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Samenvatting

In opdracht van Jachthaven Eembrugge Holding BV is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd door Ex-Situ
Archeologie. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is het voornemen om een nieuw onderkomen voor
de jachthaven van Eembrugge te realiseren. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 1344 m2
en ligt aan de Eemweg 74 in Eembrugge. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is een archeologisch
onderzoek verplicht gesteld. Dit bureau-onderzoek vormt de eerste stap in dit onderzoeksproces en heeft als doel
een gespecificeerde archeologische verwachting op stellen en advies te geven over mogelijke vervolgstappen in het
onderzoeksproces.
Bij het uitvoeren van het bureau-onderzoek is in eerste instantie een beeld verkregen van de geo(morfo)logische
opbouw binnen en rondom het onderzoeksgebied. Binnen het onderzoeksgebied, dat binnen de Eemvallei ligt, zijn
verschillende afzettingen te verwachten. Deze bestaan uit pleistocene dekzanden afgedekt door holocene veenafzettingen. Vanaf circa de 11e eeuw zijn binnen het onderzoeksgebied mogelijk ook vanuit de Zuiderzee sedimenten
afgezet.
Vervolgens is een beeld verkregen van de te verwachten archeologische waarden in het onderzoeksgebied door de
resultaten van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek en (historisch) kaartmateriaal te bekijken. Dit resulteerde
in een inschatting van de te verwachten archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied en een inschatting
van de diepteligging ten opzichte NAP. Binnen het onderzoeksgebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn
uit de Nieuwe tijd, Middeleeuwen en Prehistorie. De diepteligging kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld
aangezien er in het kader van dit onderzoek geen boringen zijn geplaatst.
Geadviseerd wordt een karterend booronderzoek uit te voeren met als doelstelling de archeologische waarden in het
onderzoeksgebied in kaart te brengen.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding en doelstelling

Jachthaven Eembrugge Holding BV heeft als voornemen een winteropslag te bouwen aan de Eemweg 74 in
Eembrugge. Hiervoor dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden voordat de nieuwbouw van start kan gaan.
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is een archeologische onderzoeksplicht ingesteld. Dit bureau-onderzoek vormt de eerste stap in dit onderzoeksproces.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de archeologische waarde in het onderzoeksgebied en het
opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het terrein. In combinatie met een risico-inschatting van de geplande grondwerkzaamheden op het archeologisch bodemarchief wordt een advies uitgebracht met
betrekking tot een mogelijk archeologisch vervolgtraject.

1.2

De onderzoekslocatie

Het onderzoeksgebied is direct ten noorden van de A1 gelegen op de gemeentelijke grens tussen de gemeenten
Baarn en Eemnes. Alleen het meest zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is in Baarn gelegen, het resterende
deel ligt in de geënte Eemnes. In totaal beslaan de nieuwbouwplannen een oppervlakte van 1344 m2. Het gebied
wordt aan de westelijke en noordelijke zijde door de Eemweg begrensd. Aan de zuidelijke zijde is de Oversteek
gelegen en aan de oostelijke zijde is het onderzoeksgebied aan de rivier de Eem gelegen (afb. 1.1). De huidige
bebouwing binnen het onderzoeksgebied is als jachthaven De Watermolen in gebruik.

Afbeelding 1.1: De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de topografische kaart.

Ex-Situ rapport 4 Bureau-onderzoek botenloods Eemweg 74, Eembrugge

7

1.3

De onderzoeksvragen

Een archeologisch bureau-onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden binnen en nabij
het onderzoeksgebied. Hieruit volgt een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het verwachtingsmodel is
gebaseerd op bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden in en om de onderzoeksgebieden. Voor
het bureau-onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat is de genese van het onderzoeksgebied?
2. Zijn er archeologische monumenten of waarnemingen (zowel vondstmeldingen als archeologische opgravingen) in
het onderzoeksgebied aanwezig?
3. Welke verstoringen van de bodemopbouw zijn bekend of te verwachten?
4. Wat is de verwachtingswaarde of trefkans voor archeologische waarden en waarom?

1.4

Methoden en bronnen

Het doel van het bureau-onderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen de historisch-geografische en
bouwhistorische waarden in beeld te brengen en een archeologische verwachting voor de onderzoeksgebieden op te
stellen. Bij de inventarisatie van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Archeologisch
Informatie Systeem (Archis), de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De provinciale cultuurhistorische waardenkaart is geraadpleegd, evenals de gemeentelijke archeologische beleidskaarten van de gemeenten Baarn
en Eemnes. Tevens is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en oude topografische
kaarten.
Literatuur over de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is bestudeerd om op
basis van locatiekeuze theorieën een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten.
Ten slotte is ook literatuur bestudeerd van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in de omgeving van het
onderzoeksgebied.
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het bureau-onderzoek beschreven. Het onderzoek resulteert
in een specifieke archeologische verwachting voor de verschillende deelgebieden binnen de onderzoeksgebieden,
die is weergegeven in de synthese (hfd.5)
onderzoeksgebied. Verder willen wij Stichting Tremele bedanken voor het aanleveren van historische informatie en
kaartmateriaal van plangebied.
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2

Huidige en toekomstige situatie

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het bureau-onderzoek beschreven. Het onderzoek resulteert
in een specifieke archeologische verwachting voor de verschillende deelgebieden binnen de onderzoeksgebieden,
die is weergegeven in de conclusie (Hfdst. 5).

