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Samenvatting 

In opdracht van Koornneef Vastgoed B.V. heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest 

een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Endeldijk 3 te Honselersdijk (Gemeente 

Westland). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande woning en de bouw 

van een appartementencomplex (Oppervlakte nieuwbouw 230 m2; perceeloppervlakte 460 

m2). Hierbij wordt de bodem ter plaatse van de nieuwbouw naar verwachting tot 60 cm-mv 

(diepte bouwput) uitgegraven. Daarnaast bestaat de bodemverstoring uit het aanbrengen van 

heipalen. Het betreft de gebruikelijke dichtheid van heipalen voor woningbouw, een palenplan 

is nog niet aanwezig. 

Op het perceel ligt de dubbelbestemming waarde-archeologie-1. Deze waarde is overgenomen 

van de archeologisch beleidskaart van de gemeente Westland. Uit deze kaart blijkt dat de 

locatie ligt in het historische centrum van Honselersdijk. Bij ingrepen groter dan 50 m2 en 

dieper dan 30 cm –mv (in het bestemmingsplan ligt de ondergrens op 30 m2) dient een 

archeologisch onderzoek deel uit te maken van de ruimtelijke procedure. Om een specifieke 

archeologische verwachting op te stellen is in eerste aanleg een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd. 

Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende archeologische verwachting worden 

geformuleerd: Direct onder het maaiveld zijn archeologische resten uit de eerste helft van de 

nieuwe tijd te verwachten. Een tweede potentieel niveau met resten uit de late middeleeuwen 

en 1e deel van de nieuwe tijd, bevindt zich onder opgevaren grondlagen met een dikte van 70 

cm. Onder de Laag van Poeldijk, vanaf circa 100 cm-mv of dieper, kunnen in de top van de 

Gantel Laag resten uit de middeleeuwen en de Romeinse tijd aanwezig zijn. De verwachting is 

dat de bodem als gevolg van het gebruik van het perceel tot op heden tot circa 30 cm-mv 

geroerd is en ter plaatse van de kelder (omvang onbekend) aanzienlijk dieper. Bij 

graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm-mv worden archeologische resten bedreigd. In dit 

geval worden resten uit de nieuwe tijd bedreigd. Deze zijn echter niet op te sporen met behulp 

van booronderzoek, daar deze zich bevinden binnen de verwachte geroerde grond. Naar 

verwachting is de archeologische waarde van deze resten beperkt en wordt geadviseerd deze 

niet verder te onderzoeken. 

Het wordt aanbevolen om het aantal heipalen zoveel mogelijk te beperken, zodat de diepere 

archeologische niveaus vanaf 70 cm-mv (late middeleeuwen en 1e deel van de nieuwe tijd) en 

vanaf 100 cm-mv (Romeinse tijd – middeleeuwen) zo min mogelijk geroerd worden. Bij het 

palenplan dient voldoende ruimte te blijven bestaan tussen de aan te brengen heipalen, zodat 

in de toekomst archeologisch onderzoek van de dieper gelegen niveaus mogelijk blijft. 

Blijkt het niet mogelijk om te voldoen aan de bovenstaande aanbeveling dan wordt 

geadviseerd om een verkennend/karterend booronderzoek uit te voeren naar de aan- of 

afwezigheid van dieper gelegen archeologische niveaus. Het gaat om de top van het 

Westlanddek vanaf 70 cm-mv en de top van de Gantellaag vanaf 100 cm-mv. 
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Dit rapport en advies dient te worden voorgelegd aan de gemeente Westland.  

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 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Westland.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Koornneef Vastgoed B.V. heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest 

een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Endeldijk 3 te Honselersdijk (Gemeente 

Westland). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande woning en de bouw 

van een appartementencomplex (Opp. 230 m2). De oppervlakte van het perceel waarbinnen de 

bebouwing gerealiseerd worden is 460 m2. Bij de bouw wordt de bodem naar verwachting tot 

60 cm-mv (diepte bouwput) uitgegraven en er worden heipalen aangebracht. De dichtheid van 

de palen is zoals gebruikelijk voor woningbouw. Er is nog geen palenplan. Er zijn geen kelders 

voorzien. 

