Op het natuurlijke bodemprofiel ligt een pakket van 120 tot 170 cm dik met zwak 
siltig zand zwak tot sterk zandige klei. Het pakket heeft een heterogene gevlekte 
samenstelling en wordt, geïnterpreteerd als een ophogingspakket.

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn geen vondsten 
verzameld.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 240 en 280 cm-
mv.

3.4 Archeologische interpretatie
Het natuurlijke bodemprofiel correspondeert met de verwachting. In de 
oeverafzettingen van de Jutphaas beddinggordel zijn in de direct omgeving 
archeologische resten aangetroffen. In dit plangebied zijn echter geen 
archeologische indicatoren zoals bot, aardewerk of houtskoolfragmenten 
aanwezig in de boorprofielen. De kans is daarom klein dat in het plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn.
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.1 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen 
vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is 
geen selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

Bureauonderzoek:

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van een warmte buffer (fig. 2). De 
warmtebuffer wordt circa 20 meter hoog en heeft een diameter van circa 20 
meter. 

2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde? 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de 
landschapszone overstromingsvlakte. Het plangebied ligt op de Jutphaas 
beddinggordel. Deze is actief vanaf het Laat Neolithicum tot de Late Bronstijd. De 
geomorfogenetische kaart van Berendsen geeft aan dat sprake is van 
oeverwallen en kronkelwaarden (zand binnen 1 m-mv). In de gronden zijn 
kalkloze poldervaaggronden in zware zavel en lichte klei ontwikkeld. 

3. Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?

Het plangebied ligt buiten bekende historische erven en bebouwingslinten. Tot in 
de 20e eeuw is het plangebied onderdeel van een uitgestrekt blokvormig 
verkaveld landbouwgebied. In de jaren tachtig van de 20e eeuw zijn de A.C. 
Verhoefweg ten westen van het plangebied, de Symfonielaan ten noorden van 
het plangebied en de aangrenzende bebouwing gerealiseerd. Sindsdien is in het 
plangebied niets meer gewijzigd.

4. Is sprake van bekende bodemverstoringen?

Bij het plangebied staat een warmteoverdrachtsstation uit 1979. Het perceel is bij 
bouwwerkzaamheden en aanleg van de omringende wegen vermoedelijk 
opgehoogd. De ophoging is ook zichtbaar op het AHN. Het is niet bekend in 
welke mate de natuurlijke ondergrond destijds is vergraven.

5. Op basis van voorgaande: Kunnen archeologische resten in het plangebied 
aanwezig zijn? Zo ja, wat is daarvan op hoofdlijnen de omvang, ligging, aard 
en datering?

Op basis van de landschappelijke ligging op de Jutphaas beddinggordel kunnen 
archeologische resten uit landbouwsamenlevingen en staatssamenlevingen 
aanwezig zijn. De top van de oeverafzettingen is het potentiële archeologische 
niveau. Dit niveau ligt onder een ophooglaag van mogelijk één meter dik.

Verkennend booronderzoek:

6. Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen) van 
het bodemprofiel?

Het booronderzoek bevestigt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit 
rivierafzettingen (bedding-, oever- en komafzettingen) gerelateerd aan de 
Jutphaas beddinggordel. Op de natuurlijke afzettingen ligt een ophoogpakket van 
120 tot 170 cm dat waarschijnlijk uit de jaren 80 van de vorige eeuw stamt.
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7. Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard, 
diepteligging en verbreiding daarvan? 

De top van de oeverafzettingen vormt het potentiële archeologische niveau. Dit 
niveau ligt tussen 150 en 220 cm -mv (-37 en 20 cm NAP) en is in het hele 
plangebied aanwezig.

Karterend booronderzoek:

8. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig, en zo ja wijzen deze op een 
vindplaats (geef aard, datering, ligging)?

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op een 
vindplaats. Dat betekent dat de kans klein is dat archeologische resten aanwezig 
zijn.

Conclusie:

9. Worden (mogelijke) archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

De kans is klein dat bij de boogde ingreep archeologische resten worden 
verstoord.

10. Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze (mogelijke) archeologische waarden?

Maatregelen om rekening te houden met archeologische waarden zijn niet nodig.
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6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. 

Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van 
OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt 
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Nieuwegein.
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Figuren

Figuur 2: Luchtfoto 2018.

Figuur 3: Topografische kaart.

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002



33

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002

Figuur 4: Foto vanaf de Symfonielaan richting het plangebied.
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Figuur 5: Archeologische beleidskaart gemeente Nieuwegein (Kloosterman, Sprangers, 
en Wijnen 2011).
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Figuur 6: Nieuwe situatie. 
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Figuur 7: Beddinggordels (Cohen e.a. 2012).
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Figuur 8: Geomorfogenetische kaart, blad IJsselstein (Berendsen, Van Elk, en Van Omme 
1981).
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Figuur 9: Bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1970).
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Figuur 10: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
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Figuur 11: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014).

Figuur 12: Hoogte-reliëfkaart detail.

Hoogtewaarden in meters ten opzichte van NAP.
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Figuur 13: Hoogtepunten kaart met gegevens uit 1953 geprojecteerd op topografische 
kaart uit 1948.
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Figuur 14: Kaart van den lande van Utrecht (Bernard de Roy 1743).

Het plangebied ligt ongeveer ter hoogte van de blauwe cirkel.



43

Bureau voor Archeologie Rapport 978 Nieuwegein Symfonielaan 7002

Figuur 15: Kadastrale minuut (1811-1832).
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Figuur 16: 464-1440-VREESWIJK-1882.

Figuur 17: 464-1443-VREESWIJK-1902.
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Figuur 18: 464-1444-VREESWIJK-1920.

Figuur 19: 31H-1948-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht.
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Figuur 20: Het plangebied op een luchtfoto uit 1945.
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Figuur 21: 31H-1959-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht.

Figuur 22: 31H-1981-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht.
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Figuur 23: 31H-1988-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht.

Figuur 24: 31H-1992-Houten / Maarssen / Nieuwegein / Utrecht.
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Figuur 25: Overzicht kabels en leidingen. 

De twee cirkels zijn voormalige beoogde locaties. De definitieve locatie ligt in de blauwe 
contour.
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Figuur 26: Archeologische terreinen (rood), vondstlocaties (geel) en zaken (blauw) uit 
ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2020).
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Figuur 27: Overzicht vondsten in onderzoeksgebied met de geomorfogenetische kaart van 
Utrecht als ondergrond.
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Figuur 28: Boorpuntenkaart.
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Figuur 29: Getekende boorprofielen in schematische doorsnede.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaa
n

kleur kalk nieuwvormingen interpretatie boortype overig

boven onder

1 grondwaterstand tijdens boring: 250 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 50 zand zwak siltig matig 
fijn

grijs-bruin kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman matige spreiding; zand matig afgerond; basis geleidelijk; 
opgebrachte grond

50 125 klei matig zandig bruin-grijs kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman weinig kleibrokjes; basis geleidelijk; opgebrachte grond

125 150 klei matig siltig donker-
grijs

kalkloos spoor 
roestvlekken

komafzettingen 7cm- Edelman matig stevig; basis geleidelijk; baksteenspikkels

150 170 klei uiterst siltig bruin-grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

170 215 klei matig zandig licht-
bruin-grijs

kalkrijk spoor 
roestvlekken

oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

215 265 klei matig zandig donker-
grijs

kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk; min oliegeur

265 320 klei matig zandig donker-
grijs

kalkrijk oeverafzettingen 3cm- Guts zandlagen; basis geleidelijk

320 360 klei sterk zandig grijs kalkrijk oeverafzettingen 3cm- Guts zandlagen; basis geleidelijk; veel zandlagen

360 365 zand zwak siltig matig 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

3cm- Guts matige spreiding; zand matig afgerond; basis geleidelijk

365 400 geen 
monster

beddingafzetting
en

3cm- Guts zand gevoeld

2 grondwaterstand tijdens boring: 280 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 30 klei sterk zandig; 
matig 
humeus

donker-
grijs-bruin

kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman basis scherp; opgebrachte grond

30 120 klei matig zandig bruin-grijs kalkrijk spoor 
roestvlekken

opgehoogd 7cm- Edelman matig stevig; spoor kleibrokjes; basis geleidelijk; 
opgebrachte grond

