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Samenvatting
In opdracht van de Gemeente Noordwijk heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Boerenburg te Noordwijk (Gemeente
Noordwijk). De aanleiding van het onderzoek is de vervanging van het vuilwaterriool en het
nieuw aanleggen van een hemelwaterriool. Bij met name het nieuw aan te leggen riool bestaat
de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Bij
vervanging van het bestaande riool zullen de werkzaamheden in een grotendeels verstoorde
bodem plaatsvinden. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit
archeologische beleidskaart van de Gemeente Noordwijk blijkt dat een deel van de
rioleringswerkzaamheden gaat plaatsvinden in een gebied met een hoge archeologische
verwachting en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat op basis van de geologische ondergrond
archeologische resten kunnen voorkomen vanaf 2250 voor Chr. tot in de nieuwe tijd. De
vondst van een plattegrond van bronstijd boerderij direct ten westen van het plangebied en de
talrijke andere vondsten in de directe omgeving laten zien dat het gebied al lang in gebruik is.
De vondsten worden verwacht in de top van de strandwal. Dit kunnen duinafzettingen of
strandafzettingen zijn. Eventuele sporen zullen zich naar verwachting onder een akkerlaag
bevinden. Archeologische niveaus kunnen verwacht worden tot circa 1,0 m –NAP, ofwel tot
circa 2,5 m-mv. De kans op verstoring door het gebruik van de grond als akker en later ten
behoeve van de bloembollenteelt is met name voor de top van de strandwal groot. Het
grootste deel van het plangebied in de wijk Boerenburg heeft op basis van deze verwachte
verstoring een lage archeologische verwachting gekregen. Verwacht wordt dat de verstoring
langs de historische wegen minder groot is, waardoor deze zones als dunne lijnen met een
hoge verwachting op de kaart zijn aangegeven. De diepere, eventueel door duinzand
begraven, archeologische niveaus, zijn mogelijk niet omgespit en kunnen nog gaaf in de bodem
aanwezig zijn.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de top van de strandwal, hetzij door
recente graafwerkzaamheden, hetzij door het gebruik van de grond ten behoeve van de
bloembollenteelt verstoord is. Onder deze verstoorde bodemlagen komt in diverse boringen
kalkloos zand voor. In deze boringen wordt de verstoringsdiepte beperkt geacht en zijn
mogelijk nog grondsporen onder de verstoorde toplaag. In de overige boringen liggen de
verstoorde bodemlagen direct op kalkrijk zand. Er wordt vanuit gegaan dat hier sprake is van
een dermate diepe verstoring dat geen archeologische sporen meer direct onder de bouwvoor
aanwezig zijn. In een beperkt aantal boringen zijn begraven bodems of veenlagen
aangetroffen. Hier kunnen afgedekte archeologische niveaus aanwezig zijn.
Aanbevolen wordt om de graafwerkzaamheden op de locaties waar eventueel nog
archeologische resten aanwezig kunnen zijn door een archeoloog te laten begeleiden om
eventuele grondsporen te documenteren en vondsten te kunnen bergen.
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ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals-)vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het
rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt
aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Noordwijk.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.1

1

Kadaster 2012
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1

Inleiding

1.1

Kader
In opdracht van de Gemeente Noordwijk heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Boerenburg te Noordwijk (Gemeente
Noordwijk). De aanleiding van het onderzoek is de vervanging van het vuilwaterriool en het
nieuw aanleggen van een hemelwaterriool. Hierbij wordt de bodem tot een diepte van
maximaal 3,0 m –mv en een breedte van maximaal 2,5 meter verstoord. Bij deze
werkzaamheden bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet
eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit
archeologische beleidskaart van de Gemeente Noordwijk blijkt dat een deel van de
rioleringswerkzaamheden gaat plaatsvinden in een gebied met een hoge archeologische
verwachting en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijk verstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek
toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek
centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2.2

1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnr.
2

Wijk: Boerenburg, Goohorstlaan, Jacobus van der Valkstraat, Zeger de
Moorstraat, Gruenepad en Buurweg
Zuid-Holland
Noordwijk
Gemeente Noordwijk
Gemeente Noordwijk
91.420/473.280; 91.708/473.018; 91.280/472.721;
91.009/472.875
Het betreft een tracé met een lengte van circa 750 meter.
30F
56796
46436

Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
De wijk Boerenburg is gelegen aan de noordoostzijde van Noordwijk-Binnen (zie afbeelding 1).
De wijk is vernoemd naar een boerderij die voor de nieuwbouw van de wijk in het gebied lag.
De wijk Boerenburg bestaat uit hoog- en laagbouw uit de jaren 1950 t/m 1970. Straten die in
een zone liggen met een hoge archeologische verwachting zijn delen van de Goohorstlaan,
Jacobus van der Valkstraat, Zeger de Moorstraat, het Gruenepad en de Buurweg. Dit betreft
tevens de te onderzoeken delen binnen het plangebied.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om het vuilwaterriool te vervangen en een nieuw hemelwaterriool aan te
leggen. De te graven werksleuf is maximaal 2,5 meter breed en 3,0 meter diep. De
graafwerkzaamheden in een gebied met een hoge archeologische verwachting vinden plaats
over een lengte van circa 750 meter (zie afbeelding 11). Hierbij dient opgemerkt te worden dat
de werkzaamheden enerzijds zal bestaan uit het vervangen van een bestaand vuilwaterriool en
dat de bodem daar verstoord zal zijn tot de ingegraven diepte: circa 3,0 m-mv. Anderzijds zal
daarnaast, in dezelfde werkput, een tweede riool worden aangelegd. De bodem is hier
waarschijnlijk nog niet verstoord door de aanleg van het al bestaande riool.

