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Samenvatting
In opdracht van Bode Project- en Ingenieursbureau en in samenwerking met ArcheoWest BV
heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de
locatie Herenwerf 13 te Maasland (Gemeente Midden-Delfland). De aanleiding van het
onderzoek is de bouw van een kas. Op basis van het bureauonderzoek is de volgende
gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.
In het plangebied kunnen op meerdere niveaus archeologische waarden aanwezig zijn. In de
top van de geul van de Hoekpolder Laag en in het eventuele dek van de Gantel Laag kunnen
archeologische resten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aanwezig zijn. Deze resten
manifesteren zich als een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, bot, aardewerk
en bouwmateriaal. Ten westen van het plangebied is een akkerlaag uit de Romeinse tijd
gevonden en het is mogelijk dat deze laag doorloopt tot in het plangebied.
In de top van de deklaag van de Laag van Poeldijk kunnen archeologische resten uit de Late
Middeleeuwen aanwezig zijn. Een eventuele archeologische vindplaats manifesteert zich
waarschijnlijk als een vondstrijke, humeuze laag met fragmenten aardewerk en
bouwmateriaal. Op basis van het historisch kaartmateriaal worden geen archeologische
bewoningsresten uit de periode na de 13e eeuw verwacht omdat het plangebied toen centraal
in de Oude Campspolder lag. De voormalige agrarische functie van het gebied kan tot een
verstoring van de top van de bodem hebben geleid.
Het verkennende booronderzoek is op 10 februari uitgevoerd. Hierbij zijn 18 boringen in een
35 x 30 m grid verspreid over het plangebied gezet.
De bodem van het plangebied bestaat uit een dik pakket geulafzettingen van de Hoekpolder
Laag in de ondergrond. Aan de noord en oostzijde van het plangebied is een matig siltige
kleilaag afgezet waarin een vegetatiehorizont is ontstaan. Het betreft hier dekafzettingen van
de Hoekpolder of Gantel Laag. Op de geulafzettingen en de dekafzettingen van de Hoekpolder
of Gantel Laag is een kleidek van de Laag van Poeldijk afgezet. De overgang tussen de Laag van
Poeldijk en de onderliggende oudere afzettingen is diffuus, met uitzondering van de humeuze
kleilaag en veenlaag in de noord- en oostzijde van het plangebied. In de top van het kleidek is
een bouwvoor gevormd.
De vegetatiehorizont kan archeologische waarden uit de IJzertijd of de Romeinse tijd bevatten.
In het zuiden van het plangebied is in de bouwvoor één fragment kogelpotaardewerk
aangetroffen uit de Late Middeleeuwen. De middelhoge archeologische verwachting kan dus
worden gehandhaafd. Echter de geplande bouw van een kas, met funderingspoeren met een
diameter van 40 cm, zal een eventuele archeologische vindplaats nauwelijks verstoren.
ArGeoBoor adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling als
voldoende tussenruimte tussen de geplande betonpoeren wordt gerealiseerd (een afstand van
minimaal 4 a 5 m), zodat een eventuele archeologische vindplaats behouden zal blijven.
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Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Midden-Delfland.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Bode Project- en Ingenieursbureau en in samenwerking met ArcheoWest BV
heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de
locatie Herenwerf 13 te Maasland (Gemeente Midden-Delfland). De aanleiding van het
onderzoek is de bouw van een kas. Bij de voorziene werkzaamheden bestaat de kans dat de
bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is en eventueel
aanwezige archeologische resten verstoord worden. Op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Midden-Delfland ligt het plangebied in een zone met een middelhoge
archeologische verwachting en is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen groter dan
100 m2 en dieper dan 40 cm –mv.1 Deze middelhoge verwachting is opgebouwd uit een
middelhoge verwachting van resten uit de IJzertijd in de top van de Hoekpolder Laag, een
middelhoge archeologische verwachting van archeologische waarden uit de Romeinse tijd in
de top van de Gantel laag en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde van
archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de top van de laag van
Poeldijk. 2
Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2015 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.3

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart 1: 25.000.4

1

Gemeente Midden-Delfland 2013, kaartbijlage 8
Kerkhof et al. 2010
3
Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
4
Kadaster 2012
2

ArGeoBoor rapport 1348: Maasland, Herenwerf 13
Opdrachtgever: Bode Project- en Ingenieursbureau

5

1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is om op basis van bekende archeologische, historische en
aardkundige gegevens een specifieke archeologische verwachting voor het plangebied te
formuleren. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en de
aan- of afwezigheid van archeologische indicatoren om een uitspraken te kunnen doen over de
aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het
plangebied. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:
 Wat is de archeologische verwachting (periode, aard en diepteligging) van het gebied?
 Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
 Is de bodem nog intact?
 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?

