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SAMENVATTING 

 

DOEL- EN VRAAGSTELLING 

In opdracht van de RPS Advies- en ingenieursbureau B.V. heeft EARTH Integrated Archaeology in 

juni-november 2021 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor drie plangebieden in de 

gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. De provincie Zuid-Holland gaat de 

damwandconstructies en/of bovenbouw langs de oevers van de Oude Wetering en de Woudwetering 

(gemeente Kaag en Braassem) en de Heimanswetering (gemeenten Kaag en Braassem en Alphen 

aan den Rijn) vervangen. Hierbij zijn grondverstorende werkzaamheden voorzien.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningsaanvraag voor de gebiedsontwikkeling 

en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat 

archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

 

RESULTATEN EN ADVIES 

Binnen de drie plangebieden is sprake van een archeologisch risico voor verschillende perioden. Het 

merendeel van deze archeologische resten wordt echter pas vanaf 4 m – maaiveld verwacht. 

Uitsluitend resten uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd worden bij de toekomstige ingrepen die tot 

ca. 1 m – maaiveld reiken verwacht. In het zuidelijke deel van plangebied Heimanswetering zouden 

eventueel nog resten uit de Romeinse Tijd – vroege Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke 

resten zullen echter binnen de smalle ingrepen nauwelijks zichtbaar worden.  

 

Hoewel er de nodige cultuurhistorische resten zoals oude woningen en molens binnen het 

onderzoeksgebied aanwezig zijn, vallen deze buiten het bereik van de toekomstige ingrepen. 

Cultuurhistorische waarden die nu nog zichtbaar in het landschap aanwezig zijn zullen niet worden 

aangetast door de geplande ingrepen.  

 

Op basis van de cultuurhistorische analyse zijn per deelgebied een aantal ingrepen aangewezen 

waarvoor een hoog risico geldt op het aantreffen van cultuurhistorische relicten. Deze relicten 

dienen als archeologische resten te worden onderzocht.  

 

EARTH adviseert om voor het gehele plangebied een extensieve archeologische begeleiding uit te 

voeren waarbij de aannemer de verantwoordelijkheid krijgt om de aanwezigheid van archeologische 

vondsten en sporen op te merken. Hiervoor wordt een meldingsprotocol opgesteld, welke 

voorafgaand aan de uitvoering in een toolboxmeeting wordt uitgelegd.  
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Gedurende de graafwerkzaamheden zal een senior KNA archeoloog op regelmatige basis de 

werkzaamheden bezoeken en indien van toepassing enkele waarnemingen verrichten. Vanaf het 

moment dat archeologische vondsten/sporen zijn geconstateerd wordt opgeschaald naar een 

opgraving (variant archeologische begeleiding). Hiervoor wordt voorafgaand aan de extensieve 

begeleiding een Programma van Eisen opgesteld dat dient te worden goedgekeurd door het bevoegd 

gezag. Op het moment dat archeologische resten worden aangetroffen gaat het Programma van 

Eisen in werking en wordt conform het protocol opgraven gewerkt.  

 

Voor de zones die verdacht zijn op het aantreffen van cultuurhistorische relicten (hoofdstuk 6.2) 

wordt geadviseerd een actieve archeologische begeleiding te verrichten onder protocol opgraven.  

 

Indien tijdens de uitvoering van het grondwerk archeologische (toevals)vondsten worden gedaan, 

geldt nog steeds de wettelijke plicht om deze te melden bij de bevoegde overheid, zoals staat 

aangegeven in de Erfgoedwet (Art. 5.10). 

 

Bovenstaand advies is voorgelegd aan het bevoegd gezag en overgenomen door de provincie Zuid-

Holland (10 december 2021), Gemeente Kaag en Braassem (16 december 2021) en Gemeente 

Alphen a/d Rijn (21 januari 2022).  
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1 INLEIDING  

 

1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

In opdracht van RPS Advies- en ingenieursbureau B.V. heeft EARTH Integrated Archaeology in juni-

november 2021 een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek uitgevoerd voor drie 

plangebieden in de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. De provincie Zuid-

Holland gaat de damwandconstructies en/of de bovenbouw langs de oevers van de Oude Wetering 

en de Woudwetering (gemeente Kaag en Braassem) en de Heimanswetering (gemeenten Kaag en 

Braassem en Alphen aan den Rijn) vervangen. Hierbij zijn grondverstorende werkzaamheden 

voorzien.  

 

De plangebieden liggen volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaarten van beide 

gemeenten in zones met Waarde Archeologie 3, 4 en 5, gebieden met een lage tot hoge 

archeologische verwachting.1   

Volgens bestemmingsplan Buitengebied Oost heeft deelgebied Oude Wetering een 

dubbelbestemming ‘waarde archeologie 1’. Deelgebied Woudwetering heeft volgens 

bestemmingsplan kernen Woubrugge-Hoogmade een dubbelbestemming ‘waarde archeologie 1. 

Deelgebied Heimanswetering heeft volgens bestemmingsplan Parapluplan Archeologie 

dubbelbestemming ‘waarde archeologie’ 3, 4 en 5.2 

 

 
1 Huizer et al. 2011; https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=Archeologie. 
2 Geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. 



 

     EARTH Integrated Archaeology  

11 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningsaanvraag voor de gebiedsontwikkeling 

en is noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat 

archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

 

 

1.2 DOEL- EN VRAAGSTELLING 

Het doel van het bureauonderzoek is het vaststellen en bepalen van bekende en te verwachten 

archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen. Voor dit 

bureauonderzoek zijn de volgende vragen van toepassing: 

 

• Hebben in het (recente) verleden ingrepen plaatsgevonden die van invloed zijn op de 

kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische waarden? 

• Uit welke archeologische periode(n) kunnen archeologische waarden worden verwacht? Wat 

is de te verwachten aard, locatie, omvang en diepteligging van deze eventuele 

archeologische waarden?  

• Wat is de conserveringstoestand van deze resten? 

• Op welke wijze zijn de voorgenomen ingrepen binnen het plangebied van invloed op de 

mogelijk aanwezige archeologische waarden? 

 

In Nederland dient het vaststellen van de archeologische verwachting uitgevoerd te worden op grond 

van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1 / protocol 4002). Het gehele 

onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen die in de KNA 4.1 worden gesteld aan een 

bureauonderzoek (protocol 4002).  

 

Zowel de gemeente Kaag en Braassem als de gemeente Alphen aan den Rijn hebben voor het 

uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld.  

De omgevingsdienst Midden-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland heeft tevens geen 

aanvullende eisen gesteld. 

 

 

1.3 LIGGING VAN HET PLANGEBIED 

Het onderzoeksgebied is zodanig gedefinieerd dat het voor dit bureauonderzoek relevante 

landschappelijke kenmerken en bekende archeologische en cultuurhistorische waarden omvat en 

beslaat een gebied van circa 500 m rondom elk deelgebied. De plangebieden betreffen de gebieden 

waar daadwerkelijk grondverstorende werkzaamheden gaan plaatsvinden. Plangebied Oude 

Wetering betreft de oostelijke oever van de Oude Wetering te Leimuiden. Plangebied Woudwetering 
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betreft de oost- en westoever van de Woudwetering te Woubrugge en plangebied Heimanswetering 

betreft de oost- en westoever van de Heimanswetering te Woubrugge en Alphen aan den Rijn (zie 

Afb. 1). 

 

 

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw). 
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In feite bestaat deelgebied Oude Wetering uit één traject, deelgebied Woudwetering uit twee 

trajecten en deelgebied Heimanswetering uit drie trajecten (zie Afb.1). Het maaiveld van deelgebied 

de Oude Wetering ligt op ca. -0,20 tot +0,20 m NAP. In deelgebied Woudwetering schommelt het 

maaiveld rond de 0 m NAP en ter hoogte van deelgebied Heimanswetering ligt het maaiveld tussen 

de -0,25 en +0,10 m NAP. Het gehele traject beslaat in totaal zo’n ca. 3500 meter.  

 

 

1.4 LEESWIJZER 

In de samenvatting zijn de resultaten van het bureauonderzoek en het advies beknopt weergegeven. 

In hoofdstuk 2 tot en met 5 worden achtereenvolgens het huidige en toekomstige gebruik, de 

aardkundige waarden, de archeologische waarden en de cultuurhistorische waarden gepresenteerd. 

