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Samenvatting 

In opdracht van Bode Project- en Ingenieursbureau heeft ArGeoBoor in samenwerking met 

ArcheoWest een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd aan de Casembrootlaan 35 te Poeldijk (Gemeente Westland). De aanleiding van het 

onderzoek is het graven van nieuwe watergangen en de bouw van drie grootte en vijf kleine 

watersilo’s nabij een nieuw te bouwen kas. Kassenbouw is vanwege het geringe 

verstoringpercentage vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Echter bij de hierboven 

genoemde werkzaamheden vindt wel bodemverstoring plaats. De oppervlakte van deze 

bodemverstoring valt binnen een gebied van circa 5.000 m2. 

 

Uit het bureau- en verkennend booronderzoek is gebleken dat archeologische resten verwacht 

worden uit de periode neolithicum-bronstijd in de top van een aangetroffen duin in de 

omgeving van de boringen 3 en 8.  

In de top van de Gantel Laag, gelegen direct onder de bouwvoor in de boring 1 en mogelijk 

boring 3 kunnen archeologische resten verwacht worden uit de periode Romeinse tijd tot en 

met de 1e helft van de nieuwe tijd. Er is geen archeologisch laag aangetroffen onder de 

bouwvoor, waardoor de kans op een archeologische vindplaats klein wordt geacht. Wel komt 

in boring 2 fosfaat voor, hetgeen kan duiden op beweiding van de kwelder ter plaatse. Fosfaat 

vormt zonder andere indicatoren geen directe aanwijzing voor menselijke activiteit ter plaatse.  

De top van de Gantel Laag is in de boringen 3 t/m 10 aangetast ten tijde van de afzetting van 

de Laag van Poeldijk. In de top van de Laag van Poeldijk zijn in de boringen eveneens geen 

archeologische indicatoren in een archeologische laag aangetroffen, waardoor de kans op een 

vindplaats uit de late middeleeuwen of 1e helft nieuwe tijd klein wordt geacht. Voor een deel 

betreft het ook laaggelegen gronden nabij de restgeul met een lage archeologische 

verwachting (boringen 4 t/m 6). 

Aanbevolen wordt om de voorziene sloten 25 meter aan weerszijden van boringen 3 en 8 niet 

dieper te graven dan 2 meter. Dit om te voorkomen dat de aangetroffen duin in de 

ondergrond wordt aangetast. In het overige deel van het plangebied worden geen 

archeologische vindplaatsen verwacht. Het plangebied kan worden vrijgegeven voor de 

toekomstige ontwikkeling: het aanleggen van de sloot, met bovenstaande beperking en het 

aanleggen van de watersilo’s. 

 

De concept versie van dit rapport is voorgelegd aan de gemeente Westland. De opmerkingen 

van de gemeente (mevr. A.M.I. van Waveren, d.d. 7-2-2017) zijn verwerkt in onderhavige 

eindversie van dit rapport. 

 

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 Bode Project- en Ingenieursbureau heeft ArGeoBoor in samenwerking met 

ArcheoWest een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd aan de Casembrootlaan 35 te Poeldijk (Gemeente Westland). De aanleiding van het 

onderzoek is het graven van twee nieuwe watergangen en de bouw van drie grootte en vijf 

kleine watersilo’s nabij een nieuw te bouwen kas. Kassenbouw is vanwege het geringe 

verstoringpercentage vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Echter bij de hierboven 

genoemde werkzaamheden vindt wel bodemverstoring plaats. De oppervlakte van deze 

bodemverstoring valt binnen een gebied van circa 5.000 m2. 

Voor het realiseren van de plannen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Uit het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’ uit 2012 blijkt dat de 

dubbelbestemming Waarde - Archeologie (WR-A5) op het perceel ligt.1 Bij ingrepen groter dan 

500 m2 en dieper dan 50 cm –mv dient een archeologisch onderzoek deel uit te maken van de 

ruimtelijke procedure (uitgezonderd kassenbouw). 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in december 2016 door L.C. Nijdam volgens SIKB-protocol 

4002. Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op 9 januari 2017 door M. Kruijthof (KNA-

archeoloog) conform SIKB-protocol 4003. 

 

Dit is versie 1 van dit rapport. Indien de bevoegde overheid wijzigingen wenst, dan zullen deze 

worden verwerkt in een volgende versie. Indien dit niet het geval is, dan wordt deze versie in 

de loop der tijd als definitieve beschouwd.  