1.3

Administratieve gegevens
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Toponiem
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contact persoon:
Bevoegd gezag:
Centrum Coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Maasland, Herenwerf 13
Herenwerf 13
Maasland
Herenwerf 13
Onbekend
Zuid-Holland
Midden-Delfland
Bode Project- en Ingenieursbureau, in samenwerking met ArcheoWest BV
M. L. Kruijthof (ArcheoWest BV)
Gemeente Midden-Delfland
76915 / 441424
Ca. 1,7 ha
37B
64994

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied bestaat uit een weiland wat aan de noord- en zuidzijde door kassen omsloten
wordt. In het oosten wordt het weiland begrensd door een sloot en in het westen door een
oprijlaan naar de Herenwerf. Het plangebied bestaat uit het centrale deel van het weiland. Op
basis van een eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek ten oosten en westen van het weiland
heeft de gemeente Midden-Delfland besloten om in die delen van het weiland geen verder
onderzoek uit te voeren.5

5

Kerkhof 2015
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2.2

Voorziene ontwikkeling
Het weiland zal geheel worden volgebouwd met een nieuwe kas. Ten behoeve van de
fundering van de kas zullen om de 5 m betonnen poeren met een diameter van ca. 40 cm ca.
70 cm diep worden geplaatst. Van oost naar west zal centraal door de kas een sleuf van 1,7 m
breed en 70 cm diep worden gegraven. In het westelijke deel van het weiland komen twee
bedrijfsgebouwen en een verharde parkeerplaats.

Afbeelding 2. De voorziene nieuwbouw (de afbeelding is niet op schaal en oostgericht).
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3

Bureauonderzoek
Bij het bureauonderzoek worden bestaande bronnen geraadpleegd om te komen tot een
archeologische verwachting. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.1

Aardkundige gegevens
Het gebied rondom Maasland heeft sinds het begin van het Holoceen (9.700 v. Chr.) onder
invloed gestaan van de Noordzee. Het eiland maakte deel uit van een uitgestrekt getijdegebied
met kwelders, schorren en slikken. Dit getijdegebied leek sterk op het huidige waddengebied.
In de getijdengeulen zelf werd voornamelijk zand afgezet. In de overstroomde gebieden naast
de getijdengeulen werd zandige- en siltige klei afgezet. De mariene afzettingen uit het begin
van Holoceen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk).6
In het gebied rondom Maasland zijn tijdens perioden van verminderde zeekleiafzetting
veenlagen ontstaan. Het laag pakket van Wormer wordt afgesloten met dikke veenlaag
(Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop), die kon ontstaan na afsluiting van de kust
door strandwallen. In een boring uit het Dinoloket bij de Herenwerf is het Hollandveen als een
kleiige veenlaag op 4,7 tot 6,1 m –mv aangetroffen met daaronder kleilagen van het
Laagpakket van Wormer.7 De datering van deze veenlaag is onbekend, omdat de kaarten van
de Atlas van Holoceen Nederland een continue zeeactieviteit laten zien.8
Op de kaarten van 1500 v. Chr en 500 v. Chr. uit de Atlas van Holoceen Nederland is een oostwest lopende getijdegeul afgebeeld.9 Deze geul is ook op de Geologische kaart van Nederland
zichtbaar (afb. 4, gele zone). Waarschijnlijk zijn door deze geul grote hoeveelheden zand en
zanige klei in het plangebied afgezet. De zandlaag bevindt zich op de twee boringen uit het
dinoloket tussen 1,3 en 4,7 m –mv. In het dinoloket zijn naast deze twee geologische boringen
ook de resulatetn van een sonderingsonderzoek weergegeven. In deze sonderingsboringen is
een piek in de bodemweerstand aangetroffen tussen 2 en 5 m –mv. Dit duidt op de
aanwezigheid van een dikke zandlaag.10 De geul behoort geologisch gezien tot het Laagpakket
van Walcheren (voorheen Duinkerke 0) en in de lokale geologie tot de Hoekpolder Laag. Na het
droogvallen van de geul was de voormalige geulbedding een geschikte woonlocatie en de top
van de Hoekpolder Laag heeft daarom een hoge archeologische verwachtingswaarde voor
archeologische waarden uit de Romeinse tijd. Het is eventuel mogelijk dat in het plangebied
een deklaag van siltige klei van de Gantel laag is afgezet, daterende uit de Romeinse tijd.