3

Bureauonderzoek
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.1

Aardkundige gegevens
Noordwijk-Binnen ligt in een gebied met strandwallen en oude duinen in de ondergrond. De
strandwallen zijn ontstaan als gevolg van de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen. De nu
nog bestaande strandwallen zijn gevormd vanaf circa 5.000 BP (Before Present = voor heden).
Ook daarvoor werden al strandwallen gevormd, maar als gevolg van kusterosie zijn deze
oudere strandwallen niet bewaard gebleven. Vanaf 5.000 BP veranderde de situatie en begon
de kust zich zeewaarts uit te bouwen. De oudste strandwallen liggen het verst landinwaarts.3
De strandwal waarop Noordwijk-Binnen ligt, is ontstaan tussen 2250 en 1950 voor Chr. Later
vormden zich ten westen van de strandwal van Noordwijk-Binnen nog een aantal kleinere
strandwallen.4 De strandwallen worden in geologische zin gerekend tot het Laagpakket van
Zandvoort, de hierop gelegen duinen behoren tot het Laagpakket van Schoorl. Beide
Laagpakketten behoren tot de Formatie van Naaldwijk.5
Een strandwal is opgebouwd uit door de zee opgeworpen zandbanken met daarop door de
wind afgezette lage duinen. Tussen de strandafzettingen en de vorming van de duinen kan een
tijdsperiode zitten en kan bodemvorming hebben plaatsgevonden, die nu herkenbaar is als een
(zwak) humeuze bijmenging in het zand. De afzettingen werden ter plaatse kalkrijk
3

Berendsen 2004
Van der Valk 1996, In: Groot en Wilbers 2010
5
De Mulder 2003
4
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(schelpenresten) afgezet maar zijn in loop der tijd, als gevolg van zuur regenwater en
humuszuren ter plaatse van veenvorming, ontkalkt. Tussen de strandwallen liggen de lager
gelegen strandvlakten. De zeespiegelstijging zorgde voor vernatting van het landschap. Dit
leidde tot veenvorming in de lager gelegen strandvlakten. In de laaggelegen gebieden
ontwikkelden zich kalkloze vlakvaaggronden. Op de hoog gelegen strandwallen ontwikkelden
zich vorstvaaggronden of holtpodzolgronden.6 Vaaggronden kenmerken zich door weinig of
geen bodemvorming. Holtpodzolgronden hebben een A- horizont tot maximaal 40 cm dik met
daaronder een inspoelingslaag van humus (moderpodzol B).
De strandwallen zijn en waren erg geschikt voor akkerbouw. Mogelijk werden de strandwallen
al in het neolithicum gebruikt als akker. Direct ten oosten van het plangebied is een
plattegrond van een boerderij uit de vroege bronstijd gevonden.7 Grotere akkercomplexen
ontstonden vanaf de vroege middeleeuwen en in de late middeleeuwen. De akkercomplexen
worden wel geestgronden genoemd. Het plangebied maakte lange tijd deel uit van een geest
(zie afbeelding 4).8

Afbeelding 2. Bodemkaart uit 1952 (Wz4 = kalkloze zanderij grond; Ww1 = droge strandwal
grond; Wz5 = kalkloze zanderij grond met doorgespitte klei).9
Aan het einde van de 19e eeuw en in de 20e eeuw is veel landbouwgrond in gebruik genomen
ten behoeve van de bloembollenteelt. Hierbij werd kalkrijke grond naar boven gehaald,
waardoor de bodem tot soms wel meerdere meters diep is omgezet. Ook zijn veel
strandwallen afgegraven zodat eveneens kalkrijk zand aan de oppervlakte kwam te liggen.
Later werd grond omgespoten. Een bodemkaart van het gebied is opgenomen in afbeelding 2.
Op deze bodemkaart uit 1952 is een groot deel van het gebied gekarteerd als kalkloze zanderij
grond. Hierbij is de grond afgegraven zodat een goede waterhuishouding ontstond, die nodig is
voor bloembollenteelt. Langs de zuidoostzijde is de grond niet afgegraven en is droge
strandwal grond aanwezig.
6

Boerma 1995
Van Heeringen e.a. 1998
8
Schoorl & Beekman 2000
9
Van der Meer 1952
7
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3.2

Historische situatie
Algemene situatie
Het plangebied wordt begrensd door de Gooweg in het zuidoosten en het Gruenepad in het
noordwesten. De Gooweg is een naam die deze weg van oudsher heeft (zie afbeelding 3). De
naam Noordwijk kan in diverse vormen worden teruggevonden tot het jaar 889 en slaat
waarschijnlijk op een noordelijke ligging van de plaats binnen het Frankische rijk in het begin
van de 8e eeuw. De oudste vermelding die op Noordwijk-Binnen betrekking heeft, staat
waarschijnlijk in het zogeheten Oude Register van graaf Floris uit het eind van de 13e eeuw: Te
Nortdike op der gheest. 10 Hieruit zou blijken dat de geest, het landbouwgebied toen al
bestond. In het plangebied is in de jaren tussen 1615 (zie kaarten afbeeldingen 3 t/m 5) en
1877 (zie afbeelding 5) weinig veranderd. Wat wel opvalt is dat op de minuutplan van rond
1832 in het zuidwestelijk deel van het plangebied smalle lange percelen voorkomen en in het
noordoosten nog blokvormige percelen. Mogelijk zijn de lange smalle percelen dan al omgezet
ten behoeve van de bloembollenteelt en volgen de andere percelen later.

Afbeelding 3. Noordwijk op een kaart uit 1615. Het plangebied (rood) ligt ten noorden van het
centrum, ten westen van de Gooweg. 11

10
11

Berkel en Samplonius 2006
Balthasar 1615
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Afbeelding 4. Plangebied (rood) rond 1811-1832. De Geest staat in het midden geschreven.
Lange smalle akkers in het zuidelijk deel. In het noorden grotere blokvormige percelen.12

Afbeelding 5. Het plangebied (paars) op een Bonneblad uit 1877.13 De groene gebieden zijn
waarschijnlijk nog niet afgegraven.