Voor het realiseren van de plannen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Op het perceel 

ligt de dubbelbestemming waarde-archeologie-1.1 Deze waarde is overgenomen van de 

archeologisch beleidskaart van de gemeente Westland. Uit deze kaart blijkt dat de locatie ligt 

in het historische centrum van Honselersdijk. Bij ingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 30 

cm –mv (in het bestemmingsplan ligt de ondergrens op 30 m2) dient een archeologisch 

onderzoek deel uit te maken van de ruimtelijke procedure. Om een specifieke archeologische 

verwachting op te stellen is in eerste aanleg een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. 

Mogelijk zijn archeologische vervolgonderzoeken noodzakelijk. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in de periode oktober - december 2016 door L.C. Nijdam. 

Deze 1e, 2e en 3e versie van het rapport zijn namens de gemeente Westland voorzien van 

commentaar door mevr. N. van Waveren. Dit commentaar is verwerkt in deze 4e versie. 

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. 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? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 4.0.2   

                                                           
1
 Bestemmingsplan Kern Honselersdijk, geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl 

2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2015 
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1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Endeldijk 3  
Kadastrale nrs.  A 01098 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Westland 
Opdrachtgever: Koornneef Vastgoed B.V. 

Dijkstraat 102 
2675 AZ Honselersdijk 

Adviseur Opdrachtgever ArcheoWest 
Dhr. M. Kruithof 
T 06-22652538 
E info@archeowest.nl 

Bevoegd gezag: Gemeente Westland 
Centrumcoördinaat: 75527/447377 
Oppervlakte perceel: 
Oppervlakte nieuwbouw 

Circa 460 m
2  

260 m
2
 

Kaartblad: 37B 
Onderzoekmeldingsnummer: 4018315100 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De locatie Endeldijk 3, ligt ten noordoosten van centrum van Honselersdijk (zie afbeelding 1) 

nabij de straat Poeldijksepad, tegenover een rotonde. Rechts (ten oosten) van de woning ligt 

een tegelpad naar de Rehobothkerk, die gebouwd is in 1923. Het plangebied is momenteel 

bebouwd. Het maaiveld ligt op een hoogte van 0,6 m (achterzijde) tot 0,8 m (voorzijde) +NAP.3 

De bodemverstoring onder het bestaande pand is niet bekend. Ter plaatse van een kleine 

kelder bevindt zich een diepere verstoring. 

                                                           
3
 AHN2 2007-2012 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.4 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om de bestaande woning te slopen en een appartementencomplex te 

bouwen (zie afbeelding 2). Het gaat om een gebouw met een oppervlakte van 260 m2. Er zal 

een kruipruimte van 60 cm-mv worden uitgegraven en er zullen heipalen worden geplaatst. De 

dichtheid van de heipalen zal gebruikelijk zijn zoals onder woningbouw. Er is nog geen 

palenplan voor handen. 

                                                           
4
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. Perceel (paars) en nieuwbouw (rood) op een kadasterkaart.  
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens 

De onderstaande cursieve tekst is overgenomen uit de toelichting op de beleidskaart van de 

Gemeente Westland en waar nodig aangepast (Kerkhof 2012, p 11 – 14). ‘In het Westland is in 

de loop der tijd zeer veel sedimentatie opgetreden. Als gevolg van deze geologische 

ontwikkelingen was het uiterlijk van het landschap continu aan verandering onderhevig. De 

verschillende geologische afzettingen die na elkaar zijn ontstaan hadden een conserverende of 

juist erosieve invloed op hun voorgangers. Hierdoor zijn de verschillende geologische situaties 

uit het verleden in meer of mindere mate bewaard gebleven in de ondergrond. 