In hoofdstuk 6 is het gespecificeerde verwachtingsmodel opgenomen. In hoofdstuk 7 zijn de 

conclusies weergegeven en is een advies opgenomen.  
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2 HUIDIG EN TOEKOMSTIG GEBRUIK  

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De ligging en huidige inrichting van de plangebieden is weergeven in Afbeelding 2. In plangebied 

Oude Wetering staat veel bebouwing op de kade. Er bevinden zich zowel woningen als 

bedrijventerreinen, zoals jachtwerven en steigers voor de aanleg van boten. De jachtwerven, evenals 

sommige woningen, staan in verbinding met de rivier door middel van jachthavens.  

Dit is ook het geval aan de beide oevers van plangebied Woudwetering. Naarmate de oevers meer 

richting het centrum van Woubrugge gaan, is de kade voorzien van een verharde weg. Aan de 

westzijde is dit de Comriekade en aan de oostzijde de van Hemessenkade. De kades zijn voorzien 

van faciliteiten voor het aanleggen van boten en schepen.  

Vanaf de Woubrugsebrug in Woubrugge zijn de oevers van plangebied Heimanswetering voorzien 

van bebouwing en jachtwerven- en havens. Vanaf het meest zuidelijke punt van Woubrugge, zijn de 

oevers voorzien van een weg met groenstrook. Aan de oostelijke oever in het noorden van het 

plangebied ligt een grote jachthaven met toegangsweg. Het meest zuidelijke deel van de 

Heimanswetering bevat aan de oostelijke oever vooral verharde wegen met bebouwing. Aan de 

westelijke oever ligt een opslagterrein, gevolgd door een bedrijventerrein en enkele huizen.3  

 

 

 

 

 

 
3 Hiervoor is zijn Google Earth / Google Streetview geraadpleegd op 05-07-2021. 



 

     EARTH Integrated Archaeology  

15 

 
Afbeelding 2: Huidige inrichting van de plangebieden. 
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Bodemverstoringen 

Er zijn in de plangebieden diverse bodemverstoringen bekend, gerelateerd aan de aanleg van 

kabels, leidingen, wegen en (jacht)havens. De ligging van kabels en leidingen is gebaseerd op een 

KLIC-oriëntatiemelding d.d. 08-06-2021. Het plangebied Oude Wetering doorkruist een 

laagspanningstracé aan de noordkant van de oostelijke oever. Verder bevindt zich boven dat zelfde 

stuk een waterleiding in het plangebied. Op de KLIC-melding is te zien dat er meerdere kabels en 

leidingen van de oostelijke oever naar de westelijke oever lopen. Zo kruist het plangebied nog een 

middenspanningstracé, een laagspanningstracé en een kabelbed voor datatransport. Ten zuiden 

van de splitsing naar de rivier Drecht, ter hoogte van ‘jachtwerf Kraan’ ligt langs de oever een 

laagspanningstracé.  

 

In het meest noordelijke deel van de Woudwetering liggen kabels en leidingen voornamelijk buiten 

het plangebied. Rondom Woubrugge liggen aan beide oevers in het plangebied kabels en leidingen, 

voornamelijk voor datatransport. Er ligt een gasleiding (hoge- en lage druk) van de oostelijke naar de 

westelijke oever ter hoogte van de ‘Dokter A. Kuyperweg’. Ten zuiden, ter hoogte van de 

Woubrugsebrug ligt aan beide kanten van de rivier een gasleiding (lage druk).  

 

Aan de noordelijke kant van de Heimanswetering liggen geen directe kabels en leidingen in het 

plangebied. Vanaf het zuidelijke punt van Woubrugge ligt er een datatransportkabel aan de 

oostelijke oever van het kanaal. Daar vlak naast ligt een middenspanningstracé, welke ook langs de 

westelijke oever loopt. Vanaf de bebouwing van Alphen aan den Rijn loopt er een 

laagspanningstracé aan zowel de oost- als westoever van het kanaal. Aan de westoever in het 

plangebied liggen ook een waterleiding en telecommunicatiekabel.  

 

Milieutechnische condities en grondwaterstanden 

Voor alle deelgebieden geldt dat er in het kader van de Wet Bodembescherming een groot aantal 

milieukundige bodemonderzoeken is uitgevoerd.4 Er is daarbij zowel sprake van de aanwezigheid 

van sanering- en monitoringsactiviteiten, in de ondergrond aanwezige brandstoftanks, voldoende 

onderzochte en/of gesaneerde gebieden. Daarnaast geldt dat er plaatselijk nog aanvullend 

onderzoek moet worden gedaan naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreinigingen. Er dient 

rekening te worden gehouden met deze verontreinigingen indien er voorafgaand of tijdens de 

ingrepen archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Uit de diverse rapportages van de 

milieukundige bodemonderzoeken is slechts beperkte informatie betreffende de natuurlijke 

bodemopbouw in de plangebieden beschikbaar. Wel blijkt uit veel boorbeschrijvingen in de 

 
4 www.bodemloket.nl, geraadpleegd op 06/07/2021/; Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland / Atlas Bodeminformatie 

(https://www.odmh.nl/digitaal-loket/atlas-midden-holland/). 
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Afbeelding 3: Geplande werkzaamheden binnen de plangebieden (zie tevens tabellen 1a-c).
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3 AARDKUNDIGE WAARDEN EN GEGEVENS  

3.1 LITHOLOGIE EN GEOLOGIE5 

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, voor 10.500 jaar geleden) bereikte het landijs vanuit 

Scandinavië Nederland niet, maar was Nederland een koude en droge poolwoestijn met weinig 

vegetatie. Door deze omstandigheden kon op grote schaal zand verstuiven, wat resulteerde in de 

vorming van een dik pakket Pleistoceen dekzand welke aanwezig is over bijna geheel Nederland. De 

zeespiegel lag in deze tijd een stuk lager, waardoor de kustlijn ver ten noorden van Nederland lag.  

 

Vanaf het Holoceen (11.500 jaar geleden tot nu) werd het warmer, wat resulteerde in het smelten 

van de ijskappen en daarmee het stijgen van de zeespiegel. Hiermee gekoppeld ontstond een 

verhoogde grondwaterstand, waardoor er zich veen kon vormen op het Pleistocene 

dekzandlandschap. Dit veen wordt gerekend tot de Basisveen Laag van de Formatie van Nieuwkoop. 

Deze bevindt zich in de plangebieden op ca. 11 tot 12 m –NAP. Door de doorgaande 

zeespiegelstijging verdronk dit veenlandschap en ontstond een kustvlakte welke frequent 

overstroomde. In dit brakwatermilieu werd in wad-kweldergebieden met name zeeklei afgezet, welke 

wordt gerekend tot het Laagpakket van Wormer van de Formatie van Naaldwijk. Daarnaast waren in 

dit milieu diverse kreken aanwezig. Op het AHN is voornamelijk ten oosten van het plangebied 

Woubrugge een geulen patroon zichtbaar in het lager gelegen stuk land. 

  

In het Laat-Atlanticum (5800 jaar geleden) sloot de kustbarrière zich, waardoor de invloed van zee 

verdween in de kustvlakte. Door aanvoer van rivierwater ontstond er een steeds zoeter milieu, welke 

 
5 Grotendeels gebaseerd op Vos (2015). 
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resulteerde in de vorming van de Hollandveen Laag van de Formatie van Nieuwkoop. Door het 

grootschalig afgraven van veen vanaf de Late-Middeleeuwen voor de winning van turf is echter veel 

van dit veen verdwenen in de huidige plangebieden en ligt het Laagpakket van Wormer aan het 

oppervlak. De plangebieden liggen alle drie langs de ontginningsas van het veen. De plangebieden 

liggen hierdoor allen duidelijk hoger in het landschap dan het omringende landschap. In het 

merendeel van beide plangebieden is het Hollandveen nog aanwezig in de vorm van veendijkresten, 

welke een dikte van ongeveer 3 meter kunnen hebben. Ook kunnen dunne lagen van het 

Hollandveen nog aan het oppervlakte aanwezig zijn met een dikte van enkele tientallen centimeters 

(DINO loket), het Wormer Laagpakket ligt in deze gevallen rond de 5 m –NAP.  

 

Tussen 3850 en 2750 v. Chr. ontstond een loop van de Rijn in het gebied, hierbij vormde zich de 

meandergordel van de Oude Rijn. Deze loop van de Rijn vormde met name gedurende de Romeinse 

Tijd een belangrijke landschappelijke en administratieve grens: de Limes. 