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 verkennend booronderzoek heeft tot doel het bepalen van de 

bodemopbouw om kansrijke zones te selecteren en kansarme zones uit te sluiten van 

vervolgonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

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

ligt? 

 Welk type archeologische resten kunnen worden verwacht? 

 Zijn er aanwijzingen voor archeologische resten aanwezig 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 Poeldijk uit 2013, geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl 

2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2015 
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1.3 Administratieve data 

Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Westland 
Adres/toponiem: Casembrootlaan 35  
Kadastrale nr. Monster I 2793 
Kaartblad: 37B 
Opdrachtgever: Bode Project- en Ingenieursbureau 
Adviseur Opdrachtgever ArcheoWest 

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

Bevoegd gezag: Gemeente Westland 
coördinaten: Sloot 74039/449695 (zuidpunt) en 73958/449845 (noordpunt) 

en zone watersilo’s:  73958/449845, 73.861/449.858, 73.833/449.838 en 
73.900/449.815. 

Oppervlakte toekomstige 
verstoring: 

 
Circa 5.000 m

2 
 

Onderzoekmeldingsnummer 
Archis 3.0: 

 
4028968100 

Beheer en plaats van digitale 
documentatie.  

ArGeoBoor, Bûtewei 43, 8408HC Lippenhuizen, 
Dans Easy  
Provinciaal of Gemeentelijke archeologisch depot. 
Koninklijke Bibliotheek 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De locatie Casembrootlaan 35, ligt ten noordwesten van Poeldijk en direct ten zuiden van de 

Booma Watering (zie afbeelding 1). Het perceel is ruim 200 meter lang en circa 120 meter 

breed. De locatie is bebouwd met een kas en in de noordzijde staan watersilo’s. De sloop van 

de bestaande kas is bij de uitvoer van dit onderzoek reeds begonnen.  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om een bestaande kas te vervangen. De bestaande sloot aan de westzijde 

van de bestaande kas word gedempt. Ter compensatie worden nieuwe sloten gegraven aan de 

oost- en zuidzijde van de nieuwe kas. Overige bodemverstoring vindt plaats door de aanleg van 

vijf kleine en drie grote silo’s. (zie afbeelding 2).  
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.3 

 

Afbeelding 2. Inrichtingsplan Casembrootlaan 35.   

                                                           
3
 Kadaster 2012 
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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 (circa 10.000 jaar 

geleden) 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 6.000 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 4.000 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 bossen.  

Vanaf circa 2.200 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 1.500-850 v.Chr.), de Gantel Laag (circa 300-50 v.Chr.) en de Laag van Poeldijk 

(circa 1.100-1.300 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, zie paragraaf 3.2.1), 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 3). Dit houdt in dat binnen 6,0 

m-NAP oude strand- en duinzanden (Laagpakketen van Zandvoort respectievelijk Schoorl) 

aanwezig zijn. In het plangebied worden de oude strand- en duinzanden bedekt door 

achtereenvolgens: Laagpakket van Wormer (voorheen Afzettingen van Calais met 

veeninschakelingen) 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.4 De ruitjes-arcering op de kaart geeft aan dat het 

Hollandveen Laagpakket ter plaatse ontbreekt.  

Uit de toelichting op de geologische kaart blijkt dat in het gebied tussen Monster en 

Wateringen duinkopjes voorkomen waardoor het Laagpakket van Wormer kan ontbreken. In 

die gevallen liggen het Laagpakket van Walcheren direct op het Laagpakket van Zandvoort of 

het Laagpakket van Schoorl.5 

                                                           
4
 Van Staalduinen 1979 

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

Uit de geomorfologische kaart (afbeelding 4) blijkt dat het plangebied ligt in een gebied dat 

gekarteerd is als een vlakte van getij-afzettingen. Enkele honderden meters ten zuidoosten van 

het plangebied ligt de getij-inversierug van ‘de Gantel’.7 Uit de bodemkaart (zie afbeelding 5a) 

blijkt dat er in de omgeving, rondom Poeldijk tuineerdgronden voorkomen (code EK19). Uit 

een oude bodemkaart uit 1948 (zie afbeelding 5b) blijkt dat in het plangebied gronden 

voorkomen die zijn ingedeeld bij het Estuarium Landschap.8 Binnen het plangebied gaat het 

om broekgronden en in het uiterste noorden ligt een kreek, de huidige ‘Booma Watering’. De 

bodemtypen op de oude kaart zijn waarschijnlijk grotendeels op basis van kleine 

hoogteverschillen ingetekend. Als gevolg van het landgebruik zijn deze subtiele verschillen 

verdwenen en zijn alle gronden later ingedeeld als tuineerdgronden.  