120 170 klei matig siltig grijs kalkloos komafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

170 200 klei sterk siltig grijs kalkrijk spoor oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaa
n

kleur kalk nieuwvormingen interpretatie boortype overig

boven onder

roestvlekken

200 220 klei zwak zandig licht-grijs kalkrijk spoor 
roestvlekken

oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

220 230 klei matig zandig licht-grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis scherp

230 245 zand zwak siltig zeer 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

7cm- Edelman matig kleine spreiding; zand matig afgerond; basis 
geleidelijk

245 255 veen mineraalarm grijs-bruin kalkloos beddingafzetting
en

7cm- Edelman basis geleidelijk

255 280 zand zwak siltig zeer 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

7cm- Edelman matig kleine spreiding; zand afgerond

3 grondwaterstand tijdens boring: 280 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 60 klei sterk zandig; 
zwak 
humeus

donker-
grijs-bruin

kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman weinig schelpmateriaal; spoor zandbrokjes; basis 
geleidelijk; opgebrachte grond

60 140 klei matig zandig grijs-bruin kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman spoor zandbrokjes; basis geleidelijk; opgebrachte grond

140 160 klei matig siltig; 
zwak 
humeus

donker-
grijs

kalkloos komafzettingen: 
oude bouwvoor

7cm- Edelman stevig; basis geleidelijk

160 170 klei matig siltig bruin-grijs kalkloos komafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

170 200 klei sterk siltig grijs-bruin kalkrijk spoor 
roestvlekken

oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

200 210 klei uiterst siltig grijs-bruin kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Guts basis geleidelijk

210 230 klei zwak zandig licht-grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

230 300 zand zwak siltig zeer 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

7cm- Edelman matig kleine spreiding; zand afgerond; veenbrok op 290

4 grondwaterstand tijdens boring: 240 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 40 zand zwak siltig; 
zwak 
grindig; 
zwak 

matig 
grof

donker-
grijs-bruin

kalkrijk opgehoogd 7cm- Guts matige spreiding; zand matig afgerond; basis scherp; 
opgebrachte grond



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaa
n

kleur kalk nieuwvormingen interpretatie boortype overig

boven onder

humeus

40 125 klei matig zandig bruin-grijs kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman spoor kleibrokjes; basis geleidelijk; opgebrachte grond

125 160 klei matig siltig; 
zwak 
humeus

donker-
grijs

kalkloos komafzettingen: 
oude bouwvoor

7cm- Edelman stevig; basis geleidelijk; omgewerkte grond; spoor 
baksteen

160 180 klei sterk siltig grijs kalkrijk komafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

180 200 klei uiterst siltig grijs kalkrijk spoor 
roestvlekken

oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

200 240 klei matig zandig grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

240 285 zand zwak siltig zeer 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

7cm- Edelman matig kleine spreiding; zand afgerond

5 grondwaterstand tijdens boring: 250 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 30 klei sterk zandig; 
zwak 
grindig; 
matig 
humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman basis geleidelijk; opgebrachte grond

30 70 zand zwak siltig; 
zwak grindig

matig 
fijn

bruin-grijs kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman matige spreiding; zand matig afgerond; basis geleidelijk; 
opgebrachte grond

70 170 klei zwak zandig; 
zwak 
humeus

donker-
grijs

kalkrijk opgehoogd 7cm- Edelman matig stevig; spoor kleibrokjes; basis geleidelijk; 
opgebrachte grond

170 185 klei matig siltig grijs kalkloos komafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

185 220 klei matig siltig donker-
grijs

kalkloos komafzettingen 7cm- Edelman stevig; basis geleidelijk

220 250 klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

250 300 klei sterk zandig grijs kalkrijk oeverafzettingen 7cm- Edelman basis geleidelijk

300 350 zand zwak siltig zeer 
grof

grijs kalkrijk beddingafzetting
en

3cm- Guts matig kleine spreiding; zand matig afgerond; kleilagen; 
basis geleidelijk

350 400 geen 
monster

beddingafzetting
en

3cm- Guts zand gevoeld



Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 134271 450982 168

2 134281 450976 166

3 134272 450974 170

4 134264 450973 180

5 134273 450966 183