12
13

Kadaster 1811-1832
Bureau Militaire Verkenningen 1877.
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Afbeelding 6.Luchtfoto van het plangebied uit 1945.14

Afbeelding 7. Het plangebied op een Topografische kaart uit 1951.15
In 1954 zijn meer gronden afgegraven en is een blokvormige perceel aanwezig met een huis
daarop. Dit perceel valt ook op een luchtfoto van het gebied van de RAF op.

14
15

RAF 1945
Kadaster 1951
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Afbeelding 8. In 1969 is het plangebied helemaal leeg en mogelijk ook helemaal omgezet. Vlak
hierna zou het gebied worden bebouwd.16

16

Kadaster 1969
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3.3

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).17
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Direct ten oosten van het plangebied ligt AMK-terrein 16105.
Dit is een terrein van hoge archeologische waarde met resten uit de vroege bronstijd. Er is een
boerderijplattegrond gedocumenteerd met greppels en akkersporen. Ten zuiden van het
plangebied ligt AMK-terrein 4044 (niet op de kaart). Hier ligt het historische centrum van
Noordwijk. Er zijn resten van een tufstenen kerk uit de middeleeuwen onder de huidige kerk
aangetroffen.

Afbeelding 9. Waarnemingen en AMK-terreinen in de directe omgeving van het plangebied
(paars).
Waarnemingen in Archis (zie afbeelding 9)
Tabel 1. Overzicht van de waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa
500 meter van het plangebied.
waarneming

toponym

417694

bantuinweg

418243

westeinde 92

426092

dijk en burg

55854

klein
leeuwenhorst

429965

bollenveld direct
ten zuiden van de
ijsbaan

17

soort onderzoek +
diepte vondsten
archeologische
inspectie
booronderzoek (0,3 m
–mv)

booronderzoek (0,21,5 cm -mv
booronderzoek 1,0 –
1,5 m –mv in oude
duinen
geen bijzonderheden

resultaat

periode

vondst aardewerk

ijzertijd/romeinse tijd

fragment kogelpot,
archeologische resten
kunnen zich direct
onder de bouwvoor
bevinden
aardewerk
handgevormd
gebroken kwarts,
aardewerk, houtskool
en vuursteen
geen bijzonderheden

volle middeleeuwen

vroege middeleeuwen,
datering onzeker
neolithicum-ijzertijd

terrein was reeds
onderzocht

Archis 2012
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44794 t/m 44796

bronsgeest

veldverkenning en
booronderzoek

423196

van berckelweg

oppervlaktevondsten

44797

noordweste
nbronsgeesterweg

410361

van de
mortelstraat
gooweg
‘t pleintje

24047
416816

423164

resten houtskool,
vuursteen,
aardewerkbrokjes
brokjes aardewerk
4 aardewerk
fragmenten

booronderzoek

aardwerk 1x

onbekend
booronderzoek

1 complete pot
divers fragmenten
aardwerk

booronderzoek

aardewerk + houtskool,
slakken, metaal

laat neolothicum – vroege
bronstijd
late middeleewen, midden
romeinse tijd,
vroege middeleeuwen. op
80 cm is een archeologisch
niveau aanwezig, mogelij
komen de vondsten daaruit.
ijzertijd of romeinse tijd
romeinse tijd
nieuwe tijd – ijzertijd,
geroerdelaag , maar niet te
diep. moglijk nog
soorenniveau aanwezig
late middeleeuwen bnieuwe tijd

43798 en 43797

Afbeelding 10. Onderzoeksmeldingen in de directe omgeving van het plangebied (paars).
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De vindplaats van de bronstijd boerderij is aan het licht gekomen bij een grootschalig
booronderzoek van het terrein ter plaatse van de woningbouwlocatie Bronsgeest.18 De
vindplaats is aangetroffen op een diepte tussen 1,0 en 1,2 m –mv (0,5 m–NAP) waar een zeer
goed ontwikkeld bodem niveau aanwezig was. De A1 was nog volledig intact. De bodem is
overdekt met veen, waarop weer een pakket stuifzand ligt. In een aantal boringen is de bodem
overstoven zonder veendek. De indicatoren bestonden uit verbrand vuursteen, steengruis en
een brokje aardewerk.
Daarnaast zijn hier nog twee vindplaatsen aangetroffen uit de vroege of late middeleeuwen
bestaande uit een strooiing van aardewerkfragmenten aan de oppervlakte. In 1997 is de
vindplaats opgegraven waarbij een boerderijplattegrond en akkerland uit de vroege bronstijd
zijn blootgelegd.19

Tabel 2. Overzicht van onderzoeksmeldingen nabij het plangebied.
Onderzoeksmeldingsnummer
35656

Toponiem

Type onderzoek

Indicatoren

resultaat

Landgoed
Dyckenburg

Archeologisch
booronderzoek
Grootschalig booronderzoek

Diverse maar
omgewerkt

Terrein omgewerkt

32799

45547/49379

Bureauonderzoek/booronde
rzoek

54550

Offshore
Windpark:
kabeltracé
Rederijkerplein

23347

Rijn Gouwe lijn

Booronderzoek

1611

Bronsgest

noodonderzoek

41735
43797 en 43798

Teijlingen

Bureauonderzoek
Booronderzoek

Bureauonderzoek en
booronderzoek

Diverse locaties waar wordt
aanbevolen om bij
verstoringen
vervolgonderzoek uit te
voeren door proefsleuven
Twee locaties waar een
archeologische begeleiding
wordt aanbevolen
Plangebied verstoord door
drie-spit delven,
bodemprofiel verstoord
Aanbevolen wordt om
gedeelten van het tracé
archeologisch te begeleiden
Samenhangend met
bronstijd boerderij AMKterrein 16105
vervolgonderzoek
Langs de Goolaan zijn 5
boringen geplaatst. Hierbij is
geen archeologisch niveau
aangetroffen.20

18

Oude Rengerink 1996
Van Heeringen e.a. 1998
20
Buitenhuis en Malssen 2010
19
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archeologische verwachtingskaarten

Afbeelding 11: Boringen geprojecteerd op de Archeologische beleidskaart van de gemeente
Noordwijk (legenda: rood = hoge verwachting; geel is lage verwachting; blauw is monument;
bruin is middelhoge verwachting).21 Groen is het bestaande gemengd water riool.