2.1

Huidige situatie

Binnen het onderzoeksgebied is de jachthaven Eembrugge Baarn gevestigd (afb. 2.1).1 De huidige bebouwing op het
terrein bestaat uit een hoofdgebouw en een bijgebouw waar verschillende bedrijven werkzaam zijn. Deze bedrijven
richten zich op verschillende aspecten van het onderhouden van een jacht.2 Daarnaast kan men voor ligplaatsen en
winterberging ook terecht bij de jachthaven. Het gehele bebouwde deel van het onderzoeksgebied beslaat circa 1045
m2. Er zijn geen kelders aanwezig onder de huidige bebouwing.
1
2

De bestemming van het terrein is recreatie, http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen
?postcode=3755LD&huisnummer=74, geraadpleegd op 14-11-2018.
https://www.jachthaveneembrugge.nl/diensten/, geraadpleegd op 14-11-2018.

Afbeelding 2.1: Een luchtfoto van de huidige bebouwing binnen het onderzoeksgebied (rood omlijnd) (bron: https://www.google.nl/
maps, geraadpleegd op 14-11-2018).
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2.2

Toekomstige situatie

Jachthaven Eembrugge Holding BV is voornemens een nieuw pand te realiseren dat voldoet aan alle moderne
faciliteiten omtrent het stallen en onderhouden van jachten.3 De bouwplannen omvatten een nieuw pand met de
oppervlakte van circa 1344 m2. De contouren van deze nieuwbouw zijn in afbeelding 2.2 als onderzoeksgebied weergegeven. De nieuwbouw zal niet worden voorzien van een kelder, maar het aanleggen van de fundering vormt toch
een bedreiging voor de mogelijk aanwezige archeologische resten. Deze bestaat uit een vlakke fundering die wordt
aangelegd nadat de bouwput tot circa 1 m beneden maaiveld wordt uitgegraven. Vanaf deze diepte worden heipalen
geslagen tot minimaal 17,5 m -NAP. Uit het heipalenplan blijkt dat de fundering zal rusten op circa 185 heipalen, die
op korte afstand van elkaar geplaatst zullen worden (zie bijlage 2). Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning
voor de nieuwbouw is daarom archeologisch onderzoek verplicht gesteld vanuit het bevoegd gezag.
3

https://www.jachthaveneembrugge.nl/nieuwbouw/, geraadpleegd op 14-11-2018.

Afbeelding 2.2: Een overzicht van de toekomstige situatie. (bron: https://www.google.nl/maps, geraadpleegd op 14-11-2018.).
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3
3.1

Aardwetenschappelijke situatie
Geologie en geomorfologie

De trefkans op archeologie wordt sterk bepaald door het type landschap. Er is altijd een relatie tussen de situering
van archeologische vindplaatsen en de mogelijkheden die het landschap voor bewoning en gebruik bood, vaak
samenhangend met specifieke landschapselementen. Deze relatie kan verschillen per archeologische periode en per
complextype. Aan de hand van de geraadpleegde aardkundige gegevens kunnen uitspraken worden gedaan over
de gebruiksmogelijkheden van het landschap door de mens in de verschillende archeologische perioden en, indien
mogelijk, ook over verschillende relevante archeologische activiteiten.
Aan het uiterlijk van het huidige Nederlandse landschap liggen veel veranderingen ten grondslag. Deze veranderingen vonden plaats onder invloed van voornamelijk het klimaat en - in zeer bescheiden mate – door ingrepen van
de mens. Tijdens de één-na-laatste ijstijd, het Saalien (350.000-100.000 jaar geleden), werd Nederland vanuit het
noorden steeds verder bedekt onder landijs. De grens van de maximale bedekking van het landijs kent een grillig
verloop over de lijn tussen Nijmegen en Noordwijk. Ook het onderzoeksgebied in Eembrugge is destijds afgedekt
geweest door landijs. Tijdens het Weichselien (70.000-10.000 jaar geleden), de laatste ijstijd, werd Nederland niet
bedekt met ijs. Toch is in deze periode het landschap gedeeltelijk gevormd. In een zeer koud, toendra-achtig landschap werden door de wind grote hoeveelheden zand verplaatst, nu bekend als de dekzanden.4 Deze dekzanden
zijn ook in het onderzoeksgebied in Eemnes afgezet, de exacte dikte van deze afzettingen is bij benadering bekend
(afb. 3.1). Uit enkele boringen die nabij het onderzoeksgebied zijn gezet blijkt deze afzetting op circa 5 m beneden
maaiveld aanwezig te zijn (Formatie van Boxtel).5
4
5

Berendsen/Stouthamer 2001.
www.Dinoloket.nl, identificatie B32A0197 en B32A0209.