Door een geleidelijke temperatuurstijging aan het einde van de laatste ijstijd (rond 500 v.Chr.) 

smolt het landijs en steeg de zeespiegel. Als gevolg van grondwaterstijgingen werd de zandige 

ondergrond (Formaties van Boxtel en Kreftenheye, circa 20-22 m -NAP) vochtig en trad er 

veengroei op (Basisveen Laag). Rond 6000 v.Chr. verdronk het landschap en veranderde het 

gebied in een waddenzee, waarin dikke lagen klei en zand werden afgezet. Deze waddenzee 

werd aan de westzijde afgesloten door een kustbarrière met zeegaten die in het verlengde 

lagen van rivieren als de Schelde, Maas, Rijn en IJ. Via deze zeegaten drong zeewater binnen in 

de lagune.  

Rond 4000 v.Chr. nam de snelheid van de zeespiegelstijging af. Er ontstonden strandwallen 

(Laagpakket van Zandvoort) met lage duinen op de plaats van de kustbarrières (op de lijn 

Wateringen – Naaldwijk), die de openingen bij de riviermonden grotendeels afsloten.  

Door de vorming van de strandwallen ontstond een lagunair gebied dat geleidelijk dichtslibde 

en verzoette. Door inbraken vanuit zee, bijvoorbeeld via de Maas, overstroomde geregeld delen 

van het landschap achter de duinen. Het landschap werd ook aangetast door erosie van de 

Maas en de daarin uitkomende zijrivieren. Deze rivieren schuurden uit tot eb- en vloedkreken, 

waarlangs oeverwallen ontstonden. Buiten deze rivieren werden kleidekken afgezet 

(Laagpakket van Wormer). In perioden waarin de zee het land minder vaak overstroomde, 

begroeide het oppervlak met riet, zeggen en broekbossen. Op de droge oeverwallen langs de 

geulen ontstonden moerasbossen.  

Vanaf circa 2200 v.Chr. vond grootschalige veengroei plaats in het gebied (Hollandveen 

Laagpakket). De basis van deze laag ligt op circa 5,5 m –NAP. Het grootste deel van dit 

veengebied is later bedekt geraakt of geërodeerd als gevolg van het ontstaan van latere 

afzettingen. In de droogmakerijen (zoals de Wateringveldsepolder) lag dit veen aanvankelijk 

aan het oppervlak, maar is het afgegraven.  

Na deze periode van veengroei is er in het Westland tot driemaal sprake geweest van een 

verhoogde invloed van de zee, waarbij de veenvorming werd onderbroken. Tijdens deze 

zogenaamde transgressies zijn verschillende geologische afzettingen gevormd: de Hoekpolder 

Laag (circa 1500-850 v.Chr.), de Gantel Laag (circa 300-50 v.Chr.) en de Laag van Poeldijk (circa 

1100-1300 na Chr.). 
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In deze cyclus worden trans- en regressiefasen onderscheiden. Tijdens een transgressiefase 

drong de zee het land binnen. Riviertjes werden uitgesleten tot diepe geulen, waardoor het 

veengebied achter de kustlijn werd ontwaterd, verdroogde en inklonk. Op het hoogtepunt van 

een transgressiefase overstroomde de geklonken gronden en werd er een kleidek afgezet. Aan 

het einde van een transgressiefase (begin van de regressiefase) trok de zee zich terug, slibden 

de geulen dicht met zand en zavel, stagneerde de afwatering in het omringende gebied, trad 

vernatting op en vond opnieuw veenvorming plaats.  

Tijdens de Hoekpolder-fase (voorheen Duinkerke 0) zijn vooral in het zuidoosten van de 

gemeente Westland geulen uitgesneden in het Hollandveen. Deze geulen zijn later opgevuld 

met fijn zand en zavel. Buiten de geulen zijn dekafzettingen ontstaan. 