 

 

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1979 

7
 Alterra 2008 

8
 Van Liere 1948 
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Afbeelding 4. Plangebied (paars) op een uitsnede van de digitale geomorfologische kaart van 
Nederland 1:50.000. Legenda: grijsblauw (code2M35a) = vlakte van getij-afzettingen 
hooggelegen; groen (code 2M35) = vlakte van getij-afzettingen; grijs=bebouwing; 
geel=ingesloten strandvlakte  met of zonder vervlakte duinen.9  

 
Afbeelding 5a. Plangebied (paars) op een uitsnede van de ditale bodemkaart van Nederland 

1:50.000.10In het plangebied komen tuineerdgronden voor in lichte zavel (code Ek19), 

grondwatertrap IV. 

                                                           
9
 Alterra 2008 

10
 Alterra 1965-1995 
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 Afbeelding 5b. Plangebied (paars) op een uitsnede van de bodemkaart van het Westland van 

Van Liere in 1948.11 Hieronder is de legenda weergegeven: 

 
  

                                                           
11

 Van Liere 1948 
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3.2 Historische situatie 

Algemene situatie 

Het plangebied ligt buiten historische kernen ten noordwesten van Poeldijk. Uit de 

bodemkaart van Van Liere uit 1948 blijkt dat de Booma Watering, die ten noorden van het 

plangebied ligt, een natuurlijke oorsprong kent. Het gaat om een middeleeuwse getijdengeul 

van waaruit overstromingen van het omringende land plaatsvonden. Omstreeks het jaar 1000 

is men begonnen met het aanleggen van dijken en het inpolderen van het Westland. In eerste 

instantie legde men dijken aan langs de getijdenkreken.12 Na de bedijking vanaf 1200 zal het 

gebied weer in gebruik zijn genomen en vanaf die tijd kunnen ook weer resten van boerderijen 

en daaraan gerelateerde activiteiten verwacht worden. 

Oude kaarten 

Op de kaart van Kruikius uit 1712 is te zien dat het plangebied onbebouwd was (afbeelding 6a). 

De detailkaart van Kruikius is eveneens geraadpleegd maar voegt weinig toe. 

Afbeelding 6a. Plangebied geprojecteerd op de overzichtskaart van het Westland van Kruikius 
uit 1712.13  

                                                           
12

 Van Staalduinen 1979 
13

 Kruikius en Kruikius 1712 
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Afbeelding 6b. Plangebied geprojecteerd op een bonneblad van rond 1900.14 

Uit kaarten rond 1900 blijkt dat er weinig is veranderd in het plangebied. Na 1930 wordt het 

plangebied in gebruik genoemd voor de tuinbouw en in de loop van de 20e eeuw verschijnen 

er kassen in het gebied (zie afbeeldingen 6b en 6c). 

 
Afbeelding 6c. Plangebied geprojecteerd op een kadastrale kaart uit 1950.15 

  

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1900 
15

 Kadaster 1950 
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3.3 Archeologische informatie 

Gegevens afkomstig uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 3.0) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE).16 Voor de ligging van de diverse nrs. zie afbeelding 7. 

Gegevens uit Archis gelegen binnen een straal van circa 500 meter van het plangebied worden 

hieronder beschreven.   

 

Archeologische Monumentenkaart (AMK)  

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed 

zijn binnen een straal van 500 meter geen terreinen van bekende archeologische waarde 

opgenomen. 

 

Vondstlocaties (archis 3.0) 

Binnen het plangebied zijn nog geen vondsten gedaan. In de omgeving zijn de volgende 

vondsten gedaan: 

 

Ten noordwesten van het plangebied: 

3248102100 (Polanen Monster): Bij een karterend booronderzoek is een deels intacte bodem 

aangetroffen, waarbij in een boring een scherf is opgeboord. De scherf waarvan de datering 

onduidelijk is. Het aardewerk is handgevormd en een datering in de IJzertijd lijkt het meest 

waarschijnlijk. 

2841329100 (Opgraving in 1940 bij voormalig kasteel Polanen te Monster): Baksteen uit 

funderingsmuur, late middeleeuwen. 