Afbeelding 3.1: Schematisch overzicht de verticale doorsnede van de ondergrond nabij het plangebied. De locatie van de
doorsnede is in de inzet zichtbaar. Met de vertikale zwarte lijn is de locatie van het plangebeid in het profiel aangegeven.
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A-horizont: humeuze bovenlaag (bouwvoor)

E-horizont: uitspoeling van humus en mineralen
B-horizont: inspoeling van humus en mineralen
BC-horizont: overgangszone tussen B- en C-horizont
C-horizont: dekzand waarin geen
bodemvormingsprocessen
hebben plaatsgevonden

Afbeelding 3.2: Schematisch overzicht van een podzolbodem. (bron: naar De Roller 2015, 6).

Afbeelding 3.3: Uitsnede van de kaart waarop fysisch geografische eenheden zichtbaar zijn nabij het onderzoeksgebied in
Eembrugge, met als achtergrond het wegnetwerk ter oriëntatie (rode kader = onderzoeksgebied, turquoise = jonge zeeklei, blauw
= water, paars = veen, geel = dekzandvlakte, lichtbruin = afgegraven/opgehoogd, bruin = dekzandrug en grijs=bebouwd en dus niet
gekarteerd). (bron: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/Fysisch-Geofysische eenheden , geraadpleegd 16-11-2018).
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Afbeelding 3.4: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) waarop het onderzoeksgebied weergeven is met het
rode kader. De kleuren staan voor de relatieve NAP-waarden in de afbeelding. Hierbij is het verloop van hoog naar laag: rood/
oranje/geel/groen/blauw.(bron: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ met de laag AHN2 maaiveld – Blauw / Groen / Oranje
(Dynamische opmaak) , geraadpleegd 16-11-2018.)

In de top van de dekzandafzettingen kunnen podzolbodems vormen. Dit proces kon plaatsvinden bij een geringe
hoogte van de grondwaterstand en een neerslagoverschot. Het kenmerkt zich door enkele verkleurde lagen in de
bodem, hiervan is in afbeelding 3.2 een schematisch overzicht zichtbaar. Deze verkleuring ontstaat door uitspoeling
van mineralen uit een bovenlaag die vervolgens neerslaan op een dieper niveau, waar zij voor kleuring van het zand
zorgen door zich aan zandkorrels te hechten. Indien er een podzolbodem aanwezig is in de top van het dekzandpakket, wijst dit op goede waterdoorlaatbaarheid van de bodem. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de locatie een
droog karakter heeft of heeft gehad, wat het een aantrekkelijke keuze maakt als vestigingsplaats.
Op de hoge delen van het dekzand kunnen vindplaatsen uit de periode Paleolithicum tot en met de Bronstijd aangetroffen worden.6 Deze zullen waarschijnlijk bestaan uit nederzettingsresten uit deze periode.
Vanaf het Holoceen heeft veenvorming plaatsgevonden in de lagere delen van het dekzandlandschap.7 In de top van
deze veenafzettingen kunnen resten uit de perioden IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege-Middeleeuwen aangetroffen
worden.8
Vanuit de rivier de Eem, die direct ten oosten van het onderzoeksgebied loopt, is dit veen in de omgeving van
Eemnes ontwaterd. Deze rivier voerde het water af richting de voorganger van de Zuiderzee. Op deze waterpartij
waren verschillende rivieren aangesloten. Pas na verschillende stormvloeden vormde zich vanaf circa de 12e eeuw
na Chr. de Zuiderzee. Bij hoog water in de Eem zijn vanaf deze periode ook juist sedimenten afgezet in en rondom
het onderzoeksgebied.9 Op deze afzettingen, die als zeeklei-afzettingen bekend staan, kunnen resten verwacht
worden vanaf de Volle-Middeleeuwen.
6
7
8
9

Eijk/Tol 2006, 14.
Blijdenstijn 2005.
Eijk/Tol 2006, 14.
Deze bestaan uit kalkarme drechtvaaggronden.
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Afbeelding 3.5: Uitsnede van de bodemkaart nabij het onderzoeksgebied in Eembrugge, met als achtergrond het wegnetwerk ter
oriëntatie (donkerblauw = kWz, moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand; blauw =Kv,
Waardveengronden; donkergrijs = AGm9C, hollebollige gemoerde zeekleigronden; licht grijs = afgegraven; groen = KT, overige
kleigronden; roze = Hn21, veldpodzolengronden, leemarm en zwak lemige fijn zand en bruin = Zb21, vorstvaaggronden). (bron:
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/bodemkaart, geraadpleegd 16-11-2018.)