Tijdens de Gantel-fase (voorheen Duinkerke I) sneed de zee zich verder landinwaarts in, via de 

Gantel, die rond 300 v.Chr. ten zuidwesten van Naaldwijk het land binnendrong. Deze geul liep 

via Wateringen, Midden-Delfland en Rijswijk naar Delft. De geulen uit deze fase raakten later 

opgevuld met klei, afgewisseld met zandlaagjes. De dekafzettingen van de Gantel Laag bestaan 

uit zware klei en zijn over het grootste deel van Westland verspreid. Rond het begin van de 

jaartelling vormde zich een zandige haakwal tussen Monster en Naaldwijk (de Naaldwijkse 

Geest), die uiteindelijk de monding van de Gantel afsloot.  

Tijdens de Poeldijk-fase (voorheen Duinkerke IIIa ) brak de zee door de haakwal tussen Monster 

en Naaldwijk en bij De Lier, waardoor een groot deel van het Westland vernatte. De afzettingen 

zijn waarschijnlijk tot stand gekomen door stormvloeden in combinatie met dijkdoorbraken en 

kunnen zowel een conserverende als erosieve invloed hebben gehad op de reeds aanwezige 

bodem (en eventueel daarin aanwezige archeologische waarden).’ 

Zoomen we in op het plangebied door middel van de geologische kaart dan blijkt dat het 

plangebied ligt in een zone met de code SA0.3a (zie afbeelding 3a). Dit houdt in dat binnen 6,0 

m-NAP oude strand- en duinzanden (Laagpakket van Zandvoort) aanwezig zijn. Deze worden 

bedekt door achtereenvolgens: Laagpakket van Wormer (voorheen Afzettingen van Calais met 

veeninschakelingen), het Hollandveen Laagpakket en het Laagpakket van Walcheren 

(voorheen: Afzettingen van Duinkerke), waarbij de afzettingen van de Poeldijk-fase (voorheen 

Duinkerke IIIa) aan de oppervlakte liggen. De Laag van Poeldijk (of Westlanddek) bestaat uit 

kalkarme zavel met plaatselijk kalkarme lichte klei. Geulpatronen ontbreken grotendeels in 

deze afzettingen. In de toelichting op de geologische kaart wordt wel gesproken van een 

crevasse achtige afzettingen als gevolg van de doorbraak van een strandwal.5 De ruitjes-

arcering op de kaart geeft aan dat onder de Laag van Poeldijk nog oudere afzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren aanwezig zijn. In het gebied ten noorden van de Maasmond zijn dit 

voornamelijk afzettingen behorende tot het Gantel systeem (voorheen Duinkerke-I of Pre-

Romeinse afzettingen genoemd). Ter plaatse gaat het om dekafzettingen die vanuit de Gantel 

zijn afgezet (Gantel Laag), die bestaan uit compacte kalkloze, zeer zware klei.  

                                                           
5
 Van Staalduinen 1979 
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Afbeelding 3a. Het plangebied op een uitsnede uit de geologische kaart.6 

Uit de geomorfologische kaart (afbeelding 3b) blijkt dat ten noordwesten van Honselersdijk 

een getij-inversierug ligt (code 3K33) en ten zuidwesten van de Endeldijk een vlakte van getij-

afzettingen (hooggelegen, code 2M35a). Het plangebied zelf is gelegen in de bebouwde kom 

en de natuurlijke ondergrond zou onderdeel van de hierboven genoemde eenheden kunnen 

uitmaken.7 Uit de bodemkaart blijkt dat er in de omgeving, rondom Honselersdijk 

tuineerdgronden voorkomen (code EK19). Het plangebied ligt in de bebouwde kom. Meer zegt 

een bodemkaart uit 1948 (zie afbeelding 3c).8 Uit deze bodemkaart blijkt dat in het plangebied 

opgevaren (zand dat met boten is aangevoerd) gronden voorkomen met een dikte van 70 cm. 

Het opvaren van zand gebeurde al voor 1800. Wanneer het zand op de locatie is opgebracht is 

derhalve niet te zeggen.9 Dit kan al geweest zijn voor de locatie bebouwd was, zoals op de 

kaart van Kruikius uit 1712.  