 

 

3.2 BODEM EN GEOMORFOLOGIE6 

 

Oude Wetering en Woudwetering 

Plangebieden Oude Wetering en Woudwetering liggen in het westelijk veengebied zoals gedefinieerd 

door Berendsen.7 Bodemkundig is hier sprake van zeeklei- en moerige gronden, naast de bestaande 

bebouwing (zie Afb. 4). Deze zeekleigronden komen overeen met de afzettingen van het Laagpakket 

van Wormer, welke door de veenontginningen aan het oppervlak zijn komen te liggen. Het is 

mogelijk dat nog enkele resten van verslagen Hollandveen aanwezig zijn op de plekken met moerige 

gronden, gezien deze over het algemeen een hoog percentage organisch stof bevat. De bebouwing 

heeft zich voornamelijk geconcentreerd aan weerszijden langs het water van de Oude Wetering en 

de Woudwetering. Door deze bebouwing zijn eventuele resten van de Hollandveen Laag hier niet 

gekarteerd. Uit de vele onderzoeksrapporten betreffende 

Op de geomorfologische kaart van Nederland bevinden de plangebieden zich in een vlakte van getij-

afzettingen (zie Afb. 5). Dit komt overeen met de bodemkundige afzetting van zeeklei en de 

lithostratigrafische eenheid van het Laagpakket van Wormer  

 

De grondwaterstand in de plangebieden ligt gemiddeld op 40 cm (hoogste) tot 80 – 120 cm 

(laagste) onder maaiveld.  

 

 

 
6 Bron: Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Alterra) en geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (Alterra). 
7 Berendsen 2008. 
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Afbeelding 4: De drie plangebieden geplot op de bodemkaart. 
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Afbeelding 5: De drie plangebieden geplot op de geomorfologische kaart. 
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Heimanswetering 

Plangebied Heimanswetering ligt gedeeltelijk in het westelijk veengebied, maar bevindt zich ook in 

het rivierengebied. Bodemkundig bestaat het noordelijke deel van dit plangebied uit zeeklei- en 

moerige gronden en is daarmee vergelijkbaar met plangebieden Oude Wetering en Woudwetering. 

Het zuidelijke deel van dit deelgebied bestaat uit rivierklei- en veengronden, welke in verband staan 

met de aanwezige Oude Rijn.8 Dit is in overeenstemming met de bodemkundige eenheden en met 

de geomorfologische kaart, welke een rivier-inversierug en rivierkomvlakte laten zien (zie Afb.4, 5).  

 

 

Afbeelding 6: Uitsnede paleogeografische kaart Limesgebied (Van Dinter 2013). 

 

 

 
8 Stroomgordel van de Oude Rijn cf. Cohen et al. 2012. 
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Op de paleogeografische kaart van de Limes is te zien dat het zuidelijke deel van plangebied op de 

overgang van de hoge oeverwal van de Oude Rijn naar het laaggelegen veengebied ligt (zie Afb. 6).9  

De grondwaterstand in het plangebied bevindt zich gemiddeld op 40 cm (hoogste) tot 50 – 120 cm 

(laagste) onder het maaiveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 Van Dinter 2013. 
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4 ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

 

4.1 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Het raadplegen van historische informatie dient twee doelen. Het eerste doel is inzicht verkrijgen in 

verstoringen die in het verleden hebben plaatsgevonden binnen het plangebied. Hierbij kan worden 

gedacht aan het graven van sloten, afgraven van percelen enzovoorts. Het tweede doel is om inzicht 

te verkrijgen in archeologisch relevante informatie in en rondom het plangebied. Hierbij kan gedacht 

worden aan de ligging van oude wegen, bebouwing, toponiemen enzovoorts. 

 

Voor het bureauonderzoek (archeologische en cultuurhistorische waarden (zie Hoofdstuk 5)) zijn de 

volgende bronnen en historische kaarten geraadpleegd: 

• Historische kaarten:  

o Oudste topografisch minuutplannen 1811-1832  

o Topografische militaire kaarten (Bonnebladen), diverse jaargangen (bron: 

www.topotijdreis.nl); 

o Topografische kaart 1:25.000, diverse jaargangen (bron: www.topotijdreis.nl); 

o Gemeenteatlas van Nederland, J. Kuijpers 1865-1870 (kaartblad gemeente 

Leimuiden 1865, gemeente Woubrugge 1867, gemeente Oudshoorn 1865), 

geraadpleegd via www.atlas1868.nl). 

• Het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS-III) en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
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• De archeologische beleidskaart van de Gemeente Alphen aan den Rijn; 10  

• De archeologische beleidskaart van Gemeente Kaag en Braassem; 

• De Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland; 

• Voor archeologie betreffende de Tweede Wereldoorlog is de Indicatieve Kaart Militair 

Erfgoed (IKME) via www.ikme.nl geraadpleegd, tevens is hiervoor de kaart “Ontplofbare 

Oorlogsresten” van de Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland geraadpleegd. 

• De Cultuurhistorische waardenkaart Alphen aan den Rijn.11 

 

Er is geen (tijdige) aanvullende informatie van amateurarcheologen of de lokale heemkunde 

vereniging verkregen. 

 

 

4.2 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN WAARDEN 

Bij het nagaan welke archeologische verwachting er geldt voor de plangebieden en welke 

archeologische waarden bekend zijn, is gebruik gemaakt van de archeologische verwachtingskaart 

van de gemeente Kaag en Braassem voor plangebieden Oude Wetering, Woudwetering en het 

noordelijke gedeelte van plangebied Heimanswetering. Voor het zuidelijke deel van plangebied 

Heimanswetering is de verwachtingskaart van de gemeente Alphen aan den Rijn geraadpleegd (Afb. 

7). Daarnaast is gebruik gemaakt van de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden; IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis III) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  

 

Volgens de IKAW hebben plangebieden Oude Wetering en Woudwetering een lage trefkans voor 

archeologie. Het plangebied Heimanswetering heeft in het noordelijke gedeelte een lage trefkans en 

in het zuidelijke gedeelte een hoge trefkans voor archeologie.  

 

Op de beleidskaart van gemeente Kaag en Braassem is te zien dat de plangebieden aan de Oude 

Wetering, Woudwetering en noordelijke deel van Heimanswetering zich bevinden binnen de 

ontginningsassen uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd en dat de kans op archeologische resten 

hiervan hoog is. Ook op de beleidskaart van gemeente Alphen aan den Rijn is te zien dat het meest 

noordelijke gedeelte van de Heimanswetering een hoge verwachting voor resten uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd heeft, het zuidelijke deel van Heimanswetering heeft een lage 

verwachting en is opgehoogd (WA5a).12 Het meest zuidelijke deel van plangebied Heimanswetering 

 
10 https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=Archeologie, geraadpleegd op 8 juni 

2021. 
11 https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f673b638354946acb1f9f2b452483b. 
12 Sueur et al. 2014; Noordervliet - Van Zwienen 2017.  
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ter hoogte van de Oude Rijn heeft een middelhoge (WA4) tot hoge archeologische verwachting 

(WA4).  

 

Afbeelding 7: De plangebieden geplot op de archeologische verwachtingskaarten van Gemeentes Kaag en 

Braassem en Alphen aan den Rijn.13  

 
13 The Missing Link Notitie TML563 2013 (Kaag en Braassem); Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland (Alphen aan den Rijn). 





 

     EARTH Integrated Archaeology  

31 

 

Afbeelding 8: Vondstlocaties in het onderzoeksgebied. 
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Afbeelding 9: Selectie onderzoeksmeldingen binnen het plan- en onderzoeksgebied.  
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5 CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

Het Nederlands landschap is in grote mate bepaald door het water, zo ook in onderhavige 

plangebieden. Wateroverlast heeft in de loop der eeuwen genoodzaakt tot een precieze regeling van 

waterhuishouding. De historische bebouwing ligt veelal langs kronkelende riviertjes of langs 

kaarsrechte wegen en waterlopen. De scheiding tussen polders wordt vaak gevormd door 

onopvallende kades en lage dijken; dit is het thans nog bestaande agrarisch veenlandschap.16  

Naast het nog zichtbare cultuurlandschap, geschept door een band tussen mens en water, zijn er 

nog historische gebouwen, monumenten en wegen aanwezig welke zorgen voor een blijvende 

herinnering. Onderstaande paragrafen zullen de cultuurhistorische achtergrond per deelgebied 

nader toelichten. 

  

5.1 PLANGEBIED OUDE WETERING 

Dit deelgebied wordt gesplitst door het kanaal de Oude Wetering, waarbij de ingrepen aan oostzijde 

van het kanaal zullen plaats vinden. De Oude Wetering is een kanaal dat tussen de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder en het Braassemermeer loopt. Aan beide kanten van het kanaal zijn 

lintdorpen gevormd, in het oosten het dorp Leimuiden en in het westen het dorp Oude Wetering. Het 

kanaal Oude Wetering is gegraven ten behoeve van de ontginningen die gedurende de 

Middeleeuwen in het gebied plaatsvonden.  