Binnen het onderzoeksgebied in Eemnes zijn volgens de fysisch geografische kaart deze zeeklei-afzettingen
aanwezig (afb. 3.3). De oudere veenafzettingen zijn mogelijk opgeruimd tijdens de afzettingen van deze zeeklei. Ook
de dekzandafzettingen kunnen hierbij verspoeld zijn. Deze zijn in het onderzoeksgebied echter waarschijnlijk wel
aanwezig geweest. Direct ten zuiden van het onderzoeksgebied is namelijk één van deze dekzandruggen aanwezig.
De A1 volgt het tracé van deze oost-west georiënteerde dekzandrug. Deze rug is ook zichtbaar in het huidige reliëf
(afb. 3.4). Het maaiveld ter hoogte van het onderzoeksgebied bevindt zich op circa 1,3 m +NAP.
Volgens de bodemkaart is binnen het onderzoeksgebied slechts één bodemeenheid aanwezig (afb. 3.5). Het betreft
moerige zeekleigronden (AGm9C). Aan de oostelijke zijde wordt het terrein door de rivier de Eem begrensd, met
daarnaast vorstvaaggronden, die zich op de dekzandrug hebben gevormd. Dit bodemtype wordt dikwijls aangetroffen
op hoge zandgronden en kenmerkt zich door de schrale bovengrond en beperkte bodemvorming. Ten noordwesten
van het onderzoeksgebied hebben zich vooral eerdgronden gevormd op de veenrijke ondergrond. Binnen het
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4

Archeologie

onderzoeksgebied geldt een grondwatertrap IV. Dit staat voor een gemiddelde voorjaars grondwaterstand van circa
85 cm beneden maaiveld.10
In dit hoofdstuk worden de archeologische waarden en verwachting in en rondom het onderzoeksgebied besproken.
In de eerste paragraaf wordt aandacht gegegeven aan de archeologische waarden die zijn gedocumenteerd in de
ruime omgeving van Eemnes. Hierbij zullen de verschillende perioden chronologisch behandeld worden. De tweede
paragraaf is gericht op het beschrijven van de historische geografie, die hoofdzakelijk van kaartmateriaal afkomstig
is. Vandaar dat in deze paragraaf de periode wordt besproken waarvan kaartmateriaal beschikbaar is, dit is bij dit onderzoek vanaf de 17e eeuw. Deze gegevens worden, waar mogelijk, aangevuld door de archeologische waarden die
vanaf deze periode zijn aangetroffen. In deze paragraaf zal dus het verleden vanaf de 17e eeuw beschreven worden.
Uit de eerste twee paragrafen kan een gespecificeerde archeologische verwachting gedestilleerd worden, die in
de derde paragraaf wordt beschreven. De eventuele verstoringen binnen het onderzoeksgebied en het vigerende
archeologische beleid worden in de laatste twee paragrafen beschreven.

4.1

Archeologische waarden

Het onderzoeksgebied is gelegen in de Eemvallei. Deze vallei is gelegen in een regio die zich kenmerkt door de
aanwezigheid van rivierduinen en dekzandruggen. Dit landschap werd in het Holoceen steeds verder afgedekt door
een veenpakket, waardoor een groot deel van het landschap minder geschikt werd voor bewoning. De rivier de
Eem stroomde door dit veengebied en zette bij overstromingen sediment van klei af.11 Deze afzettingen vormde aan
weerszijden van de Eem een oeverwal, die geschikt was voor bewoning.
In de Vroege-Prehistorie zijn binnen de contouren van de gemeente Eemnes sporadische resten van menselijke
activiteit aangetroffen. Naast enkele vuursteenafslagen uit het Paleolithicum, zijn in en rondom de Eemvallei resten
uit het Mesolithicum gedocumenteerd.12 Deze resten zijn te koppelen aan jager-verzamelaars die een die in kleine
mobiele groepen door het gebied trokken. 13
Gedurende het Neolithicum werd landbouw steeds belangrijker bij de voedselvoorziening. Hiervoor werden hoger
gelegen en goed ontwaterde gebieden in gebruik genomen als akkers. Nabij het onderzoeksgebied zijn de dekzandruggen hier het meest geschikt hiervoor. De lagergelegen gebieden, zoals de Eemvallei, konden in deze periode
gebruikt worden voor bijvoorbeeld visvangst of jacht. In de Eemvallei zijn resten van bewoning uit het Neolithicum
dan ook slechts spraarzaam aangetroffen. Wel werden op een afstand van circa 400 m in zuidwestelijke richting bij
de inrichting van het het industrieterren “De drie eiken” resten aangetroffen uit deze periode. Nadat door een archeologische werkgroep veel vondsten uit het Neolithicum had aangetroffen, is door de ROB (de voorloper van de huidige
RCE) een archeologische opgraving uitgevoerd. Hierbij werden honderden artefacten en en tientallen haardkuilen
aangetroffen. Daarnaast werd ook een Standvoetbeker-graf (2800-2000 voor Chr.) en een deel van een Klokbekergrafheuvel (2500 - 1700 voor Chr.) gevonden.
In de periode tussen de Bronstijd en de Vroege-Middeleeuwen lijkt het gebied in en rondom de Eemvallei minder
geschikte locatie geweest te zijn voor bewoning. De reden hiervoor was de toenemende veenvorming rondom het
onderzoeksgebied. Resten uit deze periode zijn dan ook nagenoeg afwezig in deze regio. Enkele stormvloeden in
de 11e eeuw brachtten hier verandering in.14 De Zuiderzee, de voorloper van het huidige IJsselmeer, werd hierdoor
gevormd. Vanuit de Eem ontstond in noordelijke richting een directe afwatering, wat positieve gevolgen had voor de
waterhuishouding in het gebied. De voorheen te natte gebieden konden vanaf deze periode ontgonnen worden.15
10
11
12
13
14
15