6

7

Berendsen 2004

http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens, boring B37B1296
Vos and Weerts, H. 2011
9
Vos and Weerts, H. 2011
10
http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens, boringen B37B1296 en B37B1286
8
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Afbeelding 3. Uitsnede uit de Geologische Kaart van Nederland, blad 37 West Rotterdam.11
Op de kaart uit de Atlas van Holoceen Nederland die de situatie van 800 n. Chr. weergeeft
maakt het plangebied deel uit van een veengebied.12 Volgens de Geologische Kaart van
Nederland is in het plangebied een Duinkerke III deklaag afgezet.13 Deze laag staat in de
huidige lokale geologie bekend als Laag van Poeldijk. Deze laag is voornamelijk opgebouwd uit
siltige klei met roestvlekken. Het is niet precies hoe dik de Laag van Poeldijk in het plangebied
is, hoewel de laag meestal dunner dan één meter is.

3.2

Historie en Oude kaarten
Volgens de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 maakt het plangebied deel uit van de Oude
Campspolder (afb. 4). De Oude Campspolder sluit aan op de Maasdijk, die in 1245 gereed
kwam. Waarschijnlijk dateert de ontginning van de Oude Campspolder uit de Late
Middeleeuwen.14 Het plangebied bevindt zich op de kaart van Kruikius en Kruikius centraal
en de polder en het maakt daarom geen deel uit van een bewoningslint langs de Oude
Campspolder.

11

van Staalduinen 1979
Vos and Weerts, H. 2011
13
van Staalduinen 1979
14
Haartsen 2009
12
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Afbeelding 4. Vermoedelijke locatie van het plangebied op de kaart van Kruikius en Kruikius uit
1712.15
Op de Kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw, de Bonnekaarten uit de periode
1880 tot en met 1912 en de topografische kaarten uit de periode 1938 tot en met 1995 is het
plangebied als weiland weergegeven. Het historisch kaartmateriaal geeft dus geen aanleiding
om resten van historische bebouwing uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd in het
plangebied te verwachten. In de periode tussen 1996 en 2005 zijn in de gebieden rondom het
plangebied kassen gebouwd.

3.3

Archeologische gegevens
Ten behoeve van de ontwikkeling van het kassengebied rondom de Herenwerf zijn in de jaren
90 twee archeologische onderzoeken in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Het eerste
onderzoek bestond uit waarderend booronderzoek van eerder bekende vindplaatsen in de
Oude Campspolder. De vindplaats 16-18, op ca. 400 m ten westen van het plangebied, bleek
een Laatmiddeleeuws vondstcomplex. Er zijn op dit terrein een groot aantal scherven van
Paffrath, Pingsdorf en kogelpot-aardewerk aangetroffen. Een deel van de nederzetting was
tijdens het booronderzoek in 1996 verdwenen onder een parkeerplaats. Op basis van deze
resultaten is geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren als in deze locatie
bodemverstoringen plaats zouden vinden.16

