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Samenvatting
Namens Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft Archeodienst BV in opdracht van LievenseCSO een archeologisch bureauonderzoek en een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd voor de
boerderijlocatie aan de Binnendijk 11 te Botlek Rotterdam (gemeente Rotterdam). Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding
(tunnelverbinding) die de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar zal verbinden.
Voor dit project zijn in een eerder stadium al een bureauonderzoek (Wilbers/ Moerman 2013),
verkennend booronderzoek (Wilbers 2013) en een karterend booronderzoek (Brijker e.a. 2015)
uitgevoerd. De boerderijlocatie aan de Binnendijk 11 is tijdens het eerder uitgevoerde bureauonderzoek naar voren gekomen. Dit onderzoek was echter gericht op het hele tracé en daardoor
niet specifiek voor deze boerderijlocatie. Daarom is dit aanvullende bureauonderzoek uitgevoerd
waarbij is ingezoomd op de boerderij.
Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat door de ligging van het plangebied ter plekke
van een inbraakgeul van de zee c.q. een rivierbedding geen resten van vóór de Nieuwe tijd te
verwachten zijn. Wel kunnen onder rond de huidige boerderij resten van één of meer voorgangers
uit de 17e tot 18e eeuw aanwezig zijn met vooral ten zuiden daarvan resten van bijgebouwen en
diverse structuren behorende tot het erf. De boerderij ligt op een verhoging binnen het tracé van
de voormalige ringdijk rond de voormalige polder Blankenburg op de plaats waar deze aansloot
op een haaks daarop naar het noorden lopende dijk, die twee bedijkte aanwassen aan de
noordzijde van Blankenburg scheidde. Langs de westzijde van de laatste dijk lag een relatief brede
waterloop.
Het betreft de enige archeologische overblijfselen van de infrastructuur van het voormalige eiland
Blankenburg die bij de aanleg van de Botlekhavens niet zijn vergraven of onder een metersdik
zandpakket zijn verdwenen en naar verwachting redelijk tot goed bewaard zijn gebleven.
Eventuele resten ouder dan de Nieuwe tijd zijn naar verwachting tot grote diepte opgeruimd door
de aanwezigheid van een rivierbedding
Op basis van het bovenstaande wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan de bodemingrepen om de aanwezigheid, gaafheid, de
horizontale en verticale spreiding en de datering van de verwachte archeologische resten te
bepalen.
Bouwhistorisch onderzoek
Van Binnendijk 11 is de hoofdstructuur van het huis uit de 18de of vroege 19de eeuw bewaard
gebleven, wat een van de grote kwaliteiten is. De details en afwerking dateren hoofdzakelijk uit
rond 1860 en maken een verzorgde indruk. Veel van de houten binnenwandjes zullen uit die tijd
dateren, maar ook de trappen bij de gang, het broodoventje en de wasketel. En niet in de laatste
plaats de voorgevel en de kapconstructie. Ook deze fase heeft een hoge monumentwaarde. De
huidige schuur uit 1938 vertoont een voor die tijd karakteristiek beeld met verzorgd metselwerk
en verzorgde vensters. De gebintconstructie is door zijn grote breedte opmerkelijk. Dit alles met
een positieve monumentwaarde.
Van de oorspronkelijke landschappelijke situatie is niets meer over. Alleen van het terrein direct
voor de boerderij met zijn twee (verwilderde) leilinden is nog iets van de historische situatie
herkenbaar. De Binnendijk is weg en daarmee de grens tussen de verschillende polders. Deze
krijgt een indifferente monumentwaarde. Tenslotte vormt de boerderij nog het enige historische
element in wijde omgeving, ingeklemd tussen een grootschalig industriegebied en de nieuwbouw
van Rozenburg. Ook dat is een belangrijke kwaliteit.
..
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1 Inleiding
1.1

Onderzoekskader

Namens Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft Archeodienst BV in opdracht van LievenseCSO een bureauonderzoek en een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd voor de boerderijlocatie
aan de Binnendijk 11 te Botlek Rotterdam (gemeente Rotterdam, Fig. 1.1). Het onderzoek is
uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding (tunnelverbinding) die de
A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar zal verbinden.
Voor dit project zijn in een eerder stadium al een bureauonderzoek (Wilbers/ Moerman 2013),
verkennend booronderzoek (Wilbers 2013) en een karterend booronderzoek (Brijker e.a. 2015)
uitgevoerd. De boerderijlocatie aan de Binnendijk 11 is tijdens het eerder uitgevoerde bureauonderzoek naar voren gekomen. Dit onderzoek was echter gericht op het hele tracé en daardoor
niet specifiek voor deze boerderijlocatie. Daarom is dit aanvullende onderzoek uitgevoerd waarbij
is ingezoomd op de boerderij.

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2011).

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA), versie 3.3 protocol 4002 (CCvD 2013) en de eisen zoals geformuleerd in het Programma
van Eisen (PvE) dat onder andere voor dit onderzoek is opgesteld (Crevasse Notitie 360). Het
bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd conform de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek
van de RCE en het reeds genoemde PvE.
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen
naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.
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Onderzoeksdoel en vraagstellingen

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie met behulp van bestaande
bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied, om
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.
Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, op
basis waarvan een beslissing genomen kan worden over de noodzaak van vervolgonderzoek. Tevens dient het rapport een advies te bevatten over de toe te passen methode(n), techniek(en) en
strategie(ën) indien vervolgonderzoek geadviseerd wordt. Dit advies dient gericht te zijn op het
toetsen van de gespecificeerde verwachting, en inhoudelijk onderbouwd te worden.
Het rapport bevat, waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom,
gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en aardwetenschappelijke kenmerken. Afhankelijk van de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en
werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het bureauonderzoek en de vraagstelling, zullen
aanvullende gegevens moeten worden verzameld.
1.3

Ligging en huidige situatie plangebied

Het plangebied is ca. 1,2 ha groot en betreft een boerenerf aan de Binnendijk 11 te Botlek
Rotterdam (Fig. 1.1). In het midden van het terrein staat de huidige boerderij (Fig. 1.2).
Momenteel wordt het terrein rondom de boerderij gebruikt als stalling voor caravans. De hoogte
van het maaiveld (geraadpleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 1,0 m +NAP (Normaal
Amsterdams Peil) tot 2,0 – 2,5 m +NAP ter plaatse van de boerderij.

Fig. 1.2: De boerderij Binnendijk 11, gezien vanaf de Botlekweg zuidwestwaarts (bron: Street View , juni 2015).