Boerefijn 2010, 16.
Groot/Wilbers 2010, 9.
Groot/Wilbers 2010, 9.
Haar/Vossen 2012, 14.
Eijk/Tol 2006, 10.
Eijk/Tol 2006, 10.
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Afbeelding 4.1: Aanzicht van Huis ter Eem in 1649. (bron: Backer/Ostermann).

Op enkele relatief hooggelegen locaties hebben zich vanaf de Vroege-Middeleeuwen nederzettingen gevormd. Deze
locaties lagen op circa 5 m boven NAP en lagen daarmee te hoog om met veenafzettingen afgedekt te worden. Deze
nederzettingen zijn uitgegroeid tot de het huidige Blaricum en Laren.16 De oudste bewoningskern binnen de gemeente Eemnes dateert uit de 12e eeuw.17 Vanuit deze kern, gelegen nabij het huidige Eembrugge, werd vanaf 1200
de westelijke flank van de Eem ontgonnen. Aan de oostelijke zijde van de Eem zal ter hoogte van Eembrugge in de
14e eeuw het kasteel Huis ter Eem gebouwd worden. Het kasteel werd waarschijnlijk in opdracht van de bisschop van
Utrecht gebouwd en had als doelstelling de het Sticht tegen aanvallen vanuit het noorden te beschermen. Gedurende
de 14e eeuw lag de bisschop van Utrecht dikwijls in conflict met de graaf van Holland. Na de eerste kwart van de 14e
eeuw werd de grens tussen de invloedsgebieden van beide partijen gemarkeerd door op de Wackerswech grenspalen te plaatsen.18 Langs deze dijk hebben zich in de 14e eeuw ontginners gevestigd. Deze nederzetting heeft zich tot
het huidige Eemnes ontwikkeld en kreeg in 1352 stadsrechten.19
De nederzetting nabij het kasteel Huis aan de Eem, ter hoogte van Eembrugge, bleef in deze periode ook bestaan
(afb. 4.1). Naast het kasteel was een brug over de Eem en een kleine nederzetting met een kerk aanwezig in de
Late-Middeleeuwen.
In een straal van circa 750 m rondom het onderzoeksgebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd, de locaties van deze onderzoeken zijn zichtbaar op afbeelding 4.2.20 In deze afbeelding staan bij de onderzoeken nummers weergegeven, waarvan de bijbehorende informatie in tabel 4.1 zichtbaar is. In totaal zijn vijf nabijgelegen onderzoeken relevant. Het overeenkomstige kenmerk van deze onderzoeken is dat de onderzoekscyclus niet
verder is gekomen dan een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Er is dus geen sprake geweest
van een proefsleuven- of definitief onderzoek. Telkens bleek de gespecificeerde archeologische verwachting dermate
laag dat vervolgonderzoek na het zetten van boringen niet nodig bleek te zijn.21
De enige twee uitzondering hierop zijn de onderzoeken die door RAAP22 en de ROB23 zijn uitgevoerd. Op een afstand
van circa 600 m ten noorden van onderzoeksgebied is door RAAP een karterend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Slechts in één van de uitgegraven proefsleuven kon een indruk worden verkregen van de
bodemopbouw van de diepere ondergrond.24 Deze bestond uit de resten van een vermoedelijk dijklichaam en twee
16
17
18
19
20