2866050100 (Opgraving 1981 bij voormalige kasteel Polanen te Monster) 

 

Ten noordoosten van het plangebied: 

2960059100 (Orberlaan Madeweg Den-Haag): Ringvorming keramiek voorwerp ongedateerd 

(Romeinse tijd – nieuwe tijd) 

2768835100 : Gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd. 

2768884100: Blauwgrijs aardewerk Romeinse tijd “terra-nigra achtig”. 

 

Ten zuidoosten van het plangebied: 

3101776100. Deze vondstlocatie hangt samen met de aanwezigheid van een boerderij (Kaas 

en Brood) op de kaart van Kruikius uit 1712. De boerderijplaats gaat terug tot de 14e eeuw.17 
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Afbeelding 7. Vondstlocaties uit archis 3 en onderzoeksmeldingen uit Archis 3, met archis 2 
onderzoeksmeldingnummer, geprojecteerd op de beleidskaart van de Gemeente Westland. 

Ten noorden van het plangebied heeft een bureauonderzoek plaats gevonden in verband met 

het opstellen van de archeologische beleidskaart van de Gemeente Westland.  

Onderzoeksmelding 17006: Op circa 300 meter ten westen van het plangebied heeft een 

bureauonderzoek, een oppervlaktekartering en een karterend booronderzoek plaatsgevonden. 

De bodemopbouw bestaat uit opgebrachte en opgevaren grond op dekafzettingen (Laag van 

Poeldijk of Duinkerke IIIa), Daaronder liggen zandige afzettingen van Duinkerke I (Gantel Laag) 

op een laag humeuze kleiafzettingen op Hollandveen op duin- of strandzand. Er is een 

aanwijzing voor resten van een vindplaats aangetroffen, die onderdeel uit maakt van het 

boerenerf zoals aanwezig op de kaart van Kruikius. Daarnaast zijn diverse ex-situ vondsten 

gedaan in opgebrachte grond.18 

Onderzoeksmelding 60948:. Het onderzoek heeft geen vondsten opgeleverd. 

Onderzoeksmelding 61431: Er is op nog een 250 meter ten zuiden van het plangebied een 

bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bodemopbouw bestaat 

uit een sterk gevarieerd pakket getij-afzettingen met ingeschakelde veenlaagjes dat gerekend 

is tot het Laagpakket van Walcheren. De onderzoekers hebben geen onderscheid kunnen 

maken tussen de middeleeuwse afzettingen van de Laag van Poeldijk (Duinkerke IIIa) en de 

Gantel Laag (Duinkerke I) afgezet in de ijzertijd.  
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Mogelijk is een dunne kleilaag van het Laagpakket van Wormer aanwezig. In de ondergrond 

komt op wisselende diepte duinzand voor. In twee boringen is een sterk humeus traject en in 

drie boringen zijn kalkloze oude duinafzettingen aangetroffen, die mogelijk een archeologisch 

niveau betreffen. Er zouden archeologische resten uit de periode neolithicum – bronstijd (top 

duinzand) en uit de periode ijzertijd – late middeleeuwen in het Laagpakket van Walcheren 

aanwezig kunnen zijn. In een zone die de boringen 15 t/m 17 betreft is een beperking opgelegd 

voor wat betreft graafdiepte of er dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. 

4 Archeologische verwachting 

Uit de geologische kaart blijkt dat in het plangebied dekafzettingen van het Laagpakket van 

Walcheren aan de oppervlakte verwacht worden. Het gaat om afzettingen van de Laag van 

Poeldijk (voorheen Duinkerke IIIa) op dekafzettingen van de Gantel Laag (voorheen Duinkerke 

I). Booronderzoek in de directe omgeving, zowel ten westen als ten zuidoosten van het 

plangebied, in dezelfde landschappelijke context, heeft aangetoond dat de bodemopbouw in 

de omgeving van het plangebied erg gevarieerd is. Hierdoor blijkt het niet altijd mogelijk om 

de twee afzettingsperioden van elkaar te onderscheiden. Onder de Gantel Laag kan een laag 

Hollandveen verwacht worden op een dunne laag kleiafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer.  

Indien er geen erosie heeft plaatsgevonden zijn er in potentie drie archeologische niveaus 

aanwezig met een onbekende diepteligging. Van onder naar boven gaat het om de volgende 

lagen: 

- Top van de strand- en duinzanden. Hierop kan bewoning hebben plaatsgevonden vanaf de 
vorming ervan in het neolithicum tot aan de veengroei of overstromingen vanuit de 
Gantel, in de loop van de ijzertijd.  De top van deze laag wordt verwacht tussen 2 en 4 
meter onder maaiveld. 