15
16

Kruikius and Kruikius 1712
Onderzoeksmelding 11271, waarnemingen 28576 en 127730, Schute 1996.
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Afbeelding 5. Overzichtskaart van archeologische waarnemingen, onderzoeksmeldingen en
AMK-terreinen.17
Het tweede terrein wat middels een waarderend booronderzoek is onderzocht bevindt zich op
ca. 400 m ten zuiden van het plangebied. Hier was tijdens booronderzoek in het kader van de
Bodemkaart van Nederland een cultuurlaag uit de IJzertijd aangetroffen. Tijdens het
waarderende booronderzoek werden tussen 45 en 85 cm –mv in de top van de Gantel laag
houtskoolspikkels waargenomen in een zwak ontwikkelde laklaag. De top van de Gantel laag
dateert uit de IJzertijd. De onderzoekers concludeerden dat hoewel geen directe aanwijzingen
gevonden werden voor bewoning uit de IJzertijd, het gebied toch planologisch beschermd
moest worden vanwege de aanwezigheid van de laklaag.18

17
18

Archis 2, geraadpleegd in februari 2015
Onderzoeksmelding 11272, waarneming 16443, Schute 1996.
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In 1997 is in het hele noordelijke gebied van de Herenwerf een archeologisch
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (afb. 6). Hierbij zijn ten westen en ten oosten van het
plangebied noord-zuid georiënteerde proefsleuven getrokken. In het terrein ten oosten van
het plangebied zijn hierbij geen archeologische waarden gevonden. In het terrein ten westen
van het plangebied is in de proefsleuven een akkercomplex uit de Romeinse tijd aangetroffen,
bestaande uit vermengde lagen met schepsporen. Waarschijnlijk bevonden de lagen uit de
Romeinse tijd zich in de top van de geulafzettingen van de Hoekpolder Laag of in de top van
het kleidek van de Gantel Laag.19
Langs de Coldenhovelaan en de Scheerweg zijn tijdens de aanleg van een gasleiding ten
noorden van het plangebied op enkele plaatsen scherven gevonden uit de Romeinse tijd en de
Late Middeleeuwen. Het betreft hier belgisch grijs aardewerk, inheems-romeins aardewerk
Pingsdorf-, Paffrath-, Andenne- roodbakkend- en kogelpot-aardewerk. Op 430 m ten
noordoosten van het plangebied is een verspoelde nederzetting uit de 1e eeuw n. Chr.
gevonden in de top van de Gantel laag.20
Op ongeveer 600 m ten noordoosten van het plangebied is tijdens een onderzoek uit 1993 een
rieten huisvloer uit de IJzertijd of de Romeinse tijd gevonden. De resten bevonden zich in een
vondstlaag met fragmenten bot, houtskool, hout en aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse
tijd. Na het onderzoek is het terrein aangewezen als AMK-terrein van hoge archeologische
waarde.21
Op ongeveer 500 m ten noordwesten van het plangebied is een archeologisch booronderzoek
uitgevoerd. Hierbij zijn geen potentiele bewoningslagen of archeologische indicatoren
gevonden en daarom is het onderzochte gebied vrijgegeven.22

Afbeelding 6. Locatie van de proefsleuven(dikke rode streepjes) en de archeologische
verwachtingswaarde in de top van de Hoekpolder Laag (middelhoog). De lichtblauwe zone is de
omtrek van het nieuwe kassengebied.23
19

Onderzoeksmelding 4797, Kerkhof 2015.
Waarnemingen 23139, 23140, 28578, 28583 en 28585.
21
AMK-terrein 4140, waarnemingen 23149 en 23150.
22
Onderzoeksmelding 14950.
20
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4

Archeologische verwachting
In het plangebied kunnen op meerdere niveaus archeologische waarden aanwezig zijn. In de
top van de geul van de Hoekpolderlaag en in het eventuele dek van de Gantel Laag kunnen
archeologische resten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aanwezig zijn. Deze resten
manifesteren zich als een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, bot, aardewerk
en bouwmateriaal. Ten westen van het plangebied is een akkerlaag uit de Romeinse tijd
gevonden en het is mogelijk dat deze laag doorloopt tot in het plangebied.
In de top van de deklaag van de Laag van Poeldijk kunnen archeologische resten uit de Late
Middeleeuwen aanwezig zijn. Een eventuele archeologische vindplaats manifesteert zich
waarschijnlijk als een vondstrijke, humeuze laag met fragmenten aardewerk en
bouwmateriaal. Op basis van het historisch kaartmateriaal worden geen archeologische
bewoningsresten uit de periode na de 13e eeuw verwacht omdat het plangebied toen centraal
in de Oude Campspolder lag. De voormalige agrarische functie van het gebied kan tot een
verstoring van de top van de bodem hebben geleid.