21

Groot en Wilbers 2010
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4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de
strandwal gevormd en vastgelegd is, rond 2250 voor Chr., het laat neolithicum. De strandwal
kan continu in gebruik zijn geweest tot heden. De vondst van een boerderijplattegrond uit de
vroege bronstijd direct ten oosten van het plangebied en de talrijke andere vondsten in de
directe omgeving laten zien dat het gebied al lang in gebruik is en dat vindplaatsen ook onder
duinzand kunnen liggen. De volgende archeologische niveaus kunnen worden verwacht:
-

De top van de strandwal (strand- +duinafzettingen)
Niveaus ingesloten tussen duinzandafzettingen
De top van de strandwal, onder duinafzettingen

Eventuele sporen zullen zich naar verwachting onder een akkerlaag/bloembollenteeltlaag uit
de nieuwe tijd bevinden. De vindplaats uit de vroege bronstijd ten oosten van het plangebied
lag rond 0,5 m –NAP. Uit de hoogteligging van de putdeksels van het riool blijkt dat het
maaiveld in het tracé ligt op circa 1,65 m + NAP Goohorstlaan en rond 1,0 m +NAP bij het
Gruenepad en op circa 80 cm + MAP bij de Zeger de Moorstraat en de Jacobus van der
Valkstraat (zie afbeelding 12). Archeologische niveaus kunnen derhalve verwacht worden
vanaf de onderzijde van de akkerlaag/bloembollenteeltlaag tot een diepte van circa 2,5 m –
mv (= 1,0 m –NAP) aan het maaiveld.
De kans op verstoring door het gebruik van de grond als akker en later ten behoeve van de
bloembollenteelt is met name voor de top van de strandwal groot. Het grootste deel van het
plangebied in de wijk Boerenburg heeft op basis van deze verwachte verstoring een lage
archeologische verwachting gekregen. Verwacht wordt dat de bodemverstoring langs de
historische wegen minder groot is, waardoor deze zones als dunne lijnen met een hoge
verwachting op de kaart zijn aangegeven (zie afbeelding 11). Eventueel onder duinzand
gelegen niveaus, zoals aangetroffen bij AMK-terrein 16105, zijn mogelijk niet omgespit en
kunnen nog intact in de bodem liggen.
Waarschijnlijk is het maaiveld opgehoogd bij de bouw van de wijk Boerenburg aan het eind van
de zestiger en begin van de zeventiger jaren. Tenslotte is circa de helft van de werkzaamheden
gericht op de vervanging van een bestaand riool, de bodem zal hier reeds tot grote diepte
(waarschijnlijk zo’n 3,0 m –mv) verstoord zijn. De bestaande sleuf wordt groter gemaakt om
een tweede riool te kunnen plaatsen. Hierbij zal ook een nu nog intact deel van de bodem
worden verstoord.

5

Archeologisch booronderzoek
Het archeologisch verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 7 en 13 juni 2013. Doel van het
booronderzoek is het vast stellen van de bodemopbouw en de aan- of afwezigheid van
potentiele archeologische niveaus. Dit is de verkennende fase van het archeologische
booronderzoek.
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5.1

Methode
Door de bestrating, bebouwing en begroeiing was een veldinspectie niet zinvol.
Bij het verkennend booronderzoek zijn de boringen ongeveer om de 25 meter uitgevoerd in
gebieden met een hoge archeologische verwachting.
Er zijn 35 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een zuigerboor met
een lengte van 1,5 m en met een diameter van circa 4 cm. De zuigerboor is bij alle boringen
gebruikt vanaf 150 tot 200 cm –mv tot de geboorde diepte. De boorlocaties zijn ingemeten
met een GPS.22 Er is gestreefd om tot een diepte van minimaal 2,6 m-mv te boren voor het
opsporen van dieper gelegen archeologische niveaus . De opgeboorde grond is lithologisch
beschreven conform de NEN 5104.23 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op
basis van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.24
Archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn indien aanwezig, bestudeerd en beschreven.25

5.2

Resultaten en interpretatie verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. Een overzicht van de boordiepten en
bodemverstoringen ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 1. De resultaten zijn
weergegeven in afbeelding 12.
De volgende boringen zijn voortijdig gestuit: 4 (2,0 m –mv), 10 (2,2 m –mv), 29 (1,3 m –mv)
Na uitvoer van de boringen 1 t/m 3 aan de zuidoostzijde van de Goohorstlaan kwam een
bewoner naar ons toe die vertelde dat er recent een duiker, op enkele meters diepte, is
aangelegd onder de oostzijde van de Goohorstlaan. Op basis van deze informatie zijn de
boringen 4 t/m 8 aan de noordwestzijde van de straat geplaatst. De boringen 1 t/m 3 zijn
derhalve tot grote diepte verstoord. Boring 9 is extra, aan de goede kant van de weg, gezet
om de bodemopbouw aan de noordwestzijde te bepalen.
In het plangebied zijn boringen aangetroffen met een recent verstoorde bodemopbouw. Deze
verstoringen hangen waarschijnlijk samen met de aanleg van het huidige riool of andere
werkzaamheden aan kabels en leidingen etc. In een groot aantal boringen is, onder een
ophooglaag, de verwachte bloembollenteeltlaag (bodemkundig: enkeerdgrond) aangetroffen.
De dikte van de opgebrachte laag varieert tussen 45 en circa 100 cm, maar is over het
algemeen circa 70 cm dik. Onder de bloembollenteeltlaag komt wisselend kalkloos of kalkrijk
zand voor. Op grotere diepte is al het opgeboorde zand kalkrijk. In enkele boringen zijn in het
duin of strandzand dunne veenlagen aangetroffen. De resultaten zijn weergegeven in
afbeelding 12.