- Top van de Gantel Laag met bewoningsmogelijkheden in de Romeinse tijd en later tot 
vernatting aan de bewoningsmogelijkheden een einde maakte. Deze laag kan direct onder 
de bouwvoor voorkomen, maar ook afgedekt of geërodeerd zijn door de Laag van Poeldijk. 

- Top van de Laag van Poeldijk met bewoningsmogelijkheden in de late middeleeuwen tot in 
de nieuwe tijd. Uit bestudeerde kaarten blijkt dat de locatie vanaf 1712 niet bebouwd is 
geweest. 

De huidige bodemverstoring in het gebied is onbekend, maar er is geen reden om aan te 

nemen dat de bodem ernstig verstoord is. Uitzondering vormt de bodem ter plaatse van de 

bestaande silo’s, waar de vijf kleine silo’s gepland zijn. De meeste westelijke silo komt ter 

plaatse van een nog te dempen sloot. Ook hier is de bodem verstoord. 
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5 Verkennend booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek is onderdeel van SIKB-protocol 4003, Inventariserend 

Veldonderzoek (landbodems), onderdeel IVO-O. Het verkennend booronderzoek heeft als doel 

om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de 

locatiekeuze in het verleden. Ook is het een geschikte methode om de gaafheid of mate van 

verstoring van het bodemprofiel te bepalen. Het doel is het uitsluiten van kansarme zones en 

het selecteren van kansrijke zones voor vervolgonderzoek. 

 

 
Afbeelding 8. Boorpuntenkaart. 

5.1 Methode 

Het verkennend booronderzoek heeft plaatsgevonden ter plaatse van de voorziene sloot en 

ter plaatse van de drie grote nieuwe silo’s. De vijf kleinere silo’s komen ter plaatse van de 

bestaande silo’s en een nog te dempen sloot waar de bodem reeds verstoord zal zijn. Er zijn 

tien boringen uitgevoerd binnen de bestaande kas. De boringen 1 t/m 5 zijn gezet ter plaatse 

van de te graven sloot aan de oostzijde, de boringen 6 en 7 ter plaatse van de drie grote nieuw 

te bouwen silo’s en de boringen 8 t/m 10 ter plaatse van de te graven sloot in de zuidzijde. De 

afstand tussen de boringen 1 t/m 5 was circa 40 meter (zie afbeelding 8). Er is geboord met 

een edelmanboor met een diameter van 7 cm en met een gutsboor met een  diameter van 3 

cm. De x-, en y-coördinaat van de boorlocaties zijn ingemeten ten opzichte van de bestaande 

kas. De hoogte van het maaiveld ten opzichte van NAP ter plaatse van de boringen is bepaald 

met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2). De opgeboorde grond is lithologisch 

beschreven conform de NEN 5104.19  
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De opgeboorde grond is bestudeerd op het voorkomen van kenmerken zoals omschreven in de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode en indien aanwezig beschreven.20 

 

5.2 Resultaat en interpretatie 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

In het plangebied is, zoals op basis van booronderzoeken in de directe omgeving verwacht 

werd, een grote variatie in de bodemopbouw aanwezig. In afbeelding 9 is van de boringen 1 

t/m 5 een lithologisch profiel van noord naar zuid opgenomen. Van onder naar boven zijn de 

volgende lagen in het plangebied aanwezig: 

Oude strand- en duinzanden (Laagpakketten van Zandvoort respectievelijk Schoorl) 

De oude duin- en strandzanden zijn aangeboord in de boringen 2, 3, 5 en 7 t/m 10 op een 

diepte tussen 2,3 en 3,3 m-mv. In de boringen 1 en 4 zit het strand- of duinzand dieper dan 3,0 

m-mv en is het niet aangeboord. Boring 6 is voortijdig gestaakt in verband met het dichtlopen 

van het boorgat als gevolg van zand en een hoge grondwaterstand. In boringen 3 en 8 zit het 

duinzand opvallend hoog (2,5 respectievelijk 2,25 m-mv ofwel circa 2,0 m - NAP) en is sprake 

van bodemvorming, een aanwijzing dat de bodem intact is en boven water heeft gelegen. Het 

betreft vrij zeker een laag duin op de strandvlakte. In de overige boringen is in het zand geen 

bodemvorming waargenomen. 