21
22
23
24
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Groot/Wilbers 2010, 11.
Groot/Wilbers 2010, 13.
De Wackerswech is de huidige Wakkerendijk en deze ligt noord-zuid geörienteerd op circa 3 km afstand in
oostelijke richting ten opzichte van het onderzoeksgebied.Groot/Wilbers 2010, 13.
Gezien het groot aantal overlappende onderzoeken binnen het kaartbeeld is ervoor gekozen om het aantal
onderzoeken te verminderen. Onderzoeken waaraan dezelfde ruimtelijke ontwikkeling ten grondslag liggen,
worden slechts één keer afgebeeld. Daarnaast zijn onderzoeken weggelaten waarvan vanuit de gegevens uit
Archis3 geen aanvullende informatie te verkrijgen was.
Haar/Vossen 2012, Weerheijm/Klerks 2013a, Weerheijm/Klerks 2013b.
Eijk/Tol 2006.
Ruiter 2009.
Eijk/Tol 2006, 25.
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Afbeelding 4.2: Het onderzoeksgebied (rode kader) met de gegevens uit Archis3 en met de topografische kaart als achtergrond. In
rood onderzoeksmeldingen aangegeven. (Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 16-11-2018).

Tabel 4.1 In Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 750 m rond het onderzoeksgebied. Het
betreft het zaak_ID gegevens vanuit downloadbare bestanden via https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/archis3, geraadpleegd op
21-11-2018. Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 16-11-2018. BO staat voor bureau-onderzoek en IVO-O staat
voor een Inventariserend Veldonderzoek Overig. Bij de onderzoeken die in tabel 4.1 worden weergegeven betreft het telkens een
booronderzoek.
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Tabel 4.2 In Archis3: geregistreerde vondstmeldingen binnen een straal van circa 750 m rond het onderzoeksgebied. Het betreft
het zaak_ID gegevens vanuit downloadbare bestanden via https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/archis3, geraadpleegd op 21-112018. Geraadpleegd via https://archis.cultureelerfgoed.nl op 16-11-2018. BO staat voor bureau-onderzoek en IVO-O staat voor
een Inventariserend Veldonderzoek Overig. Bij de onderzoeken die in tabel 4.1 worden weergegeven betreft het telkens een
booronderzoek.

Afbeelding 4.3: Overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied. Met de rode kaders zijn de contouren
van de onderzoeksgebieden aangegeven. De kaart van 1696 kon niet exact genoeg gegeorefereerd worden, vandaar dat het
onderzoeksgebied bij benadering is aangegeven. Bron: www.gooiland.vijftigplusser.nl, 1820: www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/utrecht/
atlas_utrecht-1/HISGIS-Utrecht, 1868 en 2018 :www.topotijdreis.nl.
18
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bewoningsniveaus. Het eerste bewoningsniveau is in de Nieuwe tijd geplaatst en ligt op een diepte van 0,45 m -NAP,
het tweede niveau is in de Late-Middeleeuwen of Nieuwe tijd geplaatst en ligt op een diepte van 0,7 m -NAP.25
Bij het onderzoek dat door de ROB werd uitgevoerd, op circa 400 m afstand in zuidwestelijke richting, werden
een Standvoetbeker-graf (2800-2000 voor Chr.) en een deel van een Klokbeker-grafheuvel (2500-1700 voor Chr.)
gevonden.
Verder bieden de gegevens in Archis inzicht in geregistreerde vondsten nabij het onderzoeksgebied zijn gedocumenteerd. Deze vondsten zijn niet bij een archeologisch onderzoek aangetroffen, maar geven wel informatie over de
mogelijke archeologische waarden in het desbetreffende gebied. In de onderstaande tabel staan de vondstmeldingen
binnen een straal van 750 m weergegeven (tab. 4.2).

4.2

Historische geografie

Het oudste kaartmateriaal waarop Eembrugge zichtbaar is dateert uit het einde van 17e eeuw. Ook in de periode
daarna is het onderzoeksgebied verschillende keren op kaartmateriaal vastgelegd (afb.4.3). Zoals reeds in de vorige
paragraaf vermeld, is in de Late-Middeleeuwen een nederzetting ontstaan op de locatie van het huidige Eembrugge.
Een groot deel van de bewoners van deze nederzetting is vanaf 1340 echter naar het westen verhuisd, naar de
Wackenwech waaruit het huidige Eemnes ontstond.26 De nederzetting bij Eembrugge bleef echter bestaan. Zo is er
een melding van een stormvloed in 1702 die de kerk van Eembrugge heeft verwoest.
Op de locatie van het onderzoeksgebied is geen vooroorlogse bebouwing op kaartmateriaal zichtbaar. Wel loopt door
het westelijke deel van het gebied een dijklichaam waarmee het achterland tegen hoog water in de Eem beschermd
werd.