1.4

Toekomstige situatie plangebied

Ter plaatse van het plangebied zal de aanloophelling aan de zuidzijde voor de tunnel onder Het
Scheur (Nieuwe Waterweg) worden aangelegd (Fig. 1.3). Hiervoor hoeft de dijk langs het water
niet te worden verplaatst omdat deze hier op de oever van Het Scheur ligt en de tunnel er
onderdoor zal gaan. Ter plaatse van de tunnel zal de dijk, evenals de eronder liggende oeverzone
wel (tijdelijk) worden afgegraven. Naast en parallel aan de A15 ligt een leidingenstraat en de
nieuwe verbinding zal daar over- of onderdoor moeten gaan. De meest waarschijnlijke optie is er
onderdoor omdat daarmee de helling vanuit de tunnel niet te groot wordt. Dit betekent dat de
weg al beneden maaiveld zal opsplitsen in de verschillende toe- en afritten voor de A15.
Verschillende van deze toe- en afritten zullen daarom ook ondergronds worden aangebracht. Het
is op dit moment niet duidelijk hoe diep deze ingrepen zullen reiken. Waarschijnlijk zal in veel
gevallen net tot aan of onder 0 m NAP worden gegraven. Verstoringen door heipalen, drainage en
dergelijke zullen wel voorkomen maar daarvan is de locatie en omvang nog onduidelijk en daarom
zijn deze hier buiten beschouwing gelaten.
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Fig. 1.3: Het plangebied (rood kader) op het planontwerp van de Blankenburgverbinding (variant 8b, 2013)
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2 Bureauonderzoek
2.1

Methode

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte
archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische
kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.
In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (AeroGRID 1m via ArcMap)
 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl)
 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis3)
 Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis3)
 Kadastrale minuutplan, verzamelminuut en oorspronkelijk aanwijzende tafels 1811 –
1832 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
 Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar (www.topotijdreis.nl)
 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis3)
 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via de
database van Archis2 uit mei 2015)
 Gemeentelijke archeologische beleidskaart (BOOR 2005).
2.2

Landschap

Het plangebied ligt in een zone waar in de Late-Middeleeuwen vrijwel alle oudere sedimenten tot
aan het pleistocene zand zijn geërodeerd. Vanaf het begin van de Late-Middeleeuwen nam de
invloed van de zee sterk toe waarbij grote inbraakgeulen ontstonden. Vervolgens werden deze
erosiegeulen weer opgevuld met nieuwe pakketten zand en klei. Deze nieuwe pakketten behoren
tot het Laagpakket van Walcheren en zijn afgezet tot aan de complete bedijking van de polders
van Rozenburg en Blankenburg in de 18e of 19e eeuw. De onderzijde van dit pakket reikt tot een
diepte van -18 m NAP. De top ligt op ongeveer -5 tot -1 m NAP (afkomstig uit Wilbers/ Moerman 2013).

Fig. 2.1: Op de kaart van Christiaan Sgrooten uit 1573 ontbreken de eilanden Rozenburg en Blankenburg (rode ster) in de
Maasmond.

De inbraken in de Late-Middeleeuwen vonden plaats via de riviermonding van de Maas. De
rivier liep ongeveer ter hoogte van de huidige Nieuwe Waterweg en Het Scheur maar was een
stuk breder. In de Maasbedding lagen twee eilanden: Rozenburg en Blankenburg. Het plangebied
ligt op het eiland Blankenburg. De situatie in de Nieuwe tijd toen de Maas bedijkt was, wordt
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weergegeven op historische kaarten uit de 16e en 17e eeuw. Op een kaart van Jacob van Deventer
uit 1580 ontbreken de eilanden Rozenburg en Blankenburg nog. Op de kaart van Blaeu uit 1645
staan de beide eilanden weergegeven, nog gescheiden door het Sparregat (Fig. 2.4).
Tegenwoordig is weinig meer overgebleven van het natuurlijke landschap omdat het gebied in de
20e eeuw is ingericht als havengebied. Tussen 1960 en 1965 veranderde de situatie rond de boerderij ingrijpend toen de Polder Blankenburg als onderdeel van de Botlek werd omgevormd tot
een industriegebied. Het gehele gebied werd onteigend en opgespoten met een vijf tot zes meter
dik pakket zand, afkomstig uit de uitgegraven havens. Alleen de woonwijk Rozenburg en de boerderij Binnendijk 11 zijn gehandhaafd op een strook tussen de Botlekweg, die niet is opgespoten
(Fig. 2.2). In de woonwijk en binnen het plangebied ligt het maaiveld op ongeveer 0,8 tot 1,0 m
+NAP; ter plaatse van het opgespoten gebied op 4,5 tot 5,0 m + NAP. De boerderij zelf staat op
een verhoging binnen het perceel met een maaiveldhoogte van ca. 2,0 m +NAP.

Fig. 2.2: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl).

2.3

Archeologie

Er zijn geen archeologische monumentterreinen of waarnemingen bekend binnen een straal van 1
km rondom het plangebied (Bijlage 4). In dit gebied is wel een aantal bureauonderzoeken uitgevoerd, echter in deze onderzoeken wordt aangegeven dat dit gebied een zeer lage archeologische
verwachting heeft (Jansen 2006, Tolsma et al. 2012 en Tracébesluit A15 Maasvlakte- Vaanplein,
II Toelichting). Deze verwachting is deels gekoppeld aan het feit dat het gebied in de jaren ‘60
van de 20e eeuw grotendeels is opgespoten met een enkele meters dik pakket zand en deels met
het idee dat het landschap in dit gebied (voor het opspuiten) bestond uit ingepolderde afzettingen
uit de Nieuwe tijd en dat er geen oudere geologische lagen meer voorkomen (Wilbers/ Moerman
2013).
Op de archeologische waarden- en beleidskaart van de gemeente Rotterdam is aan dit gebied een
redelijke tot hoge verwachting toegekend vanaf 0 m NAP en dieper (Fig. 2.3). Dit betreft dus een
archeologische verwachting onder het recent opgespoten zand.
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Fig. 2.3: Het plangebied op de waarden- en beleidskaart van de gemeente Rotterdam (BOOR 2005).

2.4

Historische geografie

Het plangebied ligt op het voormalige eiland Blankenburg. Dit eiland is in de loop van de 16e
eeuw ontstaan als één van de zand- en kleiplaten in de toen nog brede, gezamelijke monding van
de Oude Maas en de Merwede. Als onbedijkte platen ontbreken deze nog op een kaarten van
Christiaan ’s Groten uit 1573 (Fig. 2.1) en Jacob van Deventer uit 1580. In 1587 verleenden de
Staten van Holland concessie aan enkele pioniers om de westelijk aangrenzende zandplaat van
Rozenburg te ontginnen en te bedijken (Bijl 1960). Niet veel later zal ook de bedijking en
ontginning van Blankenburg zijn begonnen, waaraan de naam van Willem Pietersz. Moerman is
verbonden. Deze, afkomstig uit Blankenberge bij Brugge, zal zich kort na zijn in 1605 te
Poortugaal gesloten huwelijk gevestigd hebben op het eiland dat naar zijn geboorteplaats werd
vernoemd. Zijn huis stond aan de zuidzijde van het eiland (Fig. 2.4) waar vanaf het midden van
de 17e eeuw zich de dorpskern van Blankenburg ontwikkelde.
In 1634 werd een begin gemaakt met het aaneensluiten van de los bedijkte eilandjes binnen een
‘Generale Dijkage’. Deze omvatte in 1648 Blankenburg met het ten westen daarvan gelegen OudRozenburg en de oostelijk aansluitende Ruigeplaat (). De gebieden direct ten noorden van het
plangebied, de Langeplaat en het Kooiland, worden op een kaart uit 1697 van Gideon van Rest
nog als onbedijkte platen los van de rest aangegeven, maar zijn kort daana eveneens bedijkt. In
1713 is de ‘Generale Dijkage’ namelijk afgerond en in 1727 wordt het bedijkte geheel verheven
tot Ambachtsheerlijkheid van Rozenburg. Uit de daarbij gemaakte inventaris blijkt dat er dan al
een boerderij aanwezig is in het plangebied.
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Fig. 2.4: Op een kaart van Blaeu uit 1645 staan de beide eilanden weergegeven, nog gescheiden door het Sparregat. Aan
de zuidzijde van Blankenburg staat een omwalde woonlocatie weergegeven: vermoedelijk de vestiging van Moerman.