 

De dorpskern van Leimuiden ligt momenteel circa 1 tot 1,5 kilometer ten oosten van het plangebied. 

De lintbebouwingen dienden als ontginningsas, waarbij eerst het gebied ten oosten van het kanaal 

 
16 Barends, 2010. 
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werd ontgonnen, gevolgd door het westelijke gebied.17  Reeds in 1063 wordt de naam Leimuiden 

voor het eerst genoemd in een document. Het dorp Oude Wetering is ontstaan in de 13e eeuw langs 

het gelijknamige kanaal.18 

 

Vanaf de middeleeuwen is er bewoning aan beide oevers van de Oude Wetering. Leimuiden is 

ontstaan bij de kruising van de Herenweg met de Drecht. Via de Drecht kwam scheepvaartverkeer 

wat vanuit de Rijn doorvoer naar Amsterdam. Hier profiteerde het dorp Leimuiden van. De Oude 

Wetering diende als ontginningsas, maar eveneens als doorgaande vaarroute. Hierdoor bevonden 

zich vanaf de middeleeuwen al scheepserven, bevoorradingswinkels en zeilmakerijen.19 Op de 

polderreglementskaart uit 1864 waarop de Groote Heilige Geestpolder gedocumenteerd is, is te zien 

dat de westelijke oever van de Oude Wetering bewoond is.20  

 

Cultuurhistorische Atlas 

Volgens de cultuurhistorische atlas Zuid-Holland zijn beide zijden van het kanaal knooppuntdorpen 

van vóór 1850.21 Zogenoemde nederzettingen zijn ontstaan rond een infrastructureel knooppunt, 

bijvoorbeeld van wegen of van een weg met een brug, een dam, een veer of sluis.22 Er is geen 

sprake van een beschermd stads- en dorpsgezicht voor beide zijden van het kanaal, wel geldt er een 

hoge verwachting omdat beiden een oude stad-dorpskern betreffen. Dit betekent dat de 

bebouwingsstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) veelal nog 

intact is, echter de historische bebouwing zelf is wat minder gaaf. Op sommige plekken is de 

bestaande bebouwing door nieuwbouw vervangen.  

 

In het zuiden, ten oosten van het plangebied, is een nederzettings-landschap gearceerd van hoge 

waarde. Deze is aangesloten op het nederzettingslint Leimuiden. Een bandraster om een 

nederzettingslint of -kern wil zeggen dat de relatie tussen de nederzetting en het bijbehorende open 

achterland als waardevol wordt gezien; de waarde van de strook wordt er zelfs mede door bepaald.23 

Het betreft hier dus een visueel en landschappelijk waardevol aspect, waarbij de structuur als één 

geheel wordt beschouwd. De gearceerde landschapsband staat in samenhang met het 

nederzettingslint.  

 

Ten oosten van de Westerdijk is het gehele gebied gekenmerkt als Poldergrens van hoge waarde en 

 
17 Groenhuizen 2017. 
18 Groenhuizen 2017. 
19 Huizer et al. 2011. 
20 Nationaalarchief.nl.  
21 https://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas. 
22 Cultuur-historische atlas Zuid-Holland. 
23 Cultuur-historische atlas Zuid-Holland. 
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Afbeelding 10: Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Oude Wetering. 

 

Historisch kaartmateriaal 

Ondanks dat er geen aangewezen rijksmonumenten zijn aan de kant van Leimuiden, is het gebied 

wel degelijk al eeuwen bewoond zoals eerder vermeld. De oudst bekende geraadpleegde kaart is 

deze van Floris Balthazar van Berckenrode uit circa 1610-1615 (zie Afb. 11). Hierop is zichtbaar dat 

aan weerszijden van de Oude Weterering bebouwing is. Helaas ontbreekt hier enig detail voor een 

goed beeld waar de bebouwing exact heeft gelegen. De minuutplannen uit 1811-1812 laten 

eenzelfde beeld zien, echter met een uitgebreidere bebouwing dan twee eeuwen hiervoor (zie Afb. 

12). Zichtbaar zijn vele panden, twee kerken en een pastorie (te Oude Wetering) en wat smallere 

inhammen/haventjes.  
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Afbeelding 11: Deelgebied Oude Wetering geplot op de kaart uit 1610-1615. 

 

Op de oostelijke oever van de Oude Wetering bevinden zich met name vele panden afgewisseld met 

kleine havens, iets wat vandaag de dag nog terug te zien is. Achter deze havenpanden bevindt zich 

een oost-west georiënteerde strokenverkaveling; een open landschap, waar niets gebouwd is. 

Ditzelfde type landschap blijft zichtbaar uit de kaart van 1880. In het noorden van het plangebied 

ligt ten oosten de Grietpolder en in het zuiden de Heilige Geest Polder. Langs de Westerdijk ligt de 

Telegraaflijn en in het zuiden van een plangebied staan een schutsluis en ophaalbrug ingetekend.  

Deze indeling blijft de komende tientallen jaren hetzelfde, met hier en daar een kleine aanpassing in 

de aanwezige bebouwing.  
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Afbeelding 12: Deelgebied Oude Wetering geplot op de minuutplannen van 1811-1832.
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De kades zijn tevens aan kleine veranderingen onderhevig, maar dit is niet goed waar te nemen op 

de niet gedetailleerde kaarten, in tegenstelling tot de gedetailleerde minuutplannen. Er kan vanuit 

worden gegaan dat deze kades zo nu en dan verstevigd en aangepast zijn. In de jaren ’50 wordt ter 

hoogte van Westerdijk 24 een jachtwerf geplaatst, waarbij de indeling van dit gebied sterk lijkt op 

vandaag de dag. Vanaf de jaren ’60 komen de eerste grote gebouwen op de percelen te staan 

(achter de Westerdijk) en in 1970 wordt een fabriek geplaatst op dit achterland. In de hierop 

volgende jaren tot en met het heden is het plangebied aan slechts kleine aanpassingen onderhevig.  

 

Oude Molens 

Ten hoogte van Westerdijk 13 (Leimuiden), zo’n 60 meter ten oosten van de kade, heeft een 

Karnmolen gestaan (molenrecord: 17696) (zie Afb. 13). Het bouwjaar van de molen is tot op heden 

onbekend. Iets zuidelijker, ter hoogte van Westerdijk 24, lag de molen “’t Fortuyn” (molenrecord 

2735).24 Deze heeft zo’n 20-25 meter ten oosten van de kade gelegen. Dit betrof een oude 

zaagmolen (aangedreven door wind) gebouwd omstreeks 1797 en is betaald door Dirk van 

Grieken.25 Deze molen is echter niet ingetekend op de minuutplannen van 1811-1832. Op de kaart 

van 1850 staat de zaagmolen wel aangegeven ter hoogte van Westerdijk 24. Rond 1865 is de 

molen al verdwenen. Op de actuele luchtfoto’s is zichtbaar dat ter hoogte van de molen momenteel 

een (haven)loods is gebouwd.  

 

 

Afbeelding 13: De Karnmolen aan de Westerdijk, foto door S.J. Bouma 1957 (bron: 

https://www.molendatabase.org/). 

 

 
24 www.allemolenskaart.nl 
25 Honig 1929. 
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5.2 PLANGEBIED WOUDWETERING 

Ten zuiden van het Braassemermeer is het dorp Woubrugge gelegen, waar via het Paddegat de 

Woudwetering doorheen stroomt. Richting het zuiden gaat de Woudwetering over in de 

Heimanswetering. De Woudwetering is een ontginningsas, waarbij het lintdorp Woubrugge is 

ontstaan. De oudste vermelding van Woubrugge gaat terug tot de 13e eeuw. De Woudwetering vormt 

samen met de Heimans- en Oudewetering de afwatering van de Oude Rijn naar het huidige  

Haarlemmermeer en is in 1202 aangelegd naar aanleiding van de verzanding van de Rijn.26 Direct 

langs het water bevonden zich de boerderijen met hun erven met daarachter de landerijen en haaks 

op de watergang de afwateringssloten.27 In de 14e eeuw worden de polders aangelegd ten behoeve 

van het kunstmatig op peil houden van het water. Vanaf circa de 15e eeuw wordt dit uitgevoerd met 

behulp van zogenoemde poldermolens. Woubrugge werd een redelijk welvarend dorp door de 

turfwinning, turfvaart en instelling van een beurtveer op Leiden in 1726.28 Aan weerszijden van de 

wetering werd het veengebied verder afgegraven gedurende de 18e eeuw. Door de inklinking van het 

maaiveld dreigden de gebieden te overstromen, daarom werd er besloten een dijk aan te leggen en 

de plassen droog te malen. De wegen achter de erven vormden vervolgens de poldergrens, 

waardoor het dorp scherp werd afgescheiden van het veel dieper liggende achterland dat ontstond 

na de droogmaking van de plassen.29 

 

Cultuurhistorische Atlas 

Volgens de cultuurhistorische atlas Zuid-Holland zijn beide zijden van het kanaal knooppuntdorpen 

van voor 1850.30 Een strook in het noordwesten van het plangebied betreft een knooppuntdorp 

1850-1940. Zogenoemde nederzettingen zijn ontstaan rond een infrastructureel knooppunt, 

bijvoorbeeld van wegen of van een weg met brug, dam, veer of sluis.31 Er is geen sprake van een 

beschermd stads- en dorpsgezicht voor beide zijden van het kanaal, wel geldt er een hoge 

verwachting omdat beiden een oude stad-dorpskern betreffen. Dit betekent dat de 

bebouwingsstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) veelal nog 

intact is, echter de historische bebouwing zelf is wat minder gaaf. Op sommige plekken is de 

bestaande bebouwing door nieuwbouw vervangen.  