4.3

Gespecificeerde archeologische verwachting

In het onderzoeksgebied kunnen vindplaatsen uit verschillende perioden verwacht worden. Hieronder volgt een
beschrijving van de diepte van deze vindplaatsen en een verwachte diepteligging.
• Vindplaatsen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen binnen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied.
Langs de Eemweg kunnen resten van bewoning en een dijklichaam aangetroffen worden. Deze resten zijn in een
nabijgelegen onderzoek aangetroffen op een diepte vanaf 0,45 m -NAP. Ervan uitgaand dat een dijk langs een rivier
een nagenoeg overeenkomstige hoogte heeft, kunnen deze resten vanaf circa 1,75 m onder het maaiveld worden
aangetroffen.27
• Vindplaatsen uit de Vroege-Middeleeuwen kunnen in de top van de veenafzettingen voorkomen. De exacte
diepteligging hiervan is onbekend, maar deze zullen zich bevinden onder de eventueel aanwezige resten uit de
Late-Middeleeuwen.
• Vindplaatsen uit de Prehistorie kunnen binnen het onderzoeksgebied aangetroffen worden. Deze kunnen op de
dekzand afzettingen verwacht worden. De exacte diepteligging hiervan is onbekend, maar uit de resultaten van
boringen die nabij het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd zullen deze circa 5 m beneden het maaiveld liggen.

4.4

Verstoringen

Binnen het onderzoeksgebied worden buiten de resten van de huidige bebouwing geen verstoringen verwacht.
De huidige bebouwing bestaat uit een niet onderkelderd gebouwd met een fundering die de mogelijk aanwezige
archeologische resten kan hebben aangetast. Op de locatie van de buitenwanden van deze bebouwing kan dus een
verstoring zijn ontstaan. Daarnaast kunnen grondroerende werkzaamheden voor de aanleg van de nutsvoorzieningen een verstoring veroorzaakt hebben. Deze zijn waarschijnlijk tussen de huidige bebouwing en de Eemweg in
oost-westelijke richting gelegen. De locatie van de huidige bebouwing is zichtbaar op afbeelding 2.2.
25
26
27

Eijk/Tol 2006, 26
Eijk/Tol 2006, 10.
Hierbij is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 1,3 m +NAP.
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4.5

Archeologisch beleid

Het onderzoeksgebied strekt zich uit over twee gemeenten. Alleen de uiterst zuidelijke strook met een oppervlakte
van circa 200 m2 ligt in de gemeente Baarn. De overige 1144 m2 van de totale 1344 m2 ligt in de gemeente Eemnes.
Voor de gemeente Eemnes is vanuit de BEL combinatie28 een archeologische beleidskaart opgesteld.29 Hierop is
zichtbaar dat voor het onderzoeksgebied een hoge archeologische verwachting geldt. Bij bodemingrepen met een
oppervlakte van meer dan 200 m2 en dieper dan 50 cm is een archeologische onderzoeksplicht ingesteld.30
Voor de gemeente Baarn is medio 2018 de eerste versie van de erfgoedwaardekaart gepresenteerd. Aangezien
deze kaart nog niet tot beleid is omgezet door de gemeente, kan de hierop aangegeven archeologische waarden of
verwachting nog niet tot een onderzoeksplicht leiden. Het huidige archeologische beleid bij graafwerkzaamheden
berust op de IKAW31 die door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed is opgesteld. Hierop is aangegeven dat voor
het Baarnse deel van het onderzoeksgebied een middelhoge trefkans geldt. Aangezien verreweg het grootste deel
van het onderzoeksgebied in de gemeente Eemnes ligt, en daar de vrijstellingswaarden worden overschreden, is
vanuit deze gemeente een onderzoeksplicht ingesteld.
28
29
30
31
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Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eenmes en Laren.
Groot/Wilbers 2010.
Groot/Wilbers 2010, 28.
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, https://archeologieinnederland.nl/amk-en-ikaw
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5