In 1634 werd een begin gemaakt met het aaneensluiten van de los bedijkte eilandjes binnen een
‘Generale Dijkage’. Deze omvatte in 1648 Blankenburg met het ten westen daarvan gelegen OudRozenburg en de oostelijk aansluitende Ruigeplaat (Fig. 2.5). De gebieden direct ten noorden
van het plangebied, de Langeplaat en het Kooiland, worden op een kaart uit 1697 van Gideon
van Rest nog als onbedijkte platen los van de rest aangegeven, maar zijn kort daana eveneens
bedijkt. In 1713 is de ‘Generale Dijkage’ namelijk afgerond en in 1727 wordt het bedijkte geheel
verheven tot Ambachtsheerlijkheid van Rozenburg. Uit de daarbij gemaakte inventaris blijkt dat
er dan al een boerderij aanwezig is in het plangebied.
De huidige boerderij is in 1826 verrezen op de resten van een voorganger, die het jaar daarvoor
als gevolg van een blikseminslag afbrandde (historischrozenburg.nl, informatie R. de Jong). Van
de voorganger, die dwars op de huidige boerderij zou hebben gestaan, is een kelder in het
bestaande huis bewaard gebleven.
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Fig. 2.5: Het eiland Rozenburg met de verschillende deelpolders in 1867 en het plangebied (in de rode cirkel).

Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 is te zien dat de boerderij óp de voormalige, binnenste
ringdijk rond de polder Blankenburg ligt (Fig. 2.6). Het erf vormt één van de vijf grote boerderijcomplexen in de polder, die allen langs de dijk lagen rond een verder onbebouwd complex
van akkers en weilanden. De twee boerderijen aan de zuidzijde van de polder lagen met de
overige bebouwing van de dorpskern binnendijks. De drie aan de noordzijde lagen óp de ringdijk.
De boerderij Binnendijk 11 ligt op de plaats waar de dijk tussen de Langeplaat en het Kooiland
aansloot op de oudere ringdijk van Blankenburg (Fig. 2.5). Langs beide flanken van de dijk
tussen Langeplaat en Kooiland lag een waterloop die bij het onderhavige erf eindigde. De bijna
20 meter brede waterloop aan de Kooilandzijde (Fig. 2.6 perceel nr 560) hoorde met het
dijklichaam (perceelnr. 565 en 564) tot het land van Binnendijk 11, dat in het bezit was van
akkerbouwer Simon Qualm (OAT behorende bij de Kadastrale minuut). Tot dit bezit hoorde ook
een deel van de ringdijk van het erf tot aan dat van de volgende boerderij in het oosten en een
weg met de naam ‘de Laan’, die vanaf het erf zuidwaarts het polderland doorkruiste naar één van
beide boerenerven aan de zuidzijde. Ten westen van deze laan lag een blok van tien
bouwlandpercelen met een breedte van ca. 350 meter en een lengte van ruim een kilometer, dat
eveneens bij het erf hoorde. Vermoedelijk gaat de dijk waarop de boerderij Binnendijk 11 ligt,
terug op de Generale dijkage uit het tweede kwart van de 17e eeuw. De vijf erven kunnen terug
gaan tot een landinrichting die daarop rond of kort na het midden van de 17e eeuw volgde. Een
andere mogelijkheid is dat de boerderij net als de andere erven op de noordelijke ringdijk daarop
zijn aangelegd gebruik makend van de bestaande verhoging toen deze na de bedijking van
Langeplaat en Kooidijk rond 1700 niet meer als primaire waterkering diende. Terwijl de
Binnendijk ter plekke van de huisplaats in het plangebied op de kadastrale minuut uit 1811 1832
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is onderbroken, is de dijk rond Langeplaat direct ten oosten van de huidige en toenmalige
boerderij nog doorgetekend.

Fig. 2.6: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

De boerderij die op de kadastrale kaart uit 1811-1832 is getekend op de locatie van de huidige
boerderij, ligt in het tracé van de ringdijk met een lengte van bijna 60 meter, een breedte van ca.
9,5 meter en twee uitbouwen aan de noordzijde. Deze is smaller en aan de westzijde ca. 15 meter
langer dan de huidige. Mogelijk is hier de in 1825 afgebrande voorganger weergegeven. Ten
zuiden van het hoofdgebouw staan binnendijks een viertal hooibergen weergegeven en enkele
kleinere bijgebouwen. Ten zuiden van het erf lag een stuk rietland (perceelnr 133) een tuin
(perceelnr. 129) en enkele stroken hakhout (perceelnrs. 130 en 131). Ten oosten van het erf lag
een boomgaard (perceel nr. 132) omgeven door een weg (perceelnr. 127).
Op topografische kaarten uit de late 19e en vroege 20e eeuw wordt ter plekke van de huidige
boerderij een gebouw met ongeveer dezelfde lengte en breedte weergegeven (Fig. 2.7). De
verbreding aan beide zijden van het achtergedeelte in het huidige gebouw ontbreekt nog. In het
westelijke verlengde staat een los bijgebouw en aan de zuidzijde staat een tweede bijgebouw. De
situatie rondom het gebouw is in grote lijnen ongewijzigd, al lijkt de boomgaard nu ten zuiden
van de boerderij te liggen op de plaats van het vroegere rietland.
Een beeld van de situatie in deze periode geeft een foto van de boerderij uit ca. 1920, waarop de
verbreding eveneens ontbreekt (Fig. 2.8). Op de topografische kaart uit 1940 zijn beide bijgebouwtjes verdwenen en vervangen door één, grotere schuur ten zuiden van het hoofdgebouw. Op
de topografische kaart uit 1957 staat voor het eerst de verbreding van het hoofdgebouw aangegeven. Het is de vraag of daaruit afgeleid worden dat deze tussen 1940 en 1957 gebouwd is. De
verbreding is te zien op een foto van de boerderij uit het derde kwart van de 20e eeuw (Fig. 2.9).
Op de foto is ook het brede raam aan de zuidzijde van de voorgevel te zien, dat ten tijde van de
foto uit ca. 1920 nog ontbrak. Terwijl de ramen op de verdieping nog de oorspronkelijke roedeverdeling hebben, is die van de ramen en deur op de begane grond gemoderniseerd. Deze
verandering kan goed tussen 1940 en 1957 hebben plaatsgevonden. In dezelfde tijd zal ook het
raam op de oosthoek van de zuidgevel zijn verbreed.
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Tussen 1960 en 1965 veranderde de situatie rond de boerderij ingrijpend toen de Polder Blankenburg als onderdeel van de Botlek werd omgevormd tot een industriegebied. Het gehele gebied
werd onteigend en opgespoten met een vijf tot zes meter dik pakket zand, afkomstig uit de uitgegraven havens. De hele infrastructuur van de polder Blankenburg inclusief de gelijknamige dorpskern verdween volledig. Alleen de boerderij Binnendijk 11 is gehandhaafd op een strook tussen de
Botlekweg en de woonwijk Rozenburg, die niet is opgespoten (Fig. 2.2). Wel is de voormalige
infrastructuur zoals wegen en sloten rondom de boerderij verdwenen. Op de hoogtekaart (Fig.
2.2) is te zien dat resten van de voormalige dijklichamen binnen het plangebied nog aanwezig
zijn: met name van de Blankenburgse ringdijk ter plekke van de boerderij en vanaf de boerderij
noordwaarts een ca. vijftig meter lang stuk van de dijk tussen Langeplaat en Kooiland.
Bij het gemeentearchief te Rotterdam zijn geen bouwtekeningen van de boerderij bekend (mededeling W. Bloemink).