 

Ten oosten van het plangebied (ca 160 meter ten oosten van de kade), is een nederzettings-

landschap gearceerd van redelijk hoge waarde. Deze is aangesloten op het nederzettingslint 

Woubrugge. Een bandraster om een nederzettingslint of -kern wil zeggen dat de relatie tussen de 

nederzetting en het bijbehorende open achterland als waardevol wordt gezien; de waarde van de 

 
26 Kok, 2001. 
27 Huizer 2011 in Wink 2014. 
28 Huizer 2011 in Wink 2014. 
29 Wink 2014. 
30 https://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas 
31 Cultuur-historische atlas Zuid-Holland. 
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Afbeelding 14: Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Woudwetering. 

 

Historisch Kaartmateriaal 

De oudst geraadpleegde kaart is deze van Floris Balthazar uit 1610-1615. Hieruit is op te maken dat 

in het gehele plangebied bewoning aan weerszijden van de Woutwetering aanwezig is (zie Afb. 15). 

In het meest noordelijke deel is aan de oostzijde ook bebouwing op vier percelen zichtbaar.  

Op de minuutplannen is zichtbaar dat in het noordelijke gedeelte sprake is van weinig bebouwing op 

de kades na en twee gebouwen. Ter hoogte van ingrepen bij de Boddens Hosanweg nr.90, heeft één 

gebouw (nr. 824) gestaan.  In het overige deel van het plangebied is tevens zichtbaar dat ten hoogte 

van het vrijwel gehele tracé veel historische gebouwen hebben gestaan (zie Afb. 16). Zo’n 50 meter 

ten oosten en westen van de oude kades zijn dijken opgeworpen: in het westen ter hoogte van het 

huidige Weteringpad en in het oosten ter hoogte van de Boddens Hosangweg.  
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Afbeelding 15: Deelgebied Woudwetering geplot op de kaart uit 1610-1615. 

 

De kaart van 1880 laat zien dat het gebied enkele tientallen jaren later vrijwel dezelfde indeling 

heeft behouden. Enkele gebouwen zijn aangepast, gesloopt of toegevoegd. Zo’n 50 jaar later is er 

vrij weinig aangepast in het plangebied op de bebouwing na. In de jaren ’50 zijn met name in het 

westen van Woubrugge enkele kleinere gebouwen vervangen voor grotere complexen. De jaren ’70 

zorgen voor een nog dichter bevolkt gebied met een toename aan zowel gebouwen aan de kades als 

het achterland en in de hierop volgende jaren breidt Woubrugge zich steeds verder uit tot een groter 

dorp met een toenemende industrie en woonwijken. 

 

Molens 

Er zijn geen oude molens bekend binnen het plan -en onderzoeksgebied van de Woudwetering. 

 



 

     EARTH Integrated Archaeology  

47 

 

Afbeelding 16: Plangebied Woudwetering geprojecteerd op de minuutplannen van 1811-1832. 
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5.3 PLANGEBIED HEIMANSWETERING 

Het plangebied de Heimanswetering reikt tot zo’n 85 meter ten noorden van de Woubrugsebrug en 

ligt hiermee deels binnen het dorp Woubrugge. Feitelijk ligt het noordelijke deel van dit plangebied in 

Woubrugge, het middelste deel ten hoogte van de wijk Oudshoorn te Alphen a/d Rijn en het 

zuidelijke deel ten hoogte van de ’s Molenaarsbuurt te Alphen a/d Rijn. Voor Woubrugge gelden 

dezelfde besproken cultuurhistorische waarden als in paragraaf 5.2. Het plangebied loopt echter 

richting het zuiden over in de gemeente en de stad Alphen en den Rijn, waar andere 

cultuurhistorische waarden en elementen bekend zijn. Deze zullen hier nader worden toegelicht.  

 

Ten noorden van de Heimanswetering loopt de reeds besproken Woudwetering en ten zuiden ervan 

loopt deze uit op de Oude Rijn. Deze wetering is gelijktijdig met de Woudwetering aangelegd ten 

behoeve van de ontginningen rond de 13e eeuw en verbond zo ook het Braassemermeer met de 

Rijn. Het plangebied is nu een wijkonderdeel van Alphen aan de Rijn, maar was ooit bekend als het 

dorp en gemeente Oudshoorn. Na de Middeleeuwen kreeg Oudshoorn een belangrijke positie door 

de gunstige ligging aan de Oude Rijn en het vele verkeer via de waterwegen. In de tweede helft van 

de 17e eeuw werd de Oudhoornse kerk gebouwd, momenteel bekend als de ‘Parel van Alphen’ door 

de algemene schoonheid van het gebouw. Door een in 1664 gerealiseerd jaagpad langs de Oude 

Rijn van Leiden Naar Utrecht verkreeg Oudshoorn een economisch strategische positie. Door het 

sterk toenemen van de bevolkingsgroei werd de vraag naar brandstof hoger waarbij turf als 

voornaamste brandstof diende. Door alle turfwinning ontstond er veel wateroverlast en grote 

plassen in de omgeving. Het droogmalen van de polder in de 18e eeuw door middel van wind- en 

watermolens damde dit in. Oudshoorn breidde zich verder uit in de 19e eeuw en er werden diversen 

fabrieken gevestigd, waaronder een kalkzandsteenfabriek, steenovens en ook een sigarenfabriek. In 

1918 werd Oudshoorn bij Alphen aan den Rijn gevoegd.  

 

 

Cultuurhistorische Atlas 

Het plan- en onderzoeksgebied is niet aangewezen als historische kern of beschermd dorps-

stadsgezicht. Aan weerzijden van de wetering is de kade ingetekend als een gave poldergrens. De 

westelijke poldergrens is van hoge waarde en bij de oostelijke poldergrens is de waarde niet van 

toepassing. De polders vormen met hun belangrijkste landschappelijke onderdelen en enkele zeer 

kenmerkende elementen het poldersysteem. In het meest zuidelijke gedeelte van het plangebied is 

een dijklint van voor 1850 aangemerkt (verstoord met een redelijk hoge waarde). Dijklinten zijn in de 

provincie Zuid-Holland zowel te vinden langs de rivierdijken als langs voormalige zeedijken. In het 

laaggelegen poldergebied waren de rivierdijken, na hun aanleg in de Middeleeuwen, de hoogste en 

dus veiligste vestigingsplaatsen. Het noordwestelijke gebied is weergegeven als droogmakerij 

(waarde niet van toepassing). Het gehele zuidwestelijke gebied vanaf de kade is vastgesteld als 
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Afbeelding 17: Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Heimanswetering. 

 

Historisch Kaartmateriaal 

Op de kaart van Floris Balthazar uit 1610-1615 is zichtbaar dat in het zuiden van het plangebied 

aan beide kanten van de wetering gebouwen staan (Afb. 18). Dit betreft vanaf het zuiden zo’n 175 

meter van het plangebied, indien de verhoudingen van de kaart enigszins kloppen. Ten hoogte van 

het plangebied bij Woubrugge geldt dat er aan weerszijden bebouwing zichtbaar is. De wetering op 

deze kaart heet hier in zijn geheel de Woutwetering, van de Heimanswetering lijkt hier nog geen 

sprake te zijn. Welk type gebouwen het betreft is niet aangegeven op de kaart. Ten zuiden van het 

plangebied is de Rijn Dijck ingetekend, zoals de weg vandaag de dag nog enigszins loopt. De Hem 

bregge in het zuidwesten betreft vermoedelijk de brug/oversteekplaats die later beschreven wordt 

als de molenaarsbrug die vandaag de dag nog aanwezig is. 
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Afbeelding 18: Deelgebied Heimanswetering geplot op de kaart uit 1610. 