Conclusie en aanbevelingen

In opdracht van Jachthaven Eembrugge Holding BV is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd door Ex-Situ
Archeologie. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is het voornemen om een nieuw onderkomen voor de
jachthaven van Eembrugge te realiseren. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is 1344 m2 en ligt aan de
Eemweg 74 in Eembrugge. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is een archeologisch onderzoek verplicht
gesteld. Dit bureau-onderzoek vormt de eerste stap in dit onderzoeksproces en heeft als doel een gespecificeerde
archeologische verwachting op stellen en advies te geven over mogelijke vervolgstappen in het onderzoeksproces.
Op basis van het geo(morfo)logische opbouw van het onderzoeksgebied kan worden vastgesteld dat het onderzoeksgebied in het Eemvallei gelegen is, op een relatief laag niveau ten opzichte van NAP. De sedimenten die
verwacht worden bestaan uit een pleistocene dekzanden afgedekt door holocene veenafzettingen. Vanaf circa de 11e
eeuw zijn binnen het onderzoeksgebied mogelijk ook vanuit de Zuiderzee sedimenten afgezet.32
Nabij het onderzoeksgebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het betreffen grotendeels
archeologische bureau-onderzoeken al dan niet gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek middels
boringen. Het hieruit te destilleren beeld is grotendeels overeenkomstig. De hierboven beschreven bodemopbouw is
aanwezig en er worden geen bewoningsniveau ’s aangetroffen in nabijheid van het onderzoeksgebied in Eembrugge.
De enige uitzondering vormt een door RAAP uitgevoerd onderzoek, waarbij ook proefsleuven zijn aangelegd.
Hierin werd de bodemopbouw vastgelegd en ook een dijk aangetroffen. Deze is als de westelijke dijk van de Eem
geïnterpreteerd, deze dijk wordt ook binnen het onderzoeksgebied verwacht.33 Hierdoor kon een goed beeld worden
verkregen van de te verwachten diepteligging van eventueel aanwezige vindplaatsen uit de verschillende perioden. Deze diepte kon echter niet met zekerheid vastgesteld worden aangezien op de locatie zelf geen boringen
zijn gezet. Binnen het onderzoeksgebied worden buiten de resten van de huidige bebouwing geen verstoringen
verwacht.34 Hieronder wordt een opsomming gegeven van de verschillende mogelijk aanwezige vindplaatsen in het
onderzoeksgebied.35
• Vindplaatsen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen binnen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied.
Langs de Eemweg kunnen resten van bewoning en een dijklichaam aangetroffen worden. Deze resten zijn in een
nabijgelegen onderzoek aangetroffen op een diepte vanaf 0,45 m -NAP. Ervan uitgaand dat een dijk langs een rivier
een nagenoeg overeenkomstige hoogte heeft, kunnen deze resten vanaf circa 1,75 m onder het maaiveld worden
aangetroffen.36
• Vindplaatsen uit de Vroege-Middeleeuwen kunnen in de top van de veenafzettingen voorkomen. De exacte
diepteligging hiervan is onbekend, maar deze zullen zich bevinden onder de eventueel aanwezige resten uit de
Late-Middeleeuwen.
• Vindplaatsen uit de Prehistorie kunnen binnen het onderzoeksgebied aangetroffen worden. Deze kunnen op de
dekzand afzettingen verwacht worden. De exacte diepteligging hiervan is onbekend, maar uit de resultaten van
boringen die nabij het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd zullen deze circa 5 m beneden het maaiveld liggen.

5.1

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het bureau-onderzoek kan worden vastgesteld dat er archeologische resten uit
verschillende perioden binnen het onderzoeksgebied aanwezig kunnen zijn. Dit is ook de reden dat op de archeologische beleidskaart van de gemeente Eemnes het gebied een hoge archeologische verwachting heeft gekregen.
Het onderzoek leverde ook een verwachte diepteligging van de archeologische resten op. Verwacht wordt dat de
32
33
34
35
36

Onderzoeksvraag 1.
Onderzoeksvraag 2.
Onderzoeksvraag 3.
Onderzoeksvraag 4.
Hierbij is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 1,3 m +NAP.
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Afbeelding 5.1: Het onderzoeksgebied geprojecteerd op het kadaster met in het totaal 12 boorpunten in een grid van 10 bij 15 m.

vlakfundering met een maximale diepte van circa 1 m beneden maaiveld zich meer dan 0,75 m boven het jongste
archeologische niveau zal bevinden.
Vanaf dit niveau zullen de heipalen tot een maximale diepte van 17,5 m -NAP geslagen worden. Hierdoor worden de
eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd. Daar komt bij dat de er in totaal circa 185 heipalen geplaatst
zullen worden met een maximale onderlinge afstand van 2,8 m. Hiermee worden de mogelijk aanwezige archeologische resten binnen het onderzoeksgebied aangetast en dient archeologisch vervolg onderzoek uitgevoerd te worden.
Geadviseerd wordt een karterende booronderzoek (IVO-O) uit te voeren met als doelstelling hierboven gegeven
gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en eventuele in aanwezige archeologische waarden vast te
stellen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een uitspraak worden gedaan over eventuele vervolgstappen in het archeologische onderzoeksproces. In totaal worden twaalf boringen gezet in een grid van 10 bij 15 m (afb.
5.1). Hierbij kan een maximale diepte van 5,5 m gehanteerd worden. Vermoedelijk is de pleistocene ondergrond
vanaf 5 m beneden maaiveld aanwezig, onder dit niveau worden geen archeologische resten meer verwacht.
Het bovenstaande dient door het bevoegd gezag gecontroleerd en beoordeeld te worden, in dit geval de gemeente
Eemnes. Een vertegenwoordigen van deze gemeente zal een beslissing nemen ten aanzien van de te volgen procedure. Voordat het besluit is genomen, kan nog niet begonnen worden met bodemverstorende activiteiten.
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