Fig. 2.7: Het plangebied op topgrafische kaarten sinds de late 19e eeuw (bron: www.topotijdreis.nl).
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Fig. 2.8: Foto van de boerderij uit ca. 1920, gezien vanuit het zuidoosten
(http://www.historischrozenburg.nl/boerderijen/binnendijk-11).

Fig. 2.9: Foto van het plangebied gezien vanuit het oosten in het derde kwart van de 20e eeuw.
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Bodemverstoring

In het gebied ten oosten en zuiden van het plangebied is de oorspronkelijke bodem afgedekt met
een meters dik zandpakket dat is opgespoten in de jaren ’60 van de 20e eeuw. Het is onbekend of
de oorspronkelijke bodem daaronder nog intact is. Het plangebied ligt echter in een zone waar
geen ophoging heeft plaatsgevonden. Hier is het oorspronkelijke maaiveldniveau waarschijnlijk
grotendeels intact. Bij de herbouw van de boerderij in 1826 zijn de funderingen en andere resten
van de voorganger(s) vermoedelijk niet volledig verwijderd, mede gelet op het feit dat de oude
kelder in de nieuwe boerderij is opgenomen. Naar verwachting is de omvang en mate van
verstoring door latere verbouwingen van de boerderij en wijzigingen van de infrastructuur binnen
het plangebied beperkt.
2.6

Specifieke archeologische verwachting

Op basis van historisch kaartmateriaal wordt binnen het plangebied een oud boerderijcomplex uit
de Nieuwe tijd verwacht. Het betreft één van de vijf hoofdboerderijen van de voormalige polder
Blankenburg, die teruggaat tot de 17e of vroege 18e eeuw.
1. Datering: het begin van de bewoning ligt tussen ca. 1600 en 1727; vermoedelijk rond of
kort na het midden van de 17e eeuw. Rond en onder de bestaande boerderij worden
resten van één, eventueel meer voorgangers verwacht met bijgebouwen en erfstructuren
uit de 17e en 18e eeuw, alsmede resten van bijgebouwen en bewoningsactiviteiten vanaf
de 19e eeuw.
2. Complextype: Nederzetting, huisplaats, verhoogd
3. Omvang: Op basis van historisch kaartmateriaal strekt de huisplaats zich uit over het
midden- en zuidelijk gedeelte van het plangebied met een omvang van minstens ca. 4000
m2.
4. Diepteligging: De archeologische resten zijn te verwachten vanaf het maaiveld tot
anderhalf à drie meter daaronder. Eventueel dieper reikende sporen zijn niet uitgesloten.
5. Gaafheid en conservering: Naar verwachting is de omvang en de mate van verstoring van
de bebouwings- en bewoningsresten uit de 17e - 18e eeuw door latere bodemingrepen
beperkt..
6. Locatie/ligging binnen projectgebied: Bebouwingsresten uit de 17e t/m 19e eeuw zijn
vooral in het middengedeelte van het plangebied te verwachten onder, ten westen en ten
zuiden van de bestaande boerderij. In het zuidelijk deel van het plangebied zijn sporen
van tuinen en de bijbehorende infrastructuur rond het erf te verwachten.
7. Uiterlijke kenmerken: ter plaatse van de huisplaats kunnen muurresten (baksteen),
vloerresten, afvalkuilen, paalsporen (o.m. van hooibergen en schuurtjes), greppels, hooien mestkuilen en resten van paden en wegen aanwezig zijn, evenals ophogingslagen, die
deels als dijk kunnen zijn opgebracht. Ten zuiden daarvan kunnen greppels, tuinbedden,
kuilen en resten van wegen aanwezig zijn. Daarnaast kan vondstmateriaal aanwezig zijn in
de vorm van fragmenten aardewerk, fragmenten metaal, gebruiksvoorwerpen e.d.
8. Mogelijke verstoringen: de huisplaats kan zijn aangetast/verdwenen door
sloopwerkzaamheden en graafwerkzaamheden op de locatie.
Op basis van historisch kaartmateriaal worden binnen het plangebied resten van oude dijken uit
de 17e – 18e eeuw verwacht, zowel van de voormalige ringdijk rond de polder Blankenburg (17e
eeuw), als van de dijk die Langeplaat van Kooiland scheidde (ca. 1700).
1. Datering: De voormalige ringdijk rond Blankenburg is op zijn vroegst rond 1600
aangelegd, maar waarschijnlijk als onderdeel van de ‘generale dijkage’ tussen 1634 en
1648. De dijk tussen Kooiland en Langeplaat is naar verwachting rond 1700 aangelegd.
2. Complextype: Infrastructuur, dijk
3. Omvang: Resten van de dijk rond Blankenburg kunnen ter hoogte van de bestaande
boerderij bewaard gebleven zijn over een lengte van 60 meter. Resten van de dijk rond
Langeplaat kunnen eveneens over een lengte van 60 meter bewaard zijn gebleven.
4. Diepteligging: De resten kunnen direct onder het maaiveld verwacht worden in de hogere
delen van het plangebied één tot anderhalve meter boven het omringende maaiveld.
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Delen van de begeleidende grachten en sloten kunnen tot één of meerdere meters
daaronder aanwezig zijn.
Gaafheid en conservering: De dijk rond Blankenburg is vermoedelijk gedeeltelijk
geëgaliseerd voor de aanleg van de huisplaats en vervolgens aangetast door bebouwingsen bewoningsactiviteiten. De dijk rond Langeplaat is ter hoogte van de boerderij
vermoedelijk gedeeltelijk geëgaliseerd. Van het gedeelte ten noorden daarvan is niet
duidelijk of dit intact is tot de oorspronkelijke hoogte of na 1960 deels geëgaliseerd is.
De voormalige gracht of brede waterloop ten westen daarvan is naar verwachting
gedempt en niet of weinig verstoord.
Locatie/ligging binnen projectgebied: De dijk rond Blankenburg is ter hoogte van, en
onder de bestaande boerderij te verwachten van oost naar west over het midden van het
plangebied. De resten van de dijk rond Langeplaat en flankerende wateren zijn ten
noorden daarvan in het noordoosten van het plangebied te verwachten.
Uiterlijke kenmerken: Als resten kunnen in één of meerdere fasen opgebrachte
grondpakketten verwacht worden evenals gedempte waterlopen.
Mogelijke verstoringen: De dijk rond Blankenburg is vermoedelijk deels of volledig
geëgaliseerd voor de aanleg van de huisplaats en vervolgens aangetast door bebouwingsen bewoningsactiviteiten. De dijk rond Langeplaat is ter hoogte van de boerderij
vermoedelijk gedeeltelijk geëgaliseerd. Ook het gedeelte ten noorden kan na 1960 deels
geëgaliseerd zijn. Ter plekke van de vijver in het noorden van het plangebied is deze dijk
naar verwachting verdwenen.
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3 Bouwhistorisch onderzoek
Wijnand Bloemink
Op 16 augustus 2016 heeft de auteur het bouwhistorische onderzoek aan de Binnendijk 11 in
Botlek uitgevoerd. Omdat het pand nu pas beschikbaar kwam, kon het onderzoek niet eerder
uitgevoerd worden. Door de slechte gezondheid van de bewoonster was een interview met haar
niet mogelijk.
Met dank aan Has Bakker van Rijkswaterstaat voor de documentatie en tekeningen en aan Jeroen
Moormann van het Rijksvastgoedbedrijf die gezorgd heeft voor het openen van de boerderij en
een lift naar Den Haag.
Volgens het stadsarchief Rotterdam zijn er geen bouwtekeningen aanwezig, toch blijkt uit de
documentatie van Rijkswaterstaat dat de huidige schuur/bedrijfsdeel in 1938 geheel nieuw is
gebouwd. Rijkswaterstaat heeft ook een aantal tekeningen (van zeer slechte kwaliteit) waarvan de
status onduidelijk is en die op onderdelen afwijken van de tegenwoordige situatie. Hiervan is
gebruik gemaakt om de plattegronden te kunnen schetsen.
De beschrijving en een samenvatting van de bouwgeschiedenis worden aan het einde van dit
hoofdstuk gevolgd door een groot aantal illustraties.
3.1