 

De minuutplannen van Oudshoorn en Gnephoek 1811-1832 (zie Afb. 19) laten een intensieve 

bebouwing zien in met name het zuiden van het plan- en onderzoeksgebied en in het noorden ten 

hoogte van Woubrugge (zoals reeds besproken in paragraaf 5.2). Ten hoogte van Woubrugge zijn 

vele kavels en gebouwen zichtbaar en tevens een kerk (Nederlands Hervormde kerk uit de 17e 

eeuw) die vandaag de dag nog aanwezig is op circa 10 meter ten westen van de kade. 

Op het minuutplan Vrouwgeest, gelegen ten zuiden van de huidige bebouwing te Woubrugge, is 

zichtbaar dat de bewoning hier dun is net als vandaag de dag. Aan de overzijde van de wetering ten 

oosten hiervan laat het Minuutplan Oudshoorn Noord tevens zien dat hier heen bebouwing is. Op dit 

moment is hier nieuwbouw aanwezig ten hoogte van de Woubrugseweg en het Galjoen. 
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Afbeelding 19a: Noordelijk deel plangebied Heimanswetering geprojecteerd op de minuutplannen van 1811-1832. 
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Afbeelding 19b: Zuidelijk deel plangebied Heimanswetering geprojecteerd op de minuutplannen van 1811-1832. 
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In het zuiden is aan de westzijde een Kalkbranderij en Pannenbakkerij zichtbaar met bijbehorende 

gebouwen. Ten zuiden van het plangebied ligt het “Bruggenmanshuisje” van de brugopzichter. In het 

noordwesten is een houtzaagmolen gelegen. Iets ten noorden hiervan ligt de huidige kade ter hoogte 

van de oude Polderkade en is gearceerd als dijk. Aan de oostzijde van de Wetering begint de 

bebouwing iets zuidelijker, waarbij tevens een Pannenbakkerij zichtbaar is met enkele (bij) 

gebouwen. De dakpannenfabriek aan de oostzijde betreft de “van Oordt” fabriek. Op de kaart van 

1880 is deze nog steeds zichtbaar en lijkt nog redelijk dezelfde indeling te hebben in het oosten en 

het westen. De zaagmolen in het noorden van het plangebied is vervangen voor een 

stoomhoutzagerij. De overgang van de 19e naar 20e eeuw zorgt voor wat herinrichting wat betreft de 

bestaande bebouwing, hierbij blijven wel de pannenbakkerijen aan beide zijden van het kanaal 

actief. In de jaren ’30 is de stoomhoutzagerij vervangen voor een cementsteenfabriek. In 1950 is 

ook deze verdwenen en is de indeling van de bebouwing aan weerzijden van de Heimanswetering 

aangepast. Aan het begin van de jaren ’70 verandert dit beeld en wordt een deel van de bebouwing 

gesloopt en deels vervangen. In de jaren ’80 worden met name in het gebied ten westen van de 

wetering een aantal gebouwen gesloopt. Eind jaren ’90 is er vrijwel niets meer over van de 

oorspronkelijke bebouwing aan beide zijden van het plangebied. De huizen in het zuidwesten van 

het plangebied (’s Molenaarsweg 43 t/m 53) betreffen woningen uit eind 19e, begin 20e eeuw en 

betreffen vermoedelijk arbeiderswoningen gerelateerd aan de westelijk gelegen dakpannenfabriek.  

 

 

Afbeelding 20: Pannenbakkerij aan de Heimanswetering ca. 1850-1900 (bron: 

https://www2.alphens.nl/oudalphen). 
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Archiefgegevens oostelijke dakpannenfabriek 

De eerste akte waarin sprake is van een pannenbakkerij op die plaats dateert van 1610. In dat jaar 

wordt Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, burger van Leiden, als eigenaar van de pannenbakkerij 

genoemd.35  De curator over de boedel van Anthonis verkocht de pannenbakkerij, toen aangeduid 

als "pannen- en estrikwerk met twee turfschuren en twee huizen", in 1626 voor fl. 1.400 aan Euwout 

Schilperoort, secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland.36 De pannenbakkerij lag aan de 

oostkant van de Heimanswetering en in de decennia die volgden, veranderde het bedrijf 

verschillende keren van eigenaar. In 1843 werd Jacob Willem Clant eigenaar. Hij verkocht het bedrijf 

in 1878 aan Hendrik de Grauw en Harm Muller. Het bedrijf bestond toen uit loodsen, drie ovens, 

kleistaal en tien arbeiderswoningen. Bovendien werd de stoomtrasfabriek met aanhoren, een 

herenhuis met kantoor, stalling en aanhoren aan De Grauw en Muller verkocht. Drie jaar later werd 

het volledig in werking zijnde bedrijf verkocht aan David van Oordt, waar het de laatste naam van 

kreeg “Pannenbakkerij van Oordt”.  

 

Molens 

Ter hoogte van de kruising van de Woubrugseweg en de Heuvelweg (ten oosten van water, wijk 

Oudshoorn), lag de Heuvelmolen in de Heuvelpolder. Deze is gebouwd in 1630 en gesloopt in ca. 

1680. Waarschijnlijk werd deze rond 1680 gesloopt toen de molen van de Heerenwegsche Polder 

ook de Heuvelpolder ging bemalen.37 Deze molen ligt zo’n 20 meter ten oosten van de kade en valt 

buiten de ingrepen binnen onderhavig plangebied.  

 

De vrouwgeestmolen uit 1797 aan de westkade staat vandaag de dag nog overeind. Dit betreft een 

achtkantige grondzeiler en fungeerde als poldermolen. Deze molen valt buiten de ingrepen van 

onderhavig plangebied. Iets zuidelijker, aan het huidige ’s Molenaarspad heeft de Achterste 

Molen/Molen van Peik gelegen. Deze stamt uit 1837 en is voor 1898 weer gesloopt en fungeerde 

als zaagmolen. Rond 1860 is deze verbouwd tot stoomzagerij aangedreven door een 

stoommachine.38 Ook deze molen valt net buiten de grenzen van het plangebied maar is gelegen 

binnen het onderzoeksgebied.  

Enkele meters zuidelijker lag de Noordsche Bos/ Voorste Molen. Dit was ook een zaagmolen, 

gebouwd in 1642 en gesloopt in 1898. Het betrof een achtkantige bovenkruier. De molen werd 

gebouwd door de timmerman en zaagmolenaar Jacob Cornelisz de Graaf. Rond 1860 is deze net als 

de Achterste Molen verbouwd tot stoomzagerij. De houtzaagmolen is zichtbaar op de minuutplannen 

 
35 Bron: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn. 
36 Bron: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn. 
37 www.molendatabase.org 
38 Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. 
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van 1811-1832 en lag direct aan de kade. Ten hoogte van de oude molen staan echter geen 

ingrepen gepland.  

 

Aan de oostzijde van het plangebied Heimanswetering is één molen bekend, welke tevens staat 

ingetekend op het minuutplan. Het betreft de Heuvelmolen voor het droogmalen van de 

Heuvelpolder, ten hoogte van het dorp Oudshoorn (momenteel de wijk in Alphen aan den Rijn). De 

heuvelpolder werd in 1628 gesticht en de molen werd rond 1630 gebouwd. De molen werd gesloopt 

rond 1680 maar op dezelfde locatie werd in 1736 een nieuwe molen gebouwd voor de 

Vierambachtspolder.39 De molen van de Vierambachtspolder ligt zo’n 40 meter ten oosten van de 

huidige kade.  

 

Op de Cultuurhistorische waardenkaart van Alphen aan den Rijn zijn voor deelgebied 

Heimanswetering meerdere objecten gekarteerd: 

• Gnephoek-Oudshoornseweg, Alphen aan den Rijn 

Kerngebied van de buurtschap Molenaarsbrug, deel van het vroegere dorp Oudshoorn, 

bestaande uit lintbebouwing langs de Oude Rijn. Gave historische bebouwing, bestaande uit 

deels 17de/18de-eeuwse woonhuizen in compact ensemble in 's Molenaarshoek. 

 

• Wetering Heimanswatering 

13e-eeuwse afwatering naar het noorden. Als robuuste structuur gaaf bewaard gebleven. 

Tracé waardevol. 

 

• s’ Molenaarsweg 51-53 

Het object aan de 's Molenaarsweg 51-53 te Alphen aan den Rijn stamt uit de periode 

1850-1900. Het object is een woonhuis en in het bijzonder een dubbel woonhuis. De 

bouwstijl is traditioneel. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van 

hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling. 