22

GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
23
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
24
Bakker en Schelling 1989
25
Bosch 2007
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Boringen waarvan de top verstoord is en waar geen bloembollenteeltlaag is aangetroffen zijn:
1, 2, 3, 7, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 23, t/m 26, 29, 31, 33 en 34. Boringen waarin de oude
bloembollenteeltlaag wel is aangetroffen zijn: 4, 5, 6, 8, 10 t/m 13, 16, 17, 18, 22, 27, 28, 30,
32 en 35. In de volgende boringen bevindt zich onder deze verstoorde bodemlagen een
kalkloze zandlaag (duin- of strandzand): 4, 6, 8 t/m 13, 20, 22, 23, 25, 28, 30 t/m 33 en 35. In
de overige boringen ligt onder de bloembollenteeltlaag een kalkrijke zandlaag. In de boringen
28, 30 t/m 33 en 35 is de kalkloze zandlaag vrij dun, circa 20-30 cm.
Interessant is dat boring 4 is gestuit op een harde bodemlaag op 2,0 m-mv (= 0,4 m –NAP). De
zuigerboor drong hier niet doorheen. Dit is precies het niveau waarop bij AMK-terrein 16105
de vindplaats is aangetroffen. In boring 7 is van 150 tot 180 cm –mv een zwak humeuze grijsbruine kalkloze laag aanwezig, waarschijnlijk is dit de onderzijde van de bloembollenteeltlaag.
Ook in boring 8 is van 110 tot 155 cm –mv een humeuze laag aangetroffen. De bovenzijde van
deze laag sluit aan op een bloembollenteeltlaag. In boringen 5 en 6 is wel een
bloembollenteeltlaag aanwezig, maar geen humeuze of venige laag. In boring 5 duiden
humeuze brokjes op 170 cm-mv op verstoring. In boring 7 is van 150 tot 180 cm -mv een
humeus niveau aangeboord. Op grotere diepte, rond 2,7m –mv (= 1,0 m –NAP) zijn in boring 8
en in boring 9 humeuze bandjes aangetroffen, maar dit lijkt niet om archeologische niveaus te
gaan, maar om sedimentaire structuren. De boringen 11 en 13 bevatten eveneens een sterk
zandige veenlaag (boring 11) respectievelijk een zwak humeuze zandlaag (boring 13). Beide
lagen zijn afgedekt door kalkloos stuifzand (niet met strandafzettingen, zoals in de boorstaten
staat).
In de boring 20 en 21 lijkt van 160 tot 195 cm –mv (= 0,6 tot 1,0 m –NAP) ook een oude bodem
aanwezig te zijn afgedekt door waarschijnlijk stuifzand.
In boring 26 is van 150 -180 cm –mv slib aangetroffen, dat is geïnterpreteerd als slootbodem
van een gedempte sloot.
Boring 30 heeft van 110-150 cm-mv een matig humeuze donkergrijze bodem die ligt op
kalkloze strandafzettingen, mogelijk dat dit ook een ouder niveau betreft.
In de boringen 25, 27, 28 , 31, 32 en 33 dunne veenlaagjes op grotere diepte, tussen kalkrijke
afzettingen, aanwezig. Deze zijn niet als archeologisch niveau geïnterpreteerd, maar als
veenlaagjes gevormd in een laagte.
Bij het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen met uitzondering van
wat puinresten in geroerde lagen.,

5.3

Synthese
Er wordt vanuit gegaan dat voorheen in alle boringen een bloembollenteeltlaag aanwezig is
geweest. Indien deze laag ontbreekt is de bodem waarschijnlijk recent, bij de aanleg van het
huidige riool of andere werkzaamheden verstoord. De diepte van verstoring is niet bekend.
Indien de bloembollenteeltlaag aanwezig is, is de bodem ook verstoord, waarbij de
verstoringsdiepte ook onbekend is. Het ontbreken van gegevens over het reliëf van
oorspronkelijke maaiveld geeft deze onzekerheid. Is direct onder de bloembollenteeltlaag
kalkrijk zand aanwezig dan wordt er vanuit gegaan dat de bodem tot grotere diepte is omgezet
en worden er geen archeologische resten meer verwacht.
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Is onder de bloembollenteeltlaag een kalkloze zandlaag aanwezig, dan kan het om een ouder
oppervlak gaan en kunnen zich direct onder de bloembollenteeltlaag nog archeologische
sporen in het zand bevinden. De kans dat deze sporen zijn aangetast is aanwezig. Over de
mate van verstoring is op basis van het booronderzoek geen uitspraak te doen, omdat, zoals
hierboven reeds aangehaald, het oorspronkelijke reliëf niet bekend is.
Onder de verstoorde bodemlaag kunnen archeologische grondsporen voorkomen ter plaatse
van de volgende boringen: 4, 6, 8 t/m 13, 20, 22, 23, 25, 28, 30 t/m 33 en 35. Op basis van de
geringe dikte van de kalkloze zandlaag in de boringen 28, 30 t/m 33 en 35 is de kans op
verstoring hier groter en de kans op archeologisch sporen kleiner.
Diepere sporen van bodemvorming / veenvorming zijn in de oostzijde van het plangebied
aangetroffen ter plaatse van de boringen: 4, 7, 8, 11 en 13. De boringen bevinden zich op het
oorspronkelijk hogere deel van de strandwal. In de noordwestzijde is ter plaatse van de
boringen 20, 21 en 30 mogelijk sprake van een afgedekt niveau, dit lijkt van oorsprong een wat
lager gedeelte van de strandwal te zijn. Deze later afgedekte bodems kunnen archeologisch
materiaal bevatten.
De boringen zijn, indien niet gestuit, doorgezet tot in de strandafzettingen. Daaronder worden
geen dieper gelegen archeologische niveaus meer verwacht, omdat deze door erosie als gevolg
van golfwerking/stroming verloren zullen zijn gegaan.
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Afbeelding 12. Resultaten van het booronderzoek. De rode cijfers geven de maaiveldhoogten
ter plaatse aan ten op zichte van NAP.
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6