Beschrijving

De boerderij Binnendijk 11 in Botlek (Rozenburg) bestaat uit een woongedeelte en een veel
breder bedrijfsdeel of schuur, beide onder één zadeldak met topgevels (Fig. 3.1 t/m Fig. 3.8). Het
laatste werd in 1938 geheel nieuw gebouwd met een vijfbeukig houtskelet en schoon metselwerk
aan de buitenzijde. Het bestaat uit een zeer grote open deel en stallen in de zijbeuken. Het
houtskelet is opgebouwd uit met ijzeren bouten aan elkaar gekoppelde houten onderdelen (Fig.
3.9 t/m Fig. 3.11).
De bouwgeschiedenis van het woonhuis is gecompliceerd en zal hieronder worden behandeld.
Het woonhuis beslaat een rechthoekige plattegrond, bijna vierkant en de constructie maakt veel
duidelijk over de ruimtelijke opbouw. Het woonhuis is door dragende muren evenwijdig aan de
voorgevel in drieën gedeeld (Fig. 3.12). De verdiepingsbalklagen lopen van de voorgevel via deze
muren naar de scheidingsmuur met de deel. Ze zijn enkelvoudig en voor een deel onversierd. Van
de drie vakken omvat het eerste vak rechts de kelder met een tongewelf (ruimte -1/1) (Fig. 3.13
t/m Fig. 3.16) en daarboven een opkamer (0/1) (Fig. 3.17), daarnaast links een smalle marge met
het trapje naar de opkamer en naar de zolder (0/2) (Fig. 3.18 t/m Fig. 3.20). Tussen de
zoldertrap en de opkamer is een houten (kasten)wand. Links naast de trap de gang (0/3) (Fig.
3.21 en Fig. 3.22) en geheel links de woonkamer (0/4) (Fig. 3.23 t/m Fig. 3.25).
Het tweede vak heeft van rechts naar links de keuken (0/5) (Fig. 3.26 t/m Fig. 3.29) en een hal
met daarin een grote schouw waarin een broodoventje en een wasketel zijn ingebouwd (0/6) (Fig.
3.30 t/m Fig. 3.36). Ongetwijfeld was dit het oorspronkelijke keukenvertrek. De scheidingswand
is van hout. Links van de schouw een smalle marge waarin minstens één bedstede heeft gezeten
(0/7) (Fig. 3.37 en Fig. 3.38) en een achterkamer (0/8) (Fig. 3.39 en Fig. 3.40). Ook hier is de
scheidingswand van hout.
Het derde vak omvat de entree (0/9) (Fig. 3.41 t/m Fig. 3.43) met recent ingebouwde wc en
doucheruimte ((0/10) (Fig. 3.44 en Fig. 3.45) en een ruimte waarin vroeger een karnmolen heeft
gestaan (0/11) (Fig. 3.46 en Fig. 3.47). Tegenwoordig staat hier een trapladder naar de zolder
van het tweede en derde vak. De scheidingswand tussen 0/9 en 0/11 is van hout. Behalve de
dragende dwarsmuren zijn alleen de gangmuren en de wand waartegen de schouw is gemetseld
van steen, de recente douche niet meegerekend. Op enkele plaatsen zijn de balken versierd met
een duivejager profiel, dat we kennen uit de 18de eeuw, maar dat in de late 19de eeuw een ware
revival doormaakte (Fig. 3.48). Ze zitten in de woonkamer, behoudens het linker deel waar een
zelfstandig vertrek was, in de achterkamer en in de oude keuken, nu hal. Dus in de wat meer
representatieve woonvertrekken.
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De zoldertrap (0/2) komt uit op de eerste verdieping in het eerste vak. De scheidingsmuur met
het tweede vak is geheel gesloten en vormt een brandmuur met schoorsteenkanalen. De ruimte
waarin de trap uitkomt rechts heeft een onbestemd karakter, kent drie niveaus en loopt als
vliering over de kamers en gang heen (1/1) (Fig. 3.49 t/m Fig. 3.53). De gang tegen de
brandmuur loopt naar links (1/2) (Fig. 3.54 en Fig. 3.55) en ontsluit twee tegen de voorgevel
gelegen slaapkamers met houten wanden (1/3) (Fig. 3.56 en Fig. 3.57) en (1/4) (Fig. 3.58 en Fig.
3.59).
De trapladder in 0/11 (Fig. 3.46) komt uit in een langwerpige ruimte links tegen het dakvlak van
het huis (1/6) (Fig. 3.60 en Fig. 3.61). De scheidingswand tussen het tweede en derde vak is op
zolderniveau niet aanwezig. Een houten wand scheidt deze ruimte van een grote zolderruimte
(1/5) die geheel naar de schuur open is (Fig. 3.62 t/m Fig. 3.64).
3.2

