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Bestuurssamenvatting archeologie Het Kampje 30-11-2016  
 

De gemeente Ouder-Amstel denkt na over de herinrichting van het centrumgebied Het Kampje gelegen 

tussen de Dorpsstraat, Korendragerstraat, Achter Het Kampje en de Kerkstraat. De gemeente heeft Vestigia 

Archeologie & Cultuurhistorie gevraagd in kaart te brengen welke archeologische waarden in het geding 

zijn en wat dat betekent bij een eventuele ruimtelijke ontwikkeling. Daartoe is het volgende rapport 

opgesteld:  

 

Heeringen, R.M. van/E. van der Klooster, 2016: Archeologisch vooronderzoek ter plaatse van Het Kampje 

grenzend aan het 12
e

-eeuwse machtscentrum van de heren van Amstel in Ouderkerk aan de Amstel, 

gemeente Ouder-Amstel. Ruimtelijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase), Amersfoort (Vestigia-rapport V1425; def. versie 10-11-2016).  

 

Resultaten bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied in het dorpscentrum van Ouderkerk aan de 

Amstel nauw verbonden is met het ontstaan van Amstelland. Direct grenzend aan het plangebied ligt in het 

zuiden en oosten de Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim uit 1614. Daar ter plaatse bevinden zich 

de restanten van het motte-kasteel van de (voorzaten van de) heren van Amstel uit de tijd van de eerste 

ontginning van het omliggende gebied in de 11
e

/12
e

 eeuw. Aan het plangebied grenst aan de west- en 

zuidwestzijde de oude dorpsbebouwing met de Amstelkerk waaronder zich een middeleeuwse voorganger 

met boomkistbegravingen bevindt die tot de ontginningstijd teruggaat. 

Binnen het plangebied Het Kampje zijn dus mogelijk sporen aanwezig van een ontginningsnederzetting uit 

de 11
e

/12
e

 eeuw. De boerderijen lagen in het toen nog nauwelijks ontgonnen veengebied vlak bij de kerk en 

het motte-kasteel. Na de 11
e

/12
e

 eeuw is het gebied van Het Kampje altijd onbebouwd gebleven. Alleen ter 

plaatse van het RABO-bankcomplex heeft 17
e

/18
e

-eeuwse bebouwing gestaan.  

 

Resultaten verkennend booronderzoek 

In het oostelijk gedeelte van het plangebied zijn 15 verkennende archeologische grondboringen gezet om de 

opbouw van de bodem te controleren. Daarbij is vastgesteld dat vrijwel direct onder het huidige maaiveld 

het oorspronkelijke veenoppervlak uit de 11
e

/12
e

 eeuw bewaard is gebleven. 

 

Toekomstscenario RABO-bankcomplex 

Het noodzakelijke onderzoek betreft hier een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden bij 

herontwikkeling dieper dan 0,3 m beneden maaiveld. Conform wet- en regelgeving dient daartoe 

voorafgaande aan het grondwerk een archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld door 

een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau. De uitvoering van het archeologisch onderzoek vindt 

plaats tijdens de graafwerkzaamheden. 

 

Toekomstscenario bij eenvoudige herinrichting van de huidige openbare ruimte 

De optie van archeologisch behoud in situ heeft de voorkeur. Dit is het algemene (rijks)beleid in Nederland 

en sluit in het geval van Ouderkerk goed aan bij de historische ontwikkeling van het gebied sinds de 11
e

 eeuw 

waarbij tot op heden geen gebouwen in steen zijn neergezet. Dit is dus een historisch kenmerk van het 

plangebied en bijna zeker terug te voeren op de oude eigendomsverhoudingen tussen de (voorzaten) van de 

heren van Amstel en de lokale overheid. Dit gegeven onderstreept het bijzondere karakter van het 

dorpscentrum. Het historisch karakter kan worden benadrukt door de middeleeuwse ruimtelijke inrichting 

een plaats te geven in het nieuwe ontwerp. Een infobord kan daarbij een nuttige functie vervullen. Het 

behoeft niet te conflicteren met een landschappelijke oplossing, bijvoorbeeld een klein park met een 

parkeerfaciliteit dat ruimtelijk is ingepast en waarbij de grond niet verder wordt geroerd en eventueel wordt 

opgehoogd. 

 

Toekomstscenario bij intensieve ruimtelijke ontwikkeling 

Bij herinrichting van het gebied op plaatsen waar grondroering dieper dan ca. 30 cm plaats gaat vinden, 

dient archeologisch (vervolg)onderzoek te worden uitgevoerd. De eerste fase van dit noodzakelijke 
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onderzoek betreft het laten graven van archeologische proefsleuven, evenwichtig verspreid over 10% van het 

te verstoren oppervlak. Hiertoe dient voorafgaande aan het grondwerk conform wet- en regelgeving een 

archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Indien bij dit onderzoek geen archeologie 

wordt aangetroffen, kan het gebied worden vrijgegeven voor verdere planontwikkeling. Indien er wel 

archeologie wordt aangetroffen, dient de resterende 90% te worden opgegraven.    

  

Bij dit toekomstscenario kan worden opgemerkt dat het verstandig kan zijn het proefsleuvenonderzoek in 

een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling uit te voeren waardoor snel definitief zekerheid 

wordt verkregen over de aanwezigheid van archeologische waarden. Het voordeel is dan dat als er niets 

wordt aangetroffen, de verdere planontwikkeling geen rekening meer met archeologie hoeft te houden. Als 

er wel wat wordt gevonden, kunnen de opgravingskosten worden mee begroot in de plankosten. De 

opgraving kan dan vervolgens worden uitgevoerd direct voorafgaande aan de realisatie van de herinrichting 

zodat de logistieke overlast wordt verkleind.  
 

 