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1979 

7
 Alterra 2008 

8
 Van Liere 1948 

9
 Van Liere 1948, p. 109 
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3b Geomorfologische kaart.  

  

3c Bodemkaart 1948  

Afbeelding 3b (niet opschaal, wel 
noordgericht). Plangebied (blauw) op de 
geomorfologische kaart. Legenda: 
lichtgroen=3K33 getij-inversierug; grijsblauw 
= vlakte van getij-afzettingen (hooggelegen, 
noordwestpunt en oostzijde) en groengrijs = 
vlakte van getij-afzettingen (zuidoostzijde).   

Afbeelding 3c. Uit de bodemkaart (niet op 
schaal, wel noordgericht) van Van Liere uit 
1948 blijkt dat ter plaatse opgevaren zandige 
gronden aanwezig zijn met een dikte van meer 
dan 70 cm. 

 

3.2 Historische situatie 

Algemene situatie 

Honselersdijk is een dijkdorp. Na overstromingen in de twaalfde eeuw is langs de Kleine Gantel 

een lage dijk aangelegd. Achter de dijk liep een weg en een sloot. Langs deze weg is het dorp 

ontstaan. De sloot is in 1930 gedempt.10 Het restant van ‘De Kleine Gantel’ is nog altijd 

herkenbaar en ligt in de vorm van een sloot en een serie perceelgrenzen op circa 300 meter 

ten noordoosten van het plangebied. 

De naam Honselersdijk wordt voor het eerst genoemd in 1280-1287 en is een samenstelling 

van Hontele en dijk. Hontele is een plaatsje dat al in het jaar 1257 vermeld wordt met als 

eerste lid de diernaam ‘hond’ of de achternaam ‘Hond’. 11 Omstreeks het jaar 1000 begon men 

met het aanleggen van dijken en het inpolderen van het Westland. In eerste instantie legde 

men dijken aan langs de getijdenkreken de Gantel, de Lee en later ook langs de Maas (1238).   

                                                           
10

 www.monumentaalwestland.nl 
11

 Van Berkel & Samplonius 2006 
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Oude kaarten 

Op de kaart van Kruikius uit 1712 is te zien dat langs de noordzijde van de Endeldijk volop 

bebouwing voorkwam  en dat ook het plangebied bebouwd was (zie afbeelding 4).Uit de 

kadastrale minuutplan (zie afbeelding 5) blijkt dat er bebouwing aanwezig was langs de 

straatzijde kant en een gebouwtje centraal op het terrein. Met name vanaf 1900 is er veel 

veranderd in de omgeving van het plangebied, maar de locatie zelf is al die tijd bebouwd 

gebleven. 

Afbeelding 4. Plangebied (groen) op een uitsnede van de Kruikius kaart uit 1711.12 

                                                           
12

 Kruikius and Kruikius 1712 
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Afbeelding 5. Plangebied omgeven door een rode rechthoek op een uitsnede van de kadastrale 
minuutplan van rond 1832.13 De kaart is noordgericht, maar niet op schaal (projectie bleek niet 
goed mogelijk). 

 

 

                                                           
13

 Kadaster 1811-1832 
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit de periode 1900-1920.14   

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1900-1920 
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3.3 Archeologische informatie 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).15 Voor de ligging van de nrs. zie afbeelding 7. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK)  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Westland is het centrum van het dorp 

Honselersdijk aangegeven als historische dorpskern (zie afbeelding 8). Het centrum van 

Honselersdijk is niet opgenomen op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) van de 

Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. 

Waarnemingen  

Op slechts 120 meter ten noordwesten van het plangebied zijn op een diepte van 150 cm-mv 

talrijke aardewerkfragmenten, huttenleem, dakpannen, botresten en andere vondsten uit de 

Romeinse tijd aangetroffen, die duiden op een omvangrijke vindplaats (nummers 12324 en 

13478).  

Op 70 meter ten zuidwesten van het plangebied is aardewerk uit de late middeleeuwen 

gevonden (waarneming 21771).  