Conclusies








Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt? De wijk Boerenburg ligt op een strandwal, die bestaat uit strandafzettingen, waarop
plaatselijk nog duinafzettingen kunnen liggen. Door het afgraven en het omzetten van grond
ten behoeve van de bloembollenteelt is de top van het bodemprofiel in het plangebied
verstoord.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? In het plangebied zijn nog
resten te verwachten uit de periode laat-neolithicum-nieuwe tijd. Op basis van
kaartmateriaal worden geen resten verwacht uit de 2e helft van de nieuwe tijd. De
bovengrond is verstoord, maar onder het verstoorde niveau is in diverse boringen kalkloos
zand aangetroffen, dat kan duiden op een niet al te diepe bodemverstoring. Indien onder de
bloembollenteeltlaag een kalkloze laag aanwezig is, zal de bodem niet al te diep zijn
omgezet en kunnen in theorie nog sporen bewaard zijn gebleven. Hoe dieper de sporen hoe
groter de kans dat er nog resten van kunnen worden teruggevonden. In een beperkt aantal
boringen zijn begraven bodems of veenlagen aangetroffen. Hier kunnen afgedekte
archeologische niveaus aanwezig zijn. In een groot aantal boringen ligt de verstoorde
toplaag direct op kalkrijk zand. In deze gevallen wordt ervan uitgegaan dat archeologische
resten niet meer aanwezig zijn, omdat de bodem te diep verstoord is.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Archeologische grondsporen kunnen aanwezig zijn direct onder de verstoorde bodemlagen,
vanaf 70 cm –mv maar meestal dieper. De top van de dieper gelegen bodems (eventuele
archeologische niveaus) is gelegen tussen 110 en 200 cm –mv. Archeologische resten onder
de venige en humeuze lagen, ingegraven in de strandafzettingen kunnen bestaan uit
greppels, paalgaten, waterputten en andere grondsporen behorende bij
nederzettingsterreinen.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? De top van het
bodemprofiel is in het hele plangebied verstoord. De diepte van de bodemverstoring is groter
indien de verstoringen doorlopen tot in de kalkrijke bodem. Als er nog een kalkloze zandlaag
onder de verstoring aanwezig is, dan wordt de verstoring minder diep verondersteld. Onder
dit verstoorde niveau lijkt in de hierboven genoemde boringen een dieper niveau te zijn
aangetroffen waar de bodem niet verstoord is.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? De helft van de werkzaamheden vindt plaats ten
behoeve van de vervanging van een bestaand riool. Hier zal de bodem dus al verstoord zijn.
Slechts bij de uitbreiding van de werkput voor de aanleg van een tweede rioolbuis wordt de
bodem verstoord op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en waar nog
archeologische resten aanwezig kunnen zijn. De werk sleuf zal in totaal circa 2,5 meter breed
worden. Ruim genomen zullen de werkzaamheden over een breedte van 1,5 meter in een nu
nog gedeeltelijk intacte bodem plaatsvinden.
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7

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om een deel van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de riolering
archeologisch te begeleiden om waarnemingen te kunnen verrichten en archeologische sporen
te kunnen documenteren. Geadviseerd wordt om de graafwerkzaamheden te begeleiden ter
plaatse van en tussen de boringen: 4, 6, 7, 8 t/m 13, 20 t/m 23, 25, 28, 30 t/m 33 en 35. In
totaal gaat het om een lengte van circa 450 meter. Aangeraden wordt om het te begeleiden
gebied rondom de genoemde boringen ruim te nemen.
Ter plaatse van de boringen 4, 6, 8 t/m 13, 20, 22, 23, 25, 28, 30 t/m 33 en 35 gaat het om het
begeleiden van het verwijderen van de verstoorde bodemlagen om na te gaan of hieronder in
het kalkloze duin- of strandzand zich eventueel grondsporen aftekenen. Indien sporen
aanwezig zijn, dient tijd ingeruimd te worden om de sporen af te werken. Bij de boringen 4, 7,
8, 11, 13, 20, 21 en 30 is mogelijk sprake van een dieper gelegen archeologisch niveau en
dienen ook de diepere graafwerkzaamheden door een archeoloog te worden begeleid.
Ter plaatse van de overige boringen wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Ten behoeve van het uitvoeren van een archeologisch gravend onderzoek dient een
Programma van Eisen te worden opgesteld dat door de bevoegde overheid moet worden
goedgekeurd.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals-)vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het
rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt
aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Noordwijk.
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Bijlage 1: boordiepten en lagen
Boring

Maaiveldhoogte
(m + NAP)

Verstoringsdiepte Verstoringsdiepte Kalkgehalte van
(m-mv)
t.o.v. NAP
het zand onder de
verstoorde lagen

Boordiepte(m)