Op het duin- en strandzand liggen veen- en of humeuze kleilagen met wisselende dikte. Het 

gaat om het Hollandveen Laagpakket en de onderste kleilagen kunnen mogelijk gerekend 

worden tot het Laagpakket van Wormer of, indien een scheidende veenlaag tussen de 

bovenliggende kleilagen ontbreekt, tot het Laagpakket van Walcheren.  

De klei- en zandlagen die op de dikste veenlaag liggen, worden allen gerekend tot het 

Laagpakket van Walcheren, waarbij niet eenduidig onderscheidt te maken valt tussen de 

Gantel Laag (Duinkerke I) en de veel jongere afzettingen van de Laag van Poeldijk (Duinkerke 

IIIa). Hieronder wordt toch een poging gedaan om dit onderscheidt te maken. 

In boring 1 zijn geen sporen van een verjongingssdek (Laag van Poeldijk) aanwezig in de vorm 

van een sterk siltige kalkrijke klei- of zandlaag. De bovenste zware kleilaag is geheel kalkloos. 

Deze bodemlaag vormt een uitzondering ten opzichte van de bovenste lagen in de overige 

boringen die allemaal kalkarm of kalkrijk zijn. Mogelijk is sprake van kalkloze geulafzetting 

gevormd onder invloed van zuur water uit veenlagen tussen de strandwallen. De afwisseling 

van humeuze en niet humeuze kleilagen in de opgeboorde bodemlagen maakt een 

interpretatie als restgeul (laag energetisch) voor de hand liggend. De kleilagen die boven het 

veen liggen behoren allen gerekend tot de Gantel Laag. 

 

In boring 2 zijn kalkrijke afzettingen aanwezig. Het grootste deel van de zand- en kleilagen zijn 

uniform en lijken door één en hetzelfde systeem te zijn afgezet, met uitzondering van de 

bovenste natuurlijke laag van 40-60 cm-mv die sterk in plaats van matig siltig is. Op basis 

hiervan wordt deze laag gerekend tot de Laag van Poeldijk en de onderliggende klei- en zand 
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lagen tot de Gantel Laag. De matig siltige zandlaag is kalkrijk, sterk schelphoudend en bevat 

kleibandjes. Het kan gaan om verspoelde oude duinen van het Laagpakket van Schoorl. 

In boring 3 is geen onderscheidend kenmerk aanwezig in de bovenste kleilagen en deze 

kunnen zowel bij de Laag van Poeldijk als bij de Gantel Laag ondergebracht worden. De 

hieronder gelegen zandlagen behoren vrij zeker tot de Gantel Laag en betreffen zoals 

hierboven reeds omschreven verspoelde duinen van de Laagpakket van Schoorl. Deze liggen 

op Hollandveen, dat op haar beurt weer ligt op duinzand. 

De opbouw in  boring 4 lijkt, als gevolg van het ontbreken van dieper gelegen zandlagen, sterk 

op de opbouw in boring 1 met uitzondering van opgebrachte zandlagen en de kalkrijke sterk 

siltige kleilaag van 80 tot 120 cm-mv. De matig humeuze kleilaag en de kleilagen hieronder 

tussen 120 en 250 cm-mv worden gerekend tot de Gantel Laag. Van 250 tot 300 cm-mv is veen 

aangeboord. 

In boring 5 is de zandlaag, zoals aangetroffen in de boringen 2 en 3, ook weer aanwezig en zijn 

tot 150 cm-mv de afzettingen zwak humeus. Deze humeuze lagen worden gerekend tot de 

Gantel Laag. De hierboven gelegen matig siltige, kalkrijke, niet humeuze kleilagen, worden 

gerekend tot de Laag van Poeldijk. De laag met humeuze vlekjes van 150-120 cm-mv is 

mogelijk een overgangslaag. 

In de noordzijde nabij de restgeul van de laatste overstromingsfase worden zandige 

kreekbeddingafzettingen verwacht van een aanzienlijke dikte. Ook in binnenbochten nabij 

deze restgeul verwachten we zandige beddingafzettingen van de Laag van Poeldijk. De 

aangeboorde zandlaag in boring 6 wordt derhalve gerekend tot de Laag van Poeldijk. 