5

Archeologisch veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 10 februari 2015 door I.S.J. Beckers (senior prospector).

5.1

Methode
Veldinspectie
Het plangebied wordt, voordat het booronderzoek van start gaat, eerst onderworpen aan een
visuele inspectie.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn achttien boringen (nrs. 1 t/m 18) uitgevoerd. De boringen zijn gezet in
vier raaien met een onderlinge afstand van 30 m. De afstand tussen de boringen bedroeg 35
m. De boringen zijn gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een
diameter van 3 cm. De boringen 6 en 10 zijn doorgezet tot 400 cm –mv. De overige boringen
zijn doorgezet tot 200 cm –mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de
NEN 5104 en is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische resten door de grond te
verbrokkelen of versnijden.24 De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals
genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien
aanwezig beschreven.25 De boringen zijn ingemeten met behulp van een gps met een
nauwkeurigheid van 3 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse is afgeleid van het AHN2.

23

Kerkhof et al. 2010; Kerkhof 2015
Nederlands Normalisatie-instituut 1989
25
Bosch 2007
24
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Afbeelding 7. Boorpuntenkaart.

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als weiland. Er zijn geen grote
verschillen in maaiveldhoogte geconstateerd. Vanwege de grasbegroeiing en de daarmee
samenhangende slechte vondstzichtbaarheid is in het plangebied geen oppervlaktekartering
uitgevoerd.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeelding 7.
Bodemopbouw
De diepe ondergrond bestaat uit grijs, matig grof zand. Dit pakket is kalkrijk en gaat naar boven
toe geleidelijk over in matig grof zand met kleilaagjes en matig tot sterk zandige klei met
roestvlekken. De basis van het zandpakket is tijdens het booronderzoek niet bereikt. Volgens
het bureauonderzoek bevindt de basis van het zandpakket zich op 470-500 cm –mv. De
overgang van puur zand naar zand met kleilaagjes bevindt zich op gemiddeld 170 cm –mv. De
top van de laag matig zandige klei bevindt zich gemiddeld op 75 a 90 cm –mv. In het zuiden en
centraal in het plangebied is de top van de laag zandige klei ondieper aangetroffen. In boring
13 is van 105 tot 150 cm –mv een laag sterk siltige, humeuze klei met schelpresten onder de
zandige kleilaag aangetroffen. Dit is een vegetatiehorizont. Het zandpakket en de laag zandige
klei zijn geïnterpreteerd als geulafzettingen van de Hoekpolder Laag.
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In het noorden en oosten van het plangebied is op ca. 70 tot 100 cm –mv een ca. 20 cm dikke
laag donkergrijze, matig siltige kleilaag aangetroffen. Deze kleilaag is matig humeus en
kalkloos. De laag is in de noordoost- en langs de oostzijde, in de boringen 5, 12, 14, 16, 17 en
18, aangetroffen. In boring 4 is een matig humeuze kleilaag tussen 45 tot 75 cm –mv
waargenomen en hier is ook een baksteenspikkel in gevonden. In boring 14 is van 90 tot 105
cm –mv een mineraalarme veenlaag aangetroffen. De humeuze kleilaag wordt geïnterpreteerd
als een vegetatielaag/verlandingslaag met ondiep restgeultje binnen het hoekpolder systeem,
de zandige beddingafzettingen liggen met name in de boringen 13, 14, 15 en 17 dieper dan in
de overige boringen, waardoor dit als restgeultje gezien wordt. Het restgeultje is eerst
opgevuld met een kleilaag met zandlaagjes en later heeft zich in de laagte wat veen en
humeuze klei gevormd.
Boven de zandige kleilaag of de matig siltige kleilaag (inclusief restgeultje) is in het hele
plangebied een bruingrijze, sterk tot uiterst siltige kleilaag aangetroffen. In deze laag zijn
roestvlekken waargenomen en deze laag is kalkrijk. Deze laag reikt tot 50 a 90 cm –mv. De laag
wordt geïnterpreteerd als dekafzetting van de Laag van Poeldijk.
In de bovengrond is een zwak humeuze bouwvoor aangetroffen. Deze bouwvoor is kalkarm,
donkerbruingrijs gekleurd en is 20 tot 60 cm dik. In de boringen 3 en 6 zijn in de bouwvoor
enkele baksteenspikkels aangetroffen en in boring 5 een sintel. In boring 9 is op 10 cm –mv
een fragment kogelpotaardewerk gevonden.
Archeologische indicatoren
Het fragment kogelpotaardewerk is een mogelijke indicatie van een vindplaats uit de Late
Middeleeuwen.
Tijdens eerdere karteringen van het gebied zijn in het plangebied geen archeologische resten
uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Het is dus mogelijk dat het fragment aardewerk een
losse vondst betreft. De akkerlaag die ten westen van het plangebied is aangetroffen is
waarschijnlijk niet in het plangebied aanwezig.
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Conclusies