 

• s’ Molenaarsweg zn 

Het object aan de s’ Molenaarsweg zn te Alphen aan den Rijn stamt uit de periode 1940-

1965. Het object is een brug en in het bijzonder een verkeersbrug. Van enig belang 

vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, 

gevelindeling en diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege bijzondere functie en 

als herinnering aan de verbeteringen in de infrastructuur in de vroegnaoorlogse periode. 

Karakteristieke onderdelen zijn onder meer de gele bakstenen bruggenhoofden, waarvan 

 
39 www.molendatabase.org  
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een met platform en balustrade en de ijzeren brugoverspanning. 

  

• Woubrugseweg 17 

Het object aan de Woubrugseweg 17 te Alphen aan den Rijn stamt uit de periode 1900-

1920. Het object is een boerderij en in het bijzonder een koprompboerderij. De bouwstijl is 

traditioneel. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, 

gevelindelingen, diverse details.. 

 

• Woubrugseweg 78-78a 

Het object aan de Woubrugseweg 78-78a te Alphen aan den Rijn stamt uit de periode 1850-

1900. Het object is een gemaal en in het bijzonder een poldergemaal. De bouwstijl is 

eclecticisme. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, 

gevelindelingen, diverse details. Hoge cultuurhistorische waarde vanwege oorspronkelijke 

gemaalfunctie, tastbaar relict historisch waterbeheer. Karakteristieke onderdelen zijn de 

oorspronkelijke hoofd- en kapvorm met pannen gedekte zadeldaken. Rijk gelede bakstenen 

gevels met gele bakstenen accenten. Topgevels met getrapte lijsten en roosvensters. 

Getoogde gevelopeningen, veelal met oude details, zoals gietijzeren ramen.  

 

• Heimansbuurt 1 

Het object aan de Heimansbuurt 1 te Alphen aan den Rijn stamt uit de periode 1600-1800. 

Het object is een industrie- en poldermolen en in het bijzonder een 

grondzeiler/poldermolen. De bouwstijl is traditioneel. 

 

• ringdijk Ringdijk 

Nog heel duidelijk geprofileerde en landelijk gelegen ringdijk om de Polder Vrouwgeest. 

Tracé, profiel en reliëf waardevol. 
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6 GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE EN 

CULTUURHISTORISCHE VERWACHTING 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven wat op basis van het bureauonderzoek verwacht kan worden 

aan archeologische en cultuurhistorische waarden in de plangebieden.  

 

6.1. GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

Oude Wetering en Woudwetering 

Het grootste deel van deze plangebieden heeft op de archeologische verwachtingskaart van 

gemeente Kaag en Braassem een waarde “Ontginningsassen”. Dit houdt in dat er een doelstelling is 

voor het behoud in huidige staat van eventuele resten. Bij planvorming en voorafgaand aan 

vergunningverlening dient vroegtijdig archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden en streven naar 

inpassing van terreinen met archeologische waarden. Deze verwachting kan nader gespecificeerd 

worden op basis van het bureauonderzoek.  

 

Zowel de Oude Wetering als de Woudwetering kennen een soortgelijke bewoningsgeschiedenis. De 

besproken landschappelijke ontwikkeling die in deze gebieden heeft plaats gevonden, geeft weer 

dat er in eerste instantie sprake is van Pleistoceen dekzand op een behoorlijke diepte. De hoger 

gelegen dekzandruggen zijn in principe zeer gunstig geweest voor bewoning vanaf het Paleolithicum 

t/m Mesolithicum. Dit dekzand wordt afgedekt door een laag basisveen gevormd gedurende het 

steeds natter wordende Holoceen.  
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Het hoogteverschil met het oost- en west gelegen polderlandschap is minder groot vanaf circa 100 

meter ten zuiden van de Notweg, te Alphen aan den Rijn. Dit betekent vermoedelijk dat het veen hier 

in mindere mate is ontgonnen. Het maaiveld van de kade bevindt zich echter op ongeveer dezelfde 

hoogte als de overige twee plangebieden, waarbij er nog steeds sprake is van een behoorlijke 

antropogene ophopingslaag van mogelijk enkele meters. Een aanvulling op dit plangebied is de 

aanwezigheid van de meandergordel van de Oude Rijn. 

 

 

6.2  GESPECIFICEERDE CULTUURHISTORISCHE VERWACHTING 

De rijksmonumenten, oude molens, poldergrenzen, dijken en andere historische elementen 

bevinden zich veelal niet langs de kade van het plangebied maar op enkele tientallen meters ten 

westen en/of oosten hiervan. Cultuurhistorische waarden die nu nog zichtbaar in het landschap 

aanwezig zijn zullen niet worden aangetast door de geplande ingrepen.  

 

Op enkele locaties binnen de plangebieden stroomt het water op dezelfde manier als het in de 19e 

en vroeg 20e eeuw deed. Door het logischerwijs ontbreken van detailkaarten uit de periode Late 

Middeleeuwen of Vroege Nieuwe Tijd, zijn de aanpassingen tussen de 13e -18e eeuw niet bekend. 

De enige zekerheid is de kaart van Floris Balthazar uit 1615, waaruit blijkt dat grote delen van de 

plangebieden al begin 16e eeuw bewoond waren langs de kades. In de afgelopen twee eeuwen zijn 

een aantal inhammen en kleine haventjes aangelegd of juist gedempt. Het is zeer aannemelijk dat 

de kades al vanaf de Middeleeuwen regelmatig aangepast en verstevigd zijn om te voldoen aan de 

juiste eisen of toepassingen van het grondgebruik van de kade. Bij iedere ingreep binnen de 

plangebieden dient er hierdoor rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van 

oudere kades vanaf de Late Middeleeuwen. Een aantal specifieke ingrepen verdienen extra 

aandacht bij het vervangen van de oevers: 

 

Oude Wetering 

- Ingreep T06-SB-OV090 gaat dwars door de kade uit de Nieuwe Tijd heen, zoals zichtbaar op de 

Minuutplannen van 1811-1832, waardoor de kans groot is dat hier een oudere kade wordt 

aangetroffen.  

- Ingreep T06-SB-OV087 grenst (<2,5 meter) vlak aan een historisch gebouw (nr. 463 op het 

minuutplan). Over de aard van dit gebouw is niets bekend. Op dit moment ligt deels op de 

locatie van dit oude gebouw, nieuwbouw ter hoogte van de Westerdijk nr.2.  

- Ingreep T06-SB-OV082 gaat dwars door een locatie waar vroeger de oude kade heeft gelegen. 

Tevens ligt er een groot gebouw (<2m) vlak bij de ingrepen. Over de aard van dit gebouw is niets 



 

    

 EARTH Integrated Archaeology 

bekend. Op dit moment ligt deels op de locatie van dit oude gebouw, nieuwbouw ter hoogte van 

de Westerdijk nr. 33a, b. 

 

Woudwetering 

- Ter hoogte van ingrepen  T06-SB-OV062, T06-SB-OV060, T06-SB-OV058 is op de Floris 

Balthazar-kaart (1615) zichtbaar dat er bebouwing aanwezig is. Deze kaart is echter niet 

nauwkeurig, dus het is niet met zekerheid te zeggen of er precies op deze locaties gebouwen 

hebben gestaan. Wel dient er hier rekening mee te worden gehouden. Op de minuutplannen is 

er alleen sprake van een gebouw (nr. 824) ter hoogte van T06-SB-OV058. 

- Ter hoogte van ingreep T06-SB-OV051B wordt een gebouw uit de Nieuwe Tijd doorkruist, 

zichtbaar op de minuutplannen (op kavel 772).  

- Het zuidelijke diagonale deel van T06-SB-OV050 doorkruist de oorspronkelijke kade uit de 

Nieuwe Tijd, zoals zichtbaar op de minuutplannen. 

- In het meest zuidelijke gedeelte van ingreep T06-BB-OV060 staat op de minuutplannen een 

oude sluis afgebeeld. Er dient hier rekening mee te worden gehouden. 

 

Heimanswetering 

- Ter hoogte van de zuidwestelijk gelegen pannenfabriek staan momenteel huizen (’s 

Molenaarsweg 43 t/m 53) in het zuiden maar het gebied is hier verder niet (meer) bebouwd).  

Hier geldt opboeien/herstel. Resten van de pannenbakkerij zitten hier circa 5-7 meter van de 

kade af indien de oude kaarten kloppen en de kade dus eerst iets meer landinwaarts heeft 

gelegen. Indien dit niet klopt, zou de pannenbakkerij al beginnen op zo’n 2,5 – 3 meter van de 

kade en de bebouwing in het zuiden (huisjes?) op zo’n 10 meter vanaf de kade. Kalkbranderij 

ligt op zo’n 8 meter van de huidige kade af of anders 6 meter.  