In de nabijgelegen boring 7 is op 140 cm-mv een grens aanwezig tussen zwak humeuze en niet 

humeuze matig tot sterk siltige kleilagen. De humeuze afzettingen dieper dan 140 cm-mv 

worden gerekend tot de Gantel Laag en de hierop gelegen niet humeuze afzettingen worden 

gerekend tot de Laag van Poeldijk. De dieper, tussen de humeuze kleilagen gelegen zandlagen, 

zijn wederom verspoelde duinen van het Laagpakket van Schoorl. 

In boring 8 zou de grens getrokken kunnen worden op 150 cm –mv. De bodemlagen hieronder 

zijn zwak humeus en hebben zwaardere textuur (meer lutum). 

In boring 9 zijn verjongde kalkrijke bodemlagen aangetroffen tot een diepte van 185 cm-mv.  

Daaronder liggen humeuze kleiafzettingen van de Gantel Laag. In boring 10 is de opbouw 

vergelijkbaar, maar ligt deze grens op 190 cm-mv.  
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In de onderstaande tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen de Laag van Poedlijk en de 

Gantel Laag: 

Boring Laag van poeldijk Gantel Laag 

1 Ontbreekt of opgenomen 
in de bouwvoor. 

80-230 

2 40-60 60-250 

3 Mogelijk van 40-130 Mogelijk van 40 tot 130 
zeker van 130 tot 225 

4 80-120 120-250 

5 80-120 
120-150 misschien 

120-150 misschien 
150-290 

6 60-160 Niet aangeboord 

7 40-140 140-260 

8 30-150 150-190 

9 40-185 185-240 

10 70-190 190-240 

 

Op de Laag van Poeldijk, maar onder de bouwvoor, ligt in de boringen 4 en 5 van 50 tot 80 cm 

–mv een zandlaag met een dikte van 30 cm. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een 

opgebrachte, waarschijnlijk opgevaren, zandlaag. 

De bouwvoor heeft een dikte tussen de 20 en 50 cm en heeft een wisselende samenstelling 

waarin recente materialen zoals piepschuim voorkomen.  
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Afbeelding 9. Lithologisch profiel van noord (boring 5) naar zuid (boring 1). Vooral de plaatselijk 
aanwezig zandlagen zijn opvallend, vooral omdat er geen sprake lijkt van sterk insnijding zoals 
bij hoog energetische getijdengeulen het geval zal zijn geweest. Derhalve wordt gedacht aan 
verspoeld duinzand.  
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6 Conclusies  

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

ligt?  

Het plangebied bevond zich na de vorming van de eerste strandwallen vanaf 4.000 v. Chr. 

ter plaatse van een strandvlakte met plaatselijk lagere duinen. Zowel ten noorden als ten 

zuiden lagen strandwallen met hogere duinen. Als gevolg van vernatting heeft zich in de 

strandvlakte en later ook op de lagere duinen veen gevormd. Daar waar afwateringskreekjes 

stroomden zijn veelal humeuze kleilagen afgezet. Deze kunnen ook plantenresten bevatten 

en afhankelijk van de invloed van de zee ten tijde van afzetting kalkarm of kalkloos zijn (zure 

plantenresten zorgen voor oplossen van het kalk). Dit landschap bestaande uit hogere 

gelegen strandwallen (strand- en duinzand) met daartussen met veen begroeide 

strandvlakten is in de loop van de ijzertijd verdronken. Vanuit de Gantel werd met getijden 

stromen klei aangevoerd. De aanwezige erosie gevoelige strandwallen (strand- en 

duinzanden) maakten dat er ook zand beschikbaar was voor transport. Uit de aanwezigheid 

van veen onder de zandige afzettingen blijkt dat de erosiekracht van de getijdenstromen 

beperkt was. Door de kleinere getijdestromen werd voornamelijk klei afgezet. Aanwezige 

hogere duinen werden aangetast door de getijden stromen en werden omgevormd tot 

zandplaten met laagjes klei tussen het zand. De ontstane zand- en kleilagen worden 

gerekend tot de Gantel Laag, deze bestaan dus ten dele uit verspoelde duinen van het 

Laagpakket van Schoorl.  