Melding 49569 betreft de resultaten van een archeologische opgraving. Deze worden 

hieronder beschreven bij onderzoeksmelding 3023. 

Afbeelding 7. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in archis. 
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Onderzoeksmeldingen 

Melding 49297: centrum plan Honselersdijk 

Op basis van het bureauonderzoek werd geconcludeerd dat het plangebied een hoge 

archeologische verwachting heeft voor nederzettingsresten uit de perioden Romeinse tijd en 

middeleeuwen. Verwacht wordt dat het terrein circa 70 cm is opgehoogd. Om de verwachting 

te toetsen is een verkennend booronderzoek, bestaande uit 8 boringen, uitgevoerd. Boringen 

1 t/m 4 van dit onderzoek zijn geplaatst op een parkeerterrein gelegen op 75 meter ten 

westen van het onderhavig plangebied (Endeldijk 3), eveneens aan de noordzijde van de 

Endeldijk. Boringen 1 t/m 3 zijn gestaakt op 100 cm-mv. Tot deze diepte bestond de bodem uit 

opgebrachte grond met enkele fragmenten bouwpuin. In boring 4 is tot 115 cm-mv een 

opgebrachte kleilaag aangetroffen. Deze boring is dieper doorgezet en heeft tot 180 cm-mv 

een sterk siltige donkergrijze kleilaag (dekafzetting v/d Gantel Laag) aangetoond met een enkel 

fragment bouwpuin. Tot 350 cm-mv komt een grijze kleilaag voor met enkele plantenresten en 

vanaf 220 cm-mv komen enkele zandlagen voor (Hoekpolder Laag).16  

Melding 3023: 

‘Opgraving van een terrein met voornamelijk fundamenten van een boerderij en/of een 

woonhuis dat sinds de 17e eeuw in een aantal verschillende fasen is gebouwd/verbouwd Naast 

de fundamenten is het nodige aan vondsten aangetroffen maar niet als complex. Een beerput 

en waterput waren leeg of zodanig gesloopt dat er geen vondsten meer aanwezig waren.  

Literatuur: Het plein gekeerd; Archeologisch onderzoek op het Moddermanplein te 

Honselersdijk (gemeente Naaldwijk) O.Dorenbos, B.Klooster en J.M.Koot; Archeologisch 

Rapport; Rijswijk, juli 2004.’ 

Melding 31571: 

‘Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn binnen de 

plangebieden. Er zijn geen archeologische indicatoren of archeologisch interessante lagen 

aangetroffen. Er worden derhalve geen archeologische vindplaatsen verwacht en de 

voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder nader archeologisch onderzoek worden 

uitgevoerd.  Er behoeven geen bijzondere voorzieningen te worden getroffen om 

archeologische waarden te behouden of te ontzien. Zonder nader uit te voeren archeologisch 

vervolgonderzoek kan met de ontwikkeling van de plangebieden worden begonnen.’ 

Melding 21354: 

‘Bij navraag naar de exacte bouwwerkzaamheden wordt door de klant aangegeven dat de 

gemiddelde verstoringsdiepte 1 meter onder maaiveld zal gaan bedragen. Het bevoegd gezag 

maakt hierop melding van een publicatie van Van Liere (1948). Uit deze publicatie blijkt dat er 

binnen het plangebied sprake is van kunstmatige ophogingen (met duinzand) van meer dan 70 

centimeter (zie afb. 7). Als we de oude bouwvoor meerekenen die onder dit ophogingspakket 

aanwezig is, geldt dat de kans dat er archeologische waarden bedreigd zullen worden door de 

voorgenomen ingreep zeer klein is. ADC ArcheoProjecten adviseert dan ook om in het 

plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren. Wat betreft de archeologie 

is er geen belemmering om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is 

echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 

resten voorkomen.’ 
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Archeologische beleidsadvieskaart (zie afbeelding 8) 

Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland maakt het plangebied deel uit van de 

historische kern van Honselersdijk met een hoge verwachting voor resten uit de 

Middeleeuwen. Dit betekent dat plangebieden groter dan 50 m2, waarbij dieper dan 30 cm 

wordt gegraven, onderzocht dienen te worden.17  

Afbeelding 8. Plangebied op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland.18  
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4 Archeologische verwachting 

In het plangebied kunnen in de natuurlijke afzettingen, die vanuit de Gantel hebben 

plaatsgevonden, archeologische resten worden verwacht uit de Romeinse tijd, vroege en volle 

middeleeuwen. Deze bewoningssporen worden verwacht onder opgebrachte/opgevaren 

grond en onder de Laag van Poeldijk met een gezamenlijke verwachte dikte van 100 tot 150 

cm. Een archeologische vindplaats op dit niveau zal zich naar verwachting kenmerken door een 

humeuze laag of vegetatie horizont met mogelijk archeologische indicatoren als verbrande 

leem, aardewerkbrokjes, houtskool, fosfaatvlekken etc. Mogelijk is sprake van een 

zogenaamde ’vuile’ laag. Een dergelijke laag is met name door kleurverschillen goed door 

middel van booronderzoek op te sporen. Off-site sporen zijn nauwelijks door middel van 

booronderzoek op te sporen. De 12e eeuwse (1134/1135) overstromingen, waarbij de Laag van 

Poeldijk is afgezet, hebben mogelijk een eind gemaakt aan de bewoning op deze natuurlijke 

ondergrond. 

Na de bedijking in de late middeleeuwen en nieuwe tijd heeft de bewoning zich 

geconcentreerd langs de dijk. Terpjes uit de eind 12e en begin 13e eeuw kunnen overigens niet 

worden uitgesloten.19 De kans op resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is, op basis 

van oude kaarten, zeer hoog. Uit onderzoeken in de omgeving en een bodemkaart uit 1948 

blijkt dat in het gebied een opgebrachte bodemlaag met een dikte van 40 tot 70 cm aanwezig 

is. Dit is waarschijnlijk ook in het plangebied het geval en is aangetoond bij booronderzoek op 

75 meter ten westen van het plangebied. In de top van deze ten behoeve van de tuinbouw 

opgebrachte laag kunnen archeologische resten uit de nieuwe tijd aanwezig zijn. 

  

                                                           
19

 Bult 2011 



ArGeoBoor rapport 1433: Endeldijk 3 te Honselersdijk, versie 4 
Opdrachtgever: Koornneef Vastgoed B.V. 20 

5 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied 

ligt?  

Het plangebied bevindt zich op basis van de geomorfologische kaart op de overgang van een 

getij-inversie rug naar een vlakte van getij-afzettingen. Na overstromingen in het begin van 

de 12e eeuw werd een dijk aangelegd, waarlangs bewoning heeft plaatsgevonden. 

Uit de bodemkaart van 1948 en archeologisch onderzoek in de omgeving blijkt dat in veel 

gevallen een opgebrachte/opgevaren laag met een dikte van 70 cm aanwezig is. Hieronder 

wordt de Laag van Poeldijk verwacht op dekzandafzettingen (kwelder) van de Gantel Laag. 

Dit niveau wordt op een diepte van 100 tot 150 cm –mv verwacht. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

In het plangebied worden archeologische resten verwacht uit de Romeinse tijd tot en met 

de nieuwe tijd. Na verlanding van de Gantel in het begin van de Romeinse tijd, zijn op de 

plaatselijk vruchtbare kleigronden op diverse locaties resten uit Romeinse tijd aangetroffen. 

Vindplaatsen uit de vroege en volle middeleeuwen op ditzelfde niveau zijn zeldzaam. Dit kan 

het gevolg zijn van vernatting, maar er kan ook een andere oorzaak voor zijn. Na de 

overstromingen in de 12e eeuw vond bewoning plaats nabij dijken (eventueel ook op 

terpjes). De nederzetting Honselersdijk ontstond langs een dijk. Mogelijk is al voor 1712 

grond opgevaren in het gebied. Uit oude kaarten blijkt dat het plangebied na die tijd 

vermoedelijk bebouwd is geweest en er geen grond meer kon worden opgebracht.  