- Aan de oostzijde staat nu allemaal nieuwbouw (Cassiopeiadreef 2 t/m 22). Hier iets ten noorden 

van de ingrepen in het oosten begint de oorspronkelijke dijk. De pannenbakkerij zou op circa 12 

meter vanaf de huidige kade liggen. De kade zou in dit geval smaller zijn geworden aan de 

oostzijde. Eén gebouw (nr.26, mogelijk onderdeel van de pannenbakkerij) ligt op de lijn van de 

huidige kade (zie het kadastrale minuutplan 1811-1832 in Afbeelding 19b uitsnede C). 

Momenteel zou hier een weg liggen (van Oordtkade). Gebouw 25 (vermoedelijk onderdeel van 

de pannenbakkerij) ligt op circa 4,5 meter van de oostkade af (zie het kadastrale minuutplan 

1811-1832 in Afbeelding 19b uitsnede C).  
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Binnen de drie plangebieden is sprake van een archeologisch risico voor verschillende perioden, 

waarbij resten uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd het meest direct worden bedreigd door de 

toekomstige ingrepen die tot ca. 1 m – maaiveld reiken. Resten uit oudere perioden worden veelal 

pas vanaf enkele meters onder maaiveld verwacht, waarbij ze mogelijk zijn afgedekt door dikke 

ophogingspakketten. Uitsluitend resten uit In het zuidelijke deel van plangebied Heimanswetering 

zouden eventueel nog resten uit de Romeinse Tijd – vroege Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. 

Dergelijke resten zullen echter binnen de smalle ingrepen nauwelijks zichtbaar worden.  

 

Hoewel er de nodige cultuurhistorische resten zoals oude woningen en molens binnen het 

onderzoeksgebied aanwezig zijn, vallen deze buiten het bereik van de toekomstige ingrepen. 

Cultuurhistorische waarden die nu nog zichtbaar in het landschap aanwezig zijn zullen niet worden 

aangetast door de geplande ingrepen. Een groot deel van de kades betreft echter ook historische 

relicten. Bij werkzaamheden hieraan is de kans groot dat resten van oudere voorgangers kunnen 

worden aangetroffen. Aangezien deze nu niet in het zicht zijn, betreft het archeologische resten.  

 

Op basis van de cultuurhistorische analyse zijn per deelgebied een aantal ingrepen aangewezen 

waarvoor een hoog risico geldt op het aantreffen van cultuurhistorische relicten. Deze relicten 

dienen als archeologische resten te worden onderzocht. Onderzoek naar deze resten biedt ons 

inzicht in de ontwikkeling van de kades door de eeuwen heen.  

 

EARTH adviseert om voor het gehele plangebied een extensieve archeologische begeleiding uit te 

voeren waarbij de aannemer de verantwoordelijkheid krijgt om de aanwezigheid van archeologische 
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vondsten en sporen op te merken. Hiervoor wordt een meldingsprotocol opgesteld, welke 

voorafgaand aan de uitvoering in een toolboxmeeting wordt uitgelegd. Tijdens de toolboxmeeting 

wordt door de archeoloog toegelicht waarom archeologische begeleiding plaats vindt, welke 

archeologische resten verwacht mogen worden op deze specifieke locatie en hoe deze 

archeologische resten eruit zien. Daarnaast zal de archeoloog uitleggen hoe archeologen werken en 

waarom deze archeologische begeleiding wordt uitgevoerd. Tevens wordt het gebruik van het 

meldingsprotocol toegelicht. 

 

Gedurende de graafwerkzaamheden zal een senior KNA archeoloog op regelmatige basis de 

werkzaamheden bezoeken en indien van toepassing enkele waarnemingen verrichten. Vanaf het 

moment dat archeologische vondsten/sporen zijn geconstateerd wordt opgeschaald naar een 

opgraving (variant archeologische begeleiding). Hiervoor wordt voorafgaand aan de extensieve 

begeleiding een Programma van Eisen opgesteld dat dient te worden goedgekeurd door het bevoegd 

gezag. Op het moment dat archeologische resten worden aangetroffen gaat het Programma van 

Eisen in werking en wordt conform het protocol opgraven gewerkt. In aanvulling hierop verdient het 

aanbeveling om in het geval van het aantreffen van bewoningsresten en dikke ophooglagen, deze 

lagen te bemonsteren voor onderzoek naar de fasering van de ophoging en de aard en vorming van 

het omliggende landschap. 

 

Voor de zones die verdacht zijn op het aantreffen van cultuurhistorische relicten (hoofdstuk 6.2) 

wordt geadviseerd een actieve archeologische begeleiding te verrichten onder protocol opgraven.  

 

Indien tijdens de uitvoering van het grondwerk archeologische (toevals)vondsten worden gedaan, 

geldt nog steeds de wettelijke plicht om deze te melden bij de bevoegde overheid, zoals staat 

aangegeven in de Erfgoedwet (Art. 5.10). 

 

Bovenstaand advies is voorgelegd aan het bevoegd gezag en overgenomen door de provincie Zuid-

Holland (10 december 2021), Gemeente Kaag en Braassem (16 december 2021) en Gemeente 

Alphen a/d Rijn (21 januari 2022).  
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LIJST MET AFBEELDINGEN EN TABELLEN 

Afbeelding 1:  Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw). 

Afbeelding 2:  Huidige inrichting van de plangebieden. 

Afbeelding 3:  Geplande werkzaamheden binnen de plangebieden (zie tevens tabellen 1a-c).   

Afbeelding 4:  De drie plangebieden geplot op de bodemkaart. 

Afbeelding 5:  De drie plangebieden geplot op de geomorfologische kaart. 

Afbeelding 6:  Uitsnede paleogeografische kaart Limesgebied (Van Dinter 2013). 

Afbeelding 7:  De plangebieden geplot op de archeologische verwachtingskaarten van Gemeentes 

Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn.  

Afbeelding 8:  Vondstlocaties in het onderzoeksgebied. 

Afbeelding 9:  Onderzoeksmeldingen binnen het plan- en onderzoeksgebied.  

Afbeelding 10:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Oude Wetering. 

Afbeelding 11: Deelgebied Oude Wetering geplot op de kaart uit 1610-1615. 

Afbeelding 12:  Deelgebied Oude Wetering geplot op de minuutplannen van 1811-1832.  

Afbeelding 13:  De Karnmolen aan de Westerdijk, foto door S.J. Bouma 1957 (bron: 

https://www.molendatabase.org/). 

Afbeelding 14:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Woudwetering. 

Afbeelding 15:  Deelgebied Woudwetering geplot op de kaart uit 1610-1615. 

Afbeelding 16:  Plangebied Woudwetering geprojecteerd op de minuutplannen van 1811-1832. 

Afbeelding 17:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Heimanswetering. 

Afbeelding 18:  Deelgebied Heimanswetering geplot op de kaart uit 1610. 

Afbeelding 19a:  Noordelijk deel plangebied Heimanswetering geprojecteerd op de minuutplannen 

van 1811-1832. 

Afbeelding 19b:  Zuidelijk deel plangebied Heimanswetering geprojecteerd op de minuutplannen van 

1811-1832. 

Afbeelding 20:  Pannenbakkerij aan de Heimanswetering ca. 1850-1900 (bron: 

https://www2.alphens.nl/oudalphen). 

 

Tabel 1a:  Overzicht geplande werkzaamheden plangebied Oude Wetering. 

Tabel 1b:  Overzicht geplande werkzaamheden plangebied Woudwetering. 

Tabel 1c:  Overzicht geplande werkzaamheden plangebied Heimanswetering. 

Tabel 2:  Overzicht vondstmeldingen binnen het plan- en onderzoeksgebied. 

Tabel 3a:  Overzicht selectie onderzoeksmeldingen binnen deelgebied Oude Wetering. 

Tabel 3b:  Overzicht selectie onderzoeksmeldingen binnen deelgebieden Woudwetering en 

Heimanswetering (Kaag en Braassem). 

Tabel 3c:  Overzicht selectie onderzoeksmeldingen binnen deelgebied Heimanswetering 

(Alphen aan den Rijn)). 

Tabel 4:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Oude Wetering. 

Tabel 5:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Woudwetering. 

Tabel 6:  Overzicht rijksmonumenten in deelgebied Heimanswetering. 

Tabel 7:  Gespecificeerde archeologische verwachting plangebieden Oude Wetering en 

Woudwetering. 

Tabel 8.  Gespecificeerde archeologische verwachting voor plangebied Heimanswetering. 
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