Wat is de archeologische verwachting (periode, aard en diepteligging) van het gebied?
In de top van de Hoekpolder Laag of de Gantel Laag kunnen archeologische resten uit de
Romeinse tijd en de IJzertijd aanwezig zijn in de vorm van een archeologische laag. In de
top van de Laag van Poeldijk kunnen archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen
van voor de 13 eeuw aanwezig zijn.
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
De bodem bestaat uit een dik pakket geulafzettingen van de Hoekpolder Laag in de
ondergrond. In de noord- en oostzijde van het plangebied is een matig siltige kleilaag
afgezet waarin een vegetatiehorizont is ontstaan. Deze ontbreek in het overige deel van
het plangebied. Het betreft hier mogelijk een ondiep restgeultje binnen de Hoekpolder
Laag. Op de Hoekpolder laag (inclusief ondiep restgeultje of Gantel Laag) is een kleidek van
de Laag van Poeldijk afgezet. In de top van het kleidek is een bouwvoor aanwezig.
Is de bodem nog intact?
Het bodemprofiel is nog grotendeels intact. In de top van de Laag van Poeldijk is een 20 tot
60 cm dikke bouwvoor aanwezig.
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
Vanwege de vondst van een fragment kogelpotaardewerk kunnen in de zuidzijde van het
plangebied nog archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen aanwezig zijn. De
vegetatiehorizont (ondiepe restgeulvulling) in de het oosten en noorden van het
plangebied kan als kansrijke laag wat betreft de IJzertijd of de Romeinse tijd worden
beschouwd. Hierin zijn geen archeologische indicatoren in aangetroffen. De
vegetatiehorizont zal daarom veel eerder een natuurlijke dan een antropogene oorsprong
hebben. De humeuze laag aangetroffen in boring 4 met daarin een baksteenspikkel is
afgedekt door natuurlijke kleilaag (Laag van Poeldijk). Het kan derhalve gaan om een
archeologisch spoor (greppel;) uit de Romeinse tijd. Dit zou aansluiten bij de bij eerder
onderzoek aangetroffen akkerlagen uit de Romeinse tijd, direct ten westen van het
plangebied.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen inrichting?
De voorgenomen funderingswijze van het nieuwe kassengebouw, het plaatsen van
betonpoeren met een diameter van 40 cm ca. 70 cm diep, zal een eventuele
archeologische vindplaats nauwelijks verstoren. Wel is het zaak om voldoende afstand
tussen de betonpoeren te hebben, zodat het grootste deel van de ondergrond van het
plangebied intact blijft. De sleuf centraal in het kassengebouw reikt tot 70 cm –mv diep. De
aanleg van de sleuf zal de vegetatiehorizont en de eventuele archeologische sporen op
deze diepte niet verstoren.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Aangezien door de gekozen funderingswijze een eventuele archeologische vindplaats
nauwelijks verstoord zal worden, is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
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Aanbeveling/Selectieadvies
ArGeoBoor adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling als
voldoende tussenruimte tussen de geplande betonpoeren wordt gerealiseerd (een afstand van
minimaal 4 a 5 m), zodat een eventuele archeologische vindplaats behouden zal blijven.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Midden-Delfland.
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Bijlage 1 boorbeschrijvingen