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd kunnen direct onder het maaiveld verwacht worden 

op de opgevaren gronden. Resten uit de late middeleeuwen en 1e deel van de nieuwe tijd 

kunnen worden verwacht onder de opgevaren gronden vanaf 70 cm-mv. Echter indien 

grond opgevaren zijn, dan zal het terrein waarschijnlijk in gebruik zijn geweest als bouwland. 

Resten uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen zullen grotendeels bestaan uit funderingen 

van steen- en mogelijk houtbouw. Daarnaast worden resten van waterputten, greppels en 

andere ingravingen verwacht. Resten uit de Romeinse tijd, vroege-, en volle middeleeuwen 

worden verwacht tussen 100 en 150 cm-mv. Indien aanwezig, dan is de verwachting dat 

deze zich laat opsporen door de aanwezigheid van een archeologische laag, die wordt 

gekenmerkt door het voorkomen van een vuile kleilaag met houtskool-, aardewerk-, fosfaat- 

, bot en andere archeologische indicatoren. In de daaronder gelegen schonere kleilagen 

kunnen zich grondsporen aftekenen die resten van boerderijen en/of greppel systemen 

kunnen voorstellen. 

 Kan iets gezegd worden over een eventuele verstoring van de bodem?  

Op basis van een bodemkaart en diverse onderzoeken in de omgeving is de verwachting dat 

de bodem tot een diepte van 70 cm-mv bestaat uit opgevaren grond. Hierop kunnend 

resten uit de nieuwe tijd aanwezig zijn. Daaronder kan nog een oude bouwvoor aanwezig 

zijn. Ter plaatse van de bestaande woning zal de bodem tot een zekere onbekende diepte 

verstoord zijn. Er is een kelder aanwezig, maar de omvang daarvan is niet exact bekend. 
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorziene werkzaamheden. 

Door de voorziene graafwerkzaamheden tot 60 cm-mv worden resten uit de nieuwe tijd 

bedreigd. Resten uit de late middeleeuwen en oudste deel van de nieuwe tijd worden onder 

de opgevaren grond verwacht, vanaf 70 cm-mv. Archeologische resten in de top van de 

Gantel Laag worden bedreigd bij bodem ingrepen dieper dan 100 cm-mv. Er is nog geen 

palenplan aanwezig, dus niet bekend is in welke mate de diepere potentiele archeologische 

niveaus bedreigd worden.  
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6 Aanbeveling 

De resten die bedreigd worden zijn door middel van booronderzoek moeilijk op te sporen, 

daar deze zich bevinden binnen de verwachte geroerde grond. Naar verwachting is de 

archeologische waarde van deze resten beperkt en wordt geadviseerd deze niet verder te 

onderzoeken. 

Het wordt aanbevolen om het aantal heipalen zoveel mogelijk te beperken, zodat de diepere 

archeologische niveau’s vanaf 70 cm-mv (late middeleeuwen en 1e deel van de nieuwe tijd) en 

vanaf 100 cm-mv (Romeinse tijd – middeleeuwen) zo min mogelijk geroerd worden. Bij het 

palenplan dient voldoende ruimte te blijven bestaan tussen de aan te brengen heipalen, zodat 

in de toekomst archeologisch onderzoek van de dieper gelegen niveaus mogelijk blijft. 

Blijkt het niet mogelijk om te voldoen aan de bovenstaande aanbeveling dan wordt 

geadviseerd om een verkennend/karterend booronderzoek uit te voeren naar de aan- of 

afwezigheid van dieper gelegen archeologische niveaus. Het gaat om de top van het 

Westlanddek vanaf 70 cm-mv en de top van de Gantellaag vanaf 100 cm-mv. 

Dit rapport en advies dient te worden voorgelegd aan de gemeente Westland. 

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 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Westland. 
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