Boordiepte
t.a.v. NAP

1

1,6

2,5

-0,9

kalkrijk

3

-1,4

2

1,6

2,8

-1,2

kalkrijk

3

-1,4

3

1,6

1,6

0

kalkrijk

3

-1,4

4

1,6

1,45

0,15

kalkloos

2

-0,4

5

1,6

1,8

-0,2

kalkrijk

2,7

-1,1

6

1,6

1,45

0,15

kalkloos

2,7

-1,1

7

1,6

1,8

-0,2

kalkrijk

3

-1,4

8

1,6

1,55

0,05

kalkloos

2,9

-1,3

9

1,6

1,4

0,2

kalkloos

2,9

-1,3

10

1,6

1,4

0,2

2,2

-0,6

11

1,6

1,1

0,5

kalkloos
kalkloos op
veenbandje

2,7

-1,1

12

1,5

1,05

0,45

3,3

-1,8

13

1,7

0,95

0,75

kalkloos
kalkloos op
humeuze kalkloze
bodem

3

-1,3

14

1,7

1,9

-0,2

kalkrijk

3

-1,3

15

1,1

2,1

-1

kalkrijk

2,8

-1,7

16

1,1

1,6

-0,5

kalkrijk

2,7

-1,6

17

1,1

1,6

-0,5

kalkrijk

2,9

-1,8

18

1,05

1,55

-0,5

kalkrijk

3

-1,95

19

1,05

1,1

-0,05

2,7

-1,65

20

1,05

0,7

0,35

kalkloos
kalkloos en
humeuze laag

2,8

-1,75

21

1,05

1,9

-0,85

kalkrijk

2,7

-1,65

22

1,05

0,95

0,1

kalkloos

2,1

-1,05

23

1,05

1,25

-0,2

kalkloos

2,8

-1,75

24

1,05

2,5

-1,45

kalkrijk

2,9

-1,85

25

1,05

1,1

-0,05

kalkloos

2,8

-1,75

26

1,05

1,8

-0,75

kalkrijk

2,9

-1,85

27

1,05

1,5

-0,45

kalkrijk

2,6

-1,55

28

1,05

1,6

-0,55

kalkrijk

2,7

-1,65

29

1,05

1,3

-0,25

gestuit

1,3

-0,25

30

1,05

1,5

-0,45

Top kalkloos

3,1

-2,05

31

1,05

1,5

-0,45

Top kalkloos

3

-1,95

32

1,05

1,2

-0,15

Top kalkloos

2,6

-1,55

33

0,8

1,4

-0,6

Top kalkloos

2,8

-2

34

0,8

2

-1,2

kalkrijk

3

-2,2

35

0,8

1,4

-0,6

Top kalkloos

2,7

-1,9
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Bijlage 2
boorstaten
Tabel met x- en y-coördinaten van de boorpunten (nauwkeurigheid circa 1,0 meter).

ArGeoBoor rapportnr. 1226: Bijlage 2 boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk.

boorstaten

OAGB.076

Boring 1 (300cm)

datum: 07-06-2013
5

50cm

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. zandmediaan
matig fijn ondergrens scherpe bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. omgewerkt kalkloos
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens .

--

65

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
grof; kalkrijk; scherpe ondergrens; geroerd .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
grof; kalkrijk; strandafzetting.

--

200cm

250cm

250

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (300cm)

datum: 07-06-2013

50cm

100cm

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
kalkrijk; strandafzetting.

--

100

150cm

200cm

250cm
280

300cm

300 fijn;

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

1/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 3 (300cm)

datum: 07-06-2013

50cm

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzetting.

--

160

200cm

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (200cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
geroerd; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig grof; kalkloos; strandafzetting.

--

80

100cm

150cm

145

180

200cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
matig fijn; zuigerboor blijft
hangen gestuit op 200/strandafzetting.

200 zandmediaan

--

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

2/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 5 (270cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens geroerde oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig grof; kalkrijk; scherpe ondergrens
strandzettingen; humeuze brokjes op 170; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
grof; kalkloos; strandzettingen; .

--

70

100cm
125

150cm
180

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (270cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkarm; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. zandmediaan matig fijn;
kalkloos; scherpe ondergrens geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos;.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandzettingen; .

--

60

110

145

190

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

3/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 7 (300cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; kalkarm; geroerd; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos;
A horizont .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens; .

--

70

100cm

150cm

150
180 strandzettingen;

200cm

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (290cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens geroerd; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens oude a horizont .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; strandzettingen; .

--

70

100cm

150cm

200cm

110

155

250cm
270
280 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
290 zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe

300cm

---

ondergrens humeuze laag.
Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; strandzettingen; .

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

4/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 9 (290cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkarm; vlekken donker. grijs ;
geroerd; .

Koolas zwak.

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; humeus bandje;
strandafzettingen; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; humeus bandjes; strandzettingen;
.

--

80

100cm

140

150cm

200cm

240

250cm

290

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 10 (220cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor; geroerd; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. Schelpen zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk;
strandafzettingen; gestuit.

--

70

100cm

140

150cm
170

200cm
220

250cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

5/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 11 (270cm)

50cm

100cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkarm scherpe
ondergrens geroerd; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos scherpe ondergrens
strandafzettingen; .

--

60

110

150cm
170

Veen, sterk zandig. Bruin-grijs. zandkorrels
veenlaag; geleidelijke ondergrens .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
210
matig fijn; kalkloos; geleidelijke ondergrens
strandafzettingen; .
190 kalkrijk;

200cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig grof; kalkrijk; strandafzettingen; .

250cm

---

--

270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 12 (330cm)

50cm

100cm

datum: 07-06-2013

45

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens
geroerd; oude bouwvoor grijze vlekken .

Puin matig.

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; geleidelijke ondergrens
strandafzettingen; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

105

150cm

200cm

250cm

300cm

300
330

350cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

6/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 13 (300cm)

50cm

100cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens
opgebracht; .

45

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
kalkrijk; scherpe ondergrens geroerd; oude
bouwvoor .
95

150cm

--

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; geleidelijke ondergrens;
duinzand.