ArGeoBoor rapportnr. 1348 bijlage 1: boorbeschrijvingen
Opdrachtgever: Bode Project- en Ingenieursbureau

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 1

RD-coördinaten: 76897/441355

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

50

-1,56

60

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
90

100

-2,06

150

-2,56

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

170

200

-3,06

Boring 2

200

RD-coördinaten: 76881/441387

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
30

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

50

-1,56
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
90

100

-2,06

150

-2,56

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

170

200

-3,06

Boring 3

200

RD-coördinaten: 76866/441416

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
30

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, zwak
baksteenhoudend, bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56

60

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
90

100

-2,06

150

-2,56

200

-3,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

200

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 4

RD-coördinaten: 76850/441450

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

50

25

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor

45

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

75

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, zwak baksteenhoudend,
vegetatie horizont

-1,56

90

100

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

-2,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
150

-2,56

200

-3,06

Boring 5

160

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

200

RD-coördinaten: 76869/441478

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
30

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, zwak
koolgruishoudend, bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

100

-1,56

-2,06

55
80
90
100

Klei, sterk siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
Klei, matig siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

115

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, vegetatie horizont
150

-2,56

200

-3,06

150

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

200

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 6

RD-coördinaten: 76886/441448

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, zwak
baksteenhoudend, bouwvoor
45

50

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

-1,56
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
90

100

-2,06

110

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

150

-2,56

200

-3,06
230

250

-3,56

300

-4,06

350

-4,56

400

-5,06

Boring 7

400

RD-coördinaten: 76901/441416

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

50

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
45

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

75

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

-1,56

90

100

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

-2,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
150

-2,56
170

200

-3,06

200

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 8

RD-coördinaten: 76917/441384

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
25

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56
75

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

90

100

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

-2,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
150

-2,56
170

200

-3,06

Boring 9

200

RD-coördinaten: 76932/441354

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
weinig aardewerk, bouwvoor
45

50

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

-1,56
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
90

100

-2,06

110

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

150

-2,56

200

-3,06

150

200

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 10

RD-coördinaten: 76953/441383

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
30

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56
65

100

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

-2,06
130

150

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

-2,56
170

200

-3,06

250

-3,56

300

-4,06

350

-4,56

400

-5,06

Boring 11

400

RD-coördinaten: 76936/441414

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

50

-1,56

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
40
50

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

90

100

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

-2,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
150

-2,56
170

200

-3,06

200

Herenwerf 13 te Maasland (gemeente Midden-Delfland)

Boring 12

RD-coördinaten: 76920/441445

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
40

50

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

-1,56
Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, vegetatie horizont

100

-2,06

85
90
100

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

150

-2,56

200

-3,06

Boring 13

160

200

RD-coördinaten: 76904/441477

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
15

50

-1,56

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

50

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm
Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

100

-2,06

105

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, vegetatie
horizont
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

150

-2,56

150

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
180

200

-3,06

Boring 14

200

RD-coördinaten: 76923/441506

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
20

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56
70

Klei, matig siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk

90

100

-2,06

105

140

150

-2,56

200

-3,06

160

200

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen
Klei, uiterst siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, veel veen/humusbandjes, gelaagd
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
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Boring 15

RD-coördinaten: 76938/441474

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
25

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

100

-1,56

-2,06

70

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

100

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, veel dunne zandbandjes
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

150

-2,56
170

200

-3,06

Boring 16

200

RD-coördinaten: 76953/441443

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
25

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56
70
80

100

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, vegetatie horizont
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd

-2,06
120

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk
150

-2,56

200

-3,06

Boring 17

200

RD-coördinaten: 76970/441412

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06

50

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
40

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

70

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, vegetatie horizont

-1,56
85

100

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, veel dunne zandbandjes

-2,06

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
145

150

-2,56

200

-3,06

200
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Boring 18

RD-coördinaten: 76986/441380

mv (cm) NAP(m)
0
-1,06
30

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm,
bouwvoor
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkarm

50

-1,56
75

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, vegetatie horizont

90

100

-2,06

110

140

150

-2,56

200

-3,06

Klei, matig zandig, grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne kleibandjes, gelaagd
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk

200