Bouwgeschiedenis

De onderzochte boerderij lag oorspronkelijk op de Binnendijk, de noordelijke begrenzing van de
polder Blankenburg die rond 1600 moet zijn ingepolderd. De oudste aanwijzing voor een
boerderij op de plaats van het latere Binnendijk 11 is te vinden op een kaart uit 1645 getekend
door Lenaert Cornz. Koutter, gezworen landmeter van Voorne, die bewaard wordt in het
Nationaal Archief in Den Haag. 1 Van de hand van dezelfde landmeter is een oudere
gedetailleerde kaart van 1625 bewaard gebleven, waarop het gebied langs de Binnendijk nog
onbebouwd is. De eerste boerderij moet dus tussen 1625 en 1645 zijn gebouwd.
De situatie rondom de boerderij in 1645 is gelijk aan het beeld dat we op latere kaarten zien en
dat pas na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend zou veranderen (Fig. 3.65, Fig. 3.66 en Fig.
3.70). De boerderij lag op de Binnendijk die de polder Blankenburg scheidde van de ten noorden
daarvan gelegen polders Kooiland (west) en Lange Plaat (oost), op de onderhavige kaart nog
‘Buytenlandt van Blankenburg’ genoemd. Op het dijklichaam lag een weg die de verschillende
boerderijen ontsloot. De Binnendijk liep hier globaal van zuidoost naar noordwest en boog ten
westen van Binnendijk 11 naar het zuiden in de richting van het latere dorpje Rozenburg. Aan de
noordzijde sloot een dwarsdijk met een weg aan – de Kooilandsedijk die Kooiland van de Lange
Plaat scheidde. Naar het zuiden liep een lange rechte weg die bij het eveneens latere dorpje
Blankenburg uit kwam en die op jongere kaarten Lange Laan heette. De boerderij lag dus bij een
kruising van wegen met een omvangrijk erf in het zuidwestelijke kwadrant. De boerderij is
getekend met een trapgevel en was dus mogelijk al van steen, hoewel de schets te summier is om
veel conclusies uit te trekken. Opmerkelijk is wel dat er duidelijke verschillen zijn tussen de op de
kaart getekende boerderijen. Mogelijk heeft de anonieme tekenaar toch geprobeerd een realistisch
beeld te schetsen. Er is een bijgebouwtje en ten zuiden van de boerderij staan twee kapbergen. De
oriëntatie van het gebouw is gelijk aan die op latere kaarten en ook aan de huidige boerderij,
evenwijdig aan de Binnendijk. Dat was gezien de beperkte ruimte op de kruin van de dijk
natuurlijk ook het meest praktisch.
Een tweede kaart waarop de boerderij prominent voorkomt is de kaart van het eiland Rozenburg,
opgemaakt in opdracht van de Staten van Holland in 1727 (Fig. 3.67).2 Ook hier is de boerderij
zelf summier weergegeven als een langgerekt gebouw. Naast de boerderij staan inmiddels drie
kapbergen en twee kleine bijgebouwtjes. Het erf is gedetailleerd weergegeven en heeft zoveel
overeenkomsten met de kadastrale minuut uit 1832 dat we de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
uit dat jaar wel durven gebruiken om de verschillende onderdelen te benoemen. Links tegen de
dijk ligt een grote boomgaard, door water omsloten. Dit water verbreedt zich naar rechts, ter
hoogte van de boerderij tot een vijver. Deze benaming is hier op de kaart uit 1727 ingeschreven.
Rechts onder de vijver tegen de Lange Laan ligt een tuin, eveneens door water omsloten. Het hele
erf wordt aan de zuidzijde begrensd door een strook hakhout tussen de genoemde waterpartijen
en een poldersloot.

1
2

http://www.europeana.eu/portal/nl/record/2048319/providedCHO_4_VTH_d1e74314.html.
Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg, kaart 146.
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Met de instelling van het kadaster in 1832 zijn we ruim honderd jaar verder en is er aan de
hoofdopzet van het erf maar weinig veranderd (Fig. 3.68 en Fig. 3.69).3 Het aantal kapbergen is
inmiddels aangegroeid tot vier en er staan drie bijgebouwen. De tuin en boomgaard zijn er nog,
maar de vijver is inmiddels dichtgegroeid en verworden tot ‘rietland’. Ook de poldersloot blijkt
een weg te zijn geworden met bomen en ook de andere watertjes zijn veranderd in stroken
hakhout. De boerderij is eigendom van de bouwman Simon Qualm die ook verschillende
weilanden op de Lange Plaat bezat, de boerderij zal dus in hoofdzaak een melkveebedrijf zijn
geweest.
Met het boerderijgebouw zelf beginnen echter de problemen. Volgens de Historische Vereniging
Rozenburg zou de huidige boerderij zijn gebouwd in 1826 nadat de oude boerderij na een
blikseminslag was uitgebrand.4 Dat zou betekenen dat deze boerderij op de minuut nog maar zes
jaar oud was en dat de contouren overeen zouden moeten komen met het huidige gebouw (Fig.
3.71). Dat lijkt er echter niet op. De op de minuut getekende boerderij is een langgerekt gebouw,
globaal oost-west met aan de noordzijde een aantal aanbouwen: de voorgevel is verbreed met nog
eens een kleinere aanbouw rechts daarvan. En ook iets naar achter zien we een bijna vierkante
aanbouw. Vooral de kleine aanbouw tegen de voorgevel lijkt een latere toevoeging. We hebben
dus waarschijnlijk te maken met een gegroeid beeld dat niet in een keer is gebouwd. De huidige
boerderij bestaat uit een rechthoekig woongedeelte met een jonger en breder stalgedeelte uit
1938. Nu is het niet eenvoudig de maatvoering van de huidige en de getekende boerderij te
vergelijken. Toch lijkt de bestaande boerderij ten opzichte van de tekening opvallend breed.
Ook bouwhistorisch zijn er argumenten dat de hypothese van de historische vereniging niet kan
kloppen. De architectuur van de geveltop voor wijst eerder op een datering rond 1860 dan in
1826. Daarbij komt dat de begane grond aan de buitenzijde is gepleisterd. Een bewuste keuze
voor een bepaald soort architectuur lijkt hier niet aan de orde. Eerder zal het de bedoeling zijn
geweest ongewenste bouwsporen ontstaan door het inhakken en dichtmetselen van vensters aan
het zicht te onttrekken. Ook constructief zijn er aanwijzingen dat de tegenwoordige boerderij een
verbouwing is van een oudere. De dwars geplaatste jukken van de kapconstructie horen duidelijk
bij de geveltop, maar passen slecht bij de verdiepingsbalklagen. Deze lopen allemaal van voor
naar achter waardoor het noodzakelijk was de benen van de jukken op lange sloffen te zetten.
Als we echter het beeld uit 1832 vergelijken met de plattegrond van de huidige boerderij dan zijn
er duidelijke parallellen te trekken. Uitgaande van de gedachte dat de kelder met opkamer tot de
oudste fase behoren en dat de tegenwoordige keuken later is toegevoegd, ontstaat een beeld dat
behoorlijk lijkt op dat van de minuut van 1832. Dat de keuken een toevoeging is blijkt uit het feit
dat de hal, nu geheel inpandig met zijn grote schouw zeer waarschijnlijk de oude keuken is en dat
deze rechts een buitengevel had. Binnen deze gedachte omvat het woongedeelte van de boerderij
de eerste twee vakken. Het derde vak heeft dienstruimten die al dicht bij het boerenbedrijf staan:
de ruimte met de karnmolen en de huidige entree was dan waarschijnlijk de spoelkeuken. Hier
bevindt zich een regenbak die nog toegankelijk is (Fig. 3.72 en Fig. 3.73).
Rond 1860 werd met de breedte van de voorgevel als uitgangspunt de rechter zijgevel recht
getrokken en kreeg de boerderij voor een nieuwe geveltop en een nieuwe kapconstructie. Ook het
aanbouwtje geheel rechts zal toen zijn gesloopt, maar in het interieur van het woonhuis bleef veel
bij het oude. Het stalgedeelte zal toen ook geheel zijn vernieuwd en verbreed, waardoor veel meer
vee kon worden gestald. Hiervan is echter door de nieuwbouw van 1938 niets meer over.
Hoe de boerderij van 1832 zich verhoudt tot de brand van 1826 blijft dan onduidelijk. Of de
brand was minder ingrijpend, of men heeft in 1826 de oude situatie herbouwd. Nader onderzoek
in het gebouw zelf, vooral het ontpleisteren van muurgedeelten, zou daarover uitsluitsel kunnen
geven. Duidelijke stilistische kenmerken die onderdelen scherp kunnen dateren zijn er niet, dus
theoretisch zouden delen van het gebouw evengoed 18de-eeuws als vroeg 19de-eeuws kunnen zijn.
En het muurwerk van bijvoorbeeld de kelder mogelijk nog ouder.