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig grof; kalkloos; geleidelijke
ondergrens strandvlakte laagte.

--

Zand, matig siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

170

200cm
220

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 14 (300cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, kleiig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens geroerd; oude bouwvoor .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens.
strandafzettingen; .

--

80

100cm

150cm

190

200cm

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

7/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 15 (280cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; humeuze
vlekken; scherpe ondergrens; geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

100cm
130

150cm

200cm

210

250cm
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 16 (270cm)

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens
opgebracht; .

50cm

--

80

100cm

150cm

Zand, zwak siltig, matig humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens geroerd; oude bouwvoor grijze
vlekken .
130
Zand, kleiig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
160 ondergrens geroerd; a horizont .

Puin zwak.

--

200cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

8/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 17 (290cm)

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

50cm

--

70

100cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

150cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. zandmediaan matig fijn;
kalkloos; scherpe ondergrens; oude bouwvoor
.

90

160

--

--

200cm

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

250cm

290

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 18 (300cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; scherpe ondergrens
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
kalkrijk; scherpe ondergrens oude a horizont .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Schelpen zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk;
strandafzettingen; op 250 takjes en hout.

--

90

100cm

150cm

155

200cm

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

9/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 19 (270cm)

50cm

100cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. zandmediaan matig fijn;
kalkloos; scherpe ondergrens opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens geroerd; oude bouwvoor grijze
vlekken .
110

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; strandafzettingen; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

60

150cm
170

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 20 (280cm)

datum: 07-06-2013

50cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Wortels zwak. zandmediaan matig fijn;
kalkloos; opgebracht; .

--

Zand, matig siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; kalkloos; scherpe ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; scherpe ondergrens;
duinafzetting.

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; geleidelijke
.

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

70

100cm

150cm

200cm

95

160

195 ondergrens

250cm
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

10/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 21 (270cm)

50cm

100cm

150cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
35 ondergrens bouwvoor .
Zand, kleiig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
65
ondergrens geroerd; .
80 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. zandmediaan matig fijn; kalkloos;
scherpe ondergrens grijze vlekken geroerd; .
145

190

-Puin matig.
--

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens onderkant verstoring?.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 22 (210cm)

50cm

100cm

150cm

200cm

datum: 07-06-2013

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
40 ondergrens; bouwvoor .
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan matig fijn; houtresten; zacht
puin/verbrand leem; scherpe ondergrens
geroerd; .

--

--

95

Zand, zwak siltig. Grijs. humeuze vlekken;
kalkloos; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

160

210

250cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

11/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 23 (280cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

Puin zwak.

70

100cm

110

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; .
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
150
matig fijn; kalkloos; strandzettingen; C horizont
.
125

150cm

Puin zwak.
--

200cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

250cm
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 24 (290cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, matig siltig. Grijs. Schelpen zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; humeuze vlekken takje;
veenbrokken; geroerd ?.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

100cm
120

150cm

200cm

250cm

250

290

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

12/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 25 (280cm)

50cm

100cm

datum: 13-06-2013

45

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. Wortels matig.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens
puinbrokje onderin; geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; houtresten; scherpe ondergrens ;
.

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; 2x dunne veenlaag op 210
en 270.

--

110

150cm
170

200cm

250cm
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 26 (290cm)

datum: 13-06-2013

50cm

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
zandmediaan matig fijn; veel houtresten;
slootbodem .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandafzettingen; .

--

110

150
180 slibachtig/

200cm

250cm

290

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

13/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 27 (260cm)

datum: 13-06-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

15

--

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .
100cm

150cm

110

150

200cm

250cm

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; compact;e veenlaagje op
200.

--

260

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 28 (270cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; vlekken licht bruin;
scherpe ondergrens opgebracht; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; top kalkloos rest kalkrijk; dunne
veenlaag op 240.

--

90

100cm

150cm

160

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

14/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 29 (130cm)

datum: 13-06-2013

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
40 opgebracht; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. zandmediaan
matig fijn; opgebracht; gestuit op 130 op puin.

Puin sterk.

50cm

100cm
130

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 30 (310cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
opgebracht; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkarm; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; top kalkloos; verder kalkrijk; .

--

70

100cm

150cm

110

150

200cm

250cm

300cm

310

350cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

15/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 31 (300cm)

50cm

datum: 13-06-2013

--

Zand, zwak siltig. Beige. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; scherpe ondergrens; opgebracht;
.

--

Zand, zwak siltig. Grijs. Slib zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; top kalkloos; verder kalkrijk; veenlaagje op
200.

--

50
80

100cm

150cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; opgebracht; scherpe ondergrens .

150

200cm

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 32 (260cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; top kalkloos,verder kalkrijk; veenlaagje
op200.

--

80

100cm
120

150cm

200cm

250cm

260

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

16/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 33 (280cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; scherpe ondergrens; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
zandmediaan matig fijn; kalkloos; scherpe
ondergrens; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; .

--

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; top kalkloos; verder kalkrijk;
veenlaagje 200 .

--

70

100cm

110
140

150cm

200cm

250cm
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 34 (300cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtbruin.
zandmediaan matig fijn; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
geroerd; .

Puin zwak.

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan
matig fijn; kalkrijk; strandzettingen; .

--

70

100cm

150cm

200cm

200

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

17/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.076

Boring 35 (270cm)

datum: 13-06-2013

50cm

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. zandmediaan
matig fijn; opgebracht; .

--

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
zandmediaan matig fijn; scherpe ondergrens;
kalkloos; oude bouwvoor .

--

Zand, zwak siltig. Grijs. zandmediaan matig
fijn; top kalkloos; verder kalkrijk; .

--

75

100cm

140

150cm

200cm

250cm
270

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.076

blad

locatieadres

18/18

locatie

Noordwijk Boerenburg
opdrachtgever

postcode / plaats

Gemeente Noordwijk
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