3

RCE, Kadastrale minuut Rozenburg, Sectie C, tweede blad en Sectie B, achtste blad. Doordat de boerderij op de grens van drie
kaartbladen ligt, is het gebouw zelf twee maal getekend.
4
http://www.historischrozenburg.nl/boerderijen/binnendijk-11
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Fig. 3.1: De boerderij van het noordoosten.

Fig. 3.2: De zuidoosthoek van de boerderij.
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Fig. 3.3: De geveltop uit rond 1860.

Fig. 3.4: De gezaagde versiering van de windveren van de voorgevel.
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Fig. 3.5: De schuur uit 1938 (1).

Fig. 3.6: De schuur uit 1938 (2).
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Fig. 3.7: De schuur uit 1938 (3).

Fig. 3.8: De schuur uit 1938 (4).
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Fig. 3.9: Het interieur en de gebintconstructie van de schuur (1).

Fig. 3.10: Het interieur en de gebintconstructie van de schuur (2).
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Fig. 3.11: Het interieur en de gebintconstructie van de schuur (3).

Fig. 3.12: De plattegronden met de ruimtenummers. De contouren van de schuur uit 1938 zijn summier aangegeven. Het
roze ingekleurde gedeelte behoorde waarschijnlijk tot de boerderij die op de minuut van 1832 is afgebeeld.
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Fig. 3.13: De kelder (ruimte -1/1) (1).

Fig. 3.14: De kelder (ruimte -1/1) (2).
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Fig. 3.15: De kelder (ruimte -1/1) (3).

Fig. 3.16: De kelder (ruimte -1/1) (4).
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Fig. 3.17: De opkamer (ruimte 0/1)

Fig. 3.18: De trappen naar de zolder en de opkamer (ruimte 0/2) (1).
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Fig. 3.19: De trappen naar de zolder en de opkamer (ruimte 0/2) (2).

Fig. 3.20: De trappen naar de zolder en de opkamer (ruimte 0/2) (3).
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Fig. 3.21: De gang (ruimte 0/3) (1).

Fig. 3.22: De gang (ruimte 0/3) (2).
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Fig. 3.23: De woonkamer (ruimte 0/4) (1).

Fig. 3.24: De woonkamer (ruimte 0/4) (2).
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Fig. 3.25: De woonkamer (ruimte 0/4) (3).

Fig. 3.26: De tegenwoordige keuken (ruimte 0/5) (1).
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Fig. 3.27: De tegenwoordige keuken (ruimte 0/5) (2).

Fig. 3.28: De tegenwoordige keuken (ruimte 0/5) (3).
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Fig. 3.29: De tegenwoordige keuken (ruimte 0/5) (4).

Fig. 3.30: De hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (1).
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Fig. 3.31: De hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (2).

Fig. 3.32: De hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (3).
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Fig. 3.33: De hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (4).

Fig. 3.34: De wasketel in de hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6).
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Fig. 3.35: De broodoven in de hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (1).

Fig. 3.36: De broodoven in de hal, oorspronkelijk de keuken (ruimte 0/6) (2).
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Fig. 3.37: De voormalige bedstedewand tussen de grote schouw in de hal en de achterkamer (ruimte 0/7) (1).

Fig. 3.38: De voormalige bedstedewand tussen de grote schouw in de hal en de achterkamer (ruimte 0/7) (2).
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Fig. 3.39: De achterkamer (ruimte 0/8) (1).

Fig. 3.40: De achterkamer (ruimte 0/8) (2).
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Fig. 3.41: De voormalige spoelkeuken (ruimte 0/9) (1).

Fig. 3.42: De voormalige spoelkeuken (ruimte 0/9) (2).
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Fig. 3.43: De voormalige spoelkeuken (ruimte 0/9) (3).

Fig. 3.44: De moderne douche/wc (ruimte 0/10) (1).
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Fig. 3.45: De moderne douche/wc (ruimte 0/10) (2).

Fig. 3.46: De karnruimte (ruimte 0/11) (1).
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Fig. 3.47: De karnruimte (ruimte 0/11) (2).

Fig. 3.48: Een balk versierd met een duivejagerprofiel in de achterkamer.
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Fig. 3.49: Ruimte 1/1 (1).

Fig. 3.50: Ruimte 1/1 (2).
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Fig. 3.51: Ruimte 1/1 (3).

Fig. 3.52: Ruimte 1/1 (4).
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Fig. 3.53: Ruimte 1/1 (5).

Fig. 3.54: Het gangetje (ruimte 1/2) (1).
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Fig. 3.55: Het gangetje (ruimte 1/2) (2).

Fig. 3.56: Kamer (ruimte 1/3) (1).
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Fig. 3.57: Kamer (ruimte 1/3) (2).

Fig. 3.58: Kamer (ruimte 1/4) (1).
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Fig. 3.59: Kamer (ruimte 1/4) (2).

Fig. 3.60: Ruimte 1/6 met stokken om de was te drogen (1).
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Fig. 3.61: Ruimte 1/6 met stokken om de was te drogen (2).

Fig. 3.62: De zolderruimte 1/5. In het midden hangt een dode reiger die de ratten op een afstand zou moeten houden (1).
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Fig. 3.63: De zolderruimte 1/5. In het midden hangt een dode reiger die de ratten op een afstand zou moeten houden (2).
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Fig. 3.64: De zolderruimte 1/5. In het midden hangt een dode reiger die de ratten op een afstand zou moeten houden (3).

Fig. 3.65: Detail met de onderzochte boerderij van een kaart uit 1645 getekend door de landmeter Lenaert Corneliss.
Koutter. Nationaal Archief, inv. nr. 2101.
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Fig. 3.66: Op een topografische kaart van 1894 is de situatie nog heel herkenbaar. Bron: Topotijdreis.nl.

Fig. 3.67: Detail van een kaart van het eiland Rozenburg opgemaakt in 1727 in opdracht van de Staten van Holland.
Streekarchief Voorne-Putten. Blad 7.
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Fig. 3.68: De boerderij op de kadastrale minuut van 1832. Rozenburg, Sectie B Blad 8.

Fig. 3.69: De boerderij op de kadastrale minuut van 1832. Rozenburg, Sectie C Blad 2.
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Fig. 3.70: De boerderij van het oosten gezien. Jaren ’50. Het gedeelte van de Binnendijk op de voorgrond werd voor 1960
aan de Botlekweg opgeofferd. Bron: Website Historische Vereniging Rozenburg.

Fig. 3.71: De boerderij begin 20ste eeuw. Het beeld vertoont gaaf de situatie die rond 1860 ontstond. Alle
roedeverdelingen van de vensters zijn nog aanwezig. Bron: Website Historische Vereniging Rozenburg.
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Fig. 3.72: De regenbak in de spoelkeuken (ruimte 0/9) (1).
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Fig. 3.73: De regenbak in de spoelkeuken (ruimte 0/9) (2).

Fig. 3.74: De stalgedeelten in de schuur van 1938 (1).
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Fig. 3.75: De stalgedeelten in de schuur van 1938 (2).

Fig. 3.76: De stalgedeelten in de schuur van 1938 (3).
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Fig. 3.77: De stalgedeelten in de schuur van 1938 (4).
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4 Conclusie
Archeologisch bureauonderzoek
Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in het plangebied vanwege de ligging ter plekke van
een inbraakgeul van de zee c.q. rivierbedding tot op grote diepte (ca. 18 meter) geen resten van
vóór de Nieuwe tijd te verwachten zijn. Wel is er een hoge verwachting op het aantreffen van
archeologische resten vanaf ca. 1600.
Ter hoogte van de huidige boerderij kunnen resten van één of meer voorgangers uit de 17e tot 18e
eeuw aanwezig zijn met rond en vooral ten zuiden van de huidige boerderij resten van
bijgebouwen en diverse structuren behorende tot het erf, waaronder hooibergen, kuilen en
dergelijke, vanaf de 17e eeuw tot en met de 20e eeuw. Het betreft één van de vijf hoofdboerderijen
van de voormalige polder Blankenburg. Onder de huidige boerderij en ten noorden daarvan
kunnen resten verwacht worden van oude dijken en begeleidende waterlopen uit de 17e – 18e
eeuw. Ter hoogte van, en onder de huidige boerderij worden kunstmatige ophogingen verwacht,
die mogelijk deel uitmaakten van een voormalige dijk rond de polder Blankenburg, die terug kan
gaan tot de eerste helft van de 17e eeuw. In het noordoosten van het plangebied zijn resten te
verwachten van een dijk haaks daarop, die twee bedijkte aanwassen aan de noordzijde van
Blankenburg scheidde en binnen het plangebied aansloot op de ringdijk rond de polder
Blankenburg. Deze is mogelijk rond 1700 aangelegd. Langs de westzijde van deze dijk kunnen in
de bodem resten aanwezig zijn van een ca. 20 meter brede waterloop, die het al dan niet
gekanaliseerde overblijfsel zou kunnen zijn van een natuurlijk water. De archeologische resten
kunnen zich direct onder het maaiveld bevinden, dat ter plekke van de boerderij en beide
dijktracés één tot anderhalve meter hoger ligt. De diepte van de archeologische resten is
onbekend, maar tot een diepte van ca. 3 m onder het huidige maaiveld moet rekening gehouden
worden met archeologische sporen zonder deze daaronder uit te sluiten.
De verwachting is dat de archeologische waarden redelijk tot goed bewaard zijn gebleven. Het
zijn de enige archeologische overblijfselen van de infrastructuur van het voormalige eiland
Blankenburg die bij de aanleg van de Botlekhavens niet zijn vergraven of onder een metersdik
zandpakket zijn verdwenen. Van de overige resten is niet duidelijk of deze nog aanwezig zijn. De
ligging van de boerderijplaats op de aansluiting van twee dijksystemen verhoogt de
informatiewaarde van de site.
Bouwhistorisch onderzoek
Al voor het midden van de 17de eeuw stond er een boerderij op de plaats van het latere Binnendijk
11. Of er van deze boerderij nog iets bewaard bleef is onbekend maar lijkt niet erg waarschijnlijk.
De kern van het huidige woonhuis lijkt in de 18de of de vroege 19de eeuw tot stand te zijn
gekomen. De ruimtelijke opbouw van deze boerderij is op hoofdlijnen helder. Rechts de kelder
met opkamer en links een woonvertrek. De gang en de zoldertrap zullen van later datum zijn,
waarschijnlijk uit 1860 of daar omtrent. Helemaal links op de hoek was ook nog een zelfstandig
vertrek, waarvan op de tekeningen van Rijkswaterstaat nog iets herkenbaar lijkt. Hier is nog een
raveling in de balklaag aanwezig die wijst op een trap (Fig. 3.24). Wat dit voor vertrek was is
onduidelijk. Mogelijk ontsloot de trap de zolderruimte met misschien wat kamertjes. In het
tweede, smallere vak was rechts de keuken met de grote keukenschouw en links een tweede
woonvertrek met een houten bedstedenwand. In het derde vak was de karnruimte en een
spoelkeuken ondergebracht. Of dit ook al voor 1860 het geval was is niet zeker. De trap hier is
van later datum. Links achter de karnruimte lagen de stallen, waarvan niets over is.
Rond 1860 werd de open ruimte rechts van het tweede vak opgevuld met een nieuwe keuken. De
oude keuken werd een soort bijkeuken en onder de schouw werden een broodoventje en een
wasketel ingebouwd. De kap werd geheel nieuw getimmerd en op zolder kwamen tegen de
voorgevel twee houten kamertjes. Uit die tijd dateert ook de gang en de zoldertrap.
In 1938 werd de oude schuur geheel gesloopt en werd een nieuwe gebouwd (Fig. 3.74 t/m Fig.
3.77). Sindsdien zijn er nog talloze kleine verbouwing te noemen, het vernieuwen van de vensters
op de begane grond, de plavuizen in de hal, de douche, etc.
Van Binnendijk 11 is de hoofdstructuur van het huis uit de 18de of vroege 19de eeuw bewaard
gebleven, wat een van de grote kwaliteiten is. De details en afwerking dateren hoofdzakelijk uit
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rond 1860 en maken een verzorgde indruk. Veel van de houten binnenwandjes zullen uit die tijd
dateren, maar ook de trappen bij de gang, het broodoventje en de wasketel. En niet in de laatste
plaats de voorgevel en de kapconstructie. Ook deze fase heeft een hoge monumentwaarde. De
huidige schuur uit 1938 vertoont een voor die tijd karakteristiek beeld met verzorgd metselwerk
en verzorgde vensters. De gebintconstructie is door zijn grote breedte opmerkelijk. Dit alles met
een positieve monumentwaarde.
Van de oorspronkelijke landschappelijke situatie is niets meer over. Alleen van het terrein direct
voor de boerderij met zijn twee (verwilderde) leilinden is nog iets van de historische situatie
herkenbaar. De Binnendijk is weg en daarmee de grens tussen de verschillende polders. Deze
krijgt een indifferente monumentwaarde. Tenslotte vormt de boerderij nog het enige historische
element in wijde omgeving, ingeklemd tussen een grootschalig industriegebied en de nieuwbouw
van Rozenburg. Ook dat is een belangrijke kwaliteit.
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5 Advies
Uitgaande van de planversie die bij het opstellen van dit rapport bekend was, zal de bodem in het
plangebied metersdiep worden verstoord. Daarbij worden de verwachte archeologische waarden
met verstoring bedreigd. Daarom wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan de bodemingrepen om de aanwezigheid, gaafheid, de
horizontale en verticale spreiding en de datering van de verwachte archeologische resten te
bepalen. Ter plekke van de bestaande boerderij zal dit proefsleuvenonderzoek plaats kunnen
vinden na de sloop van de bovengrondse delen van de bebouwing. Aan de hand van de resultaten
van het proefsleuvenonderzoek kan de noodzaak en de omvang van een eventueel
vervolgonderzoek worden bepaald.
Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is
goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE worden de werkwijze en de randvoorwaarden
van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd.
Wat de boerderij zelf betreft, zou nader onderzoek in het gebouw, vooral het ontpleisteren van
muurgedeelten, meer uitsluitsel kunnen geven over de datering en fasering van het gebouw.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop
dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid, die vervolgens een selectiebesluit neemt.
Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden. Het archeologisch bureauonderzoek is erop gericht om de kans op het
aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij de graafwerkzaamheden in te
schatten. De aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden kan door middel van deze
bureaustudie echter niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden
archeologische waarden worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988,
artikel 53, bij de minister gemeld te worden. In de praktijk verdient het de aanbeveling de
gemeente hierover in te lichten.
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