In de middeleeuwen hebben overstromingen plaatsgevonden vanuit een zeegat in de 

strandwal tussen Monter en Naaldwijk. De Booma Watering is toen als getijdengeul 

ontstaan. In deze smalle geul heeft erosie plaatsgevonden van de Gantel Laag. De erosie 

buiten de geul is beperkt geweest en er is een kleilaag afgezet, die nabij de geulen zandiger 

en kalkrijk geweest zal zijn, maar op grotere afstand van het zeegat kleiiger en minder kalk 

zal hebben bevat. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Op basis van de aangetroffen bodemopbouw kunnen archeologische resten verwacht 

worden in de top van de aangetroffen duinen in de omgeving van boring 3 en 8. Eventuele 

resten worden verwacht vanaf 2,0 m-mv. Het gaat dan waarschijnlijk om resten uit de 

periode neolithicum-bronstijd. In de overige boringen is het zand aanzienlijk dieper 

aangetroffen en is ook geen bodemvorming waargenomen. Waarschijnlijk betreft het 

strandzand van de strandvlakte met een lage archeologische verwachting. 

In de top van de Gantel Laag, direct onder de bouwvoor in de boring 1 en mogelijk boring 3 

kunnen archeologische resten verwacht worden uit de periode Romeinse tijd tot en met de 

1e helft van de nieuwe tijd. Er is geen archeologisch laag aangetroffen onder de bouwvoor, 

waardoor de kans op een archeologische vindplaats klein wordt geacht. Wel komt in boring 

2 fosfaat voor, hetgeen kan duiden op beweiding van de kwelder ter plaatse. Fosfaat vormt 

zonder andere indicatoren geen directe aanwijzing voor menselijke activiteit ter plaatse.  

De top van de Gantel Laag is in de boringen 3 t/m 10 aangetast ten tijde van de afzetting van 

de Laag van Poeldijk. In de top van de Laag van Poeldijk zijn in de boringen eveneens geen 

archeologische indicatoren in een archeologische laag aangetroffen, waardoor de kans op 

een vindplaats klein wordt geacht. Voor een deel betreft het ook laaggelegen gronden nabij 

de restgeul met een lage archeologische verwachting (boringen 4 t/m 6). 
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 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Het ontbreken van een archeologische laag in de boringen maakt de kans op de 

aanwezigheid van een vindplaats in de top van de Gantel Laag klein. Wel kunnen, direct 

onder de bouwvoor sporen van ontwateringsgreppels aanwezig zijn uit diverse perioden, 

zoals in de top van de Gantel Laag. In de nabijheid van de boringen 3 en 8 kunnen 

archeologische resten voorkomen in de top van het duinzand vanaf circa 200 cm-mv. Het 

gaat dan om resten van nederzettingen of jachtkampementen uit de periode neolithicum-

bronstijd. 

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

De bodemverstoring is in het onderzochte gebied gering. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorziene werkzaamheden. 

De top van de afzettingen van de Gantel Laag wordt over de breedte van de slootinsteek 

aangetast. Waarschijnlijk is dit een meter of twee tot drie over een lengte van circa 100 

meter. Eventuele greppelsystemen zullen slechts lokaal worden aangetast en de informatie 

waarde verminderd hierdoor nauwelijks. Hetzelfde geld eigenlijk ook voor de aangetroffen 

duin. De oppervlakte waarover deze duin verstoord wordt is beperkt en de kans dat precies 

hier een archeologische vindplaats zit wordt dan ook behoorlijk klein geacht. 
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7 Aanbeveling 

Het plangebied kan worden vrijgegeven voor de toekomstige ontwikkelingen: het aanleggen 

van de sloten (met bovenstaande beperking) en het aanleggen van de watersilo’s. Om te 

voorkomen dat de aangetroffen duinen in de ondergrond worden aangetast wordt aanbevolen 

25 meter aan weerszijden van de boringen 3 en 8 niet dieper te graven dan 2 meter onder 

maaiveld. In het overige deel van het plangebied worden geen archeologische vindplaatsen 

verwacht.  

 

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. 

  



ArGeoBoor rapport 1447: Casembrootlaan 35 te Poeldijk 
Opdrachtgever: Bode Project- en Ingenieursbureau 25 

Literatuur  

Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis 

van de Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-

R0881/A. 

Bult, E.J. en J. de Bruin, 2006: Inventariserend Veldonderzoek aan de Madeweg 27 in de 

Madepolder van Monster (Gemeente Westland). Delftse Archeologische Rapporten nr. 

73. 

Centraal College voor Deskundigen archeologie 2016: kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA 4.0) Landbodems. 

De Mulder F.J., e.a., 2003: De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff bv 

Gelderland/Houten. The Netherlands. 

Kerkhof, M., 2012: Toelichting bij de archeologische beleidskaart van de gemeente Westland. 

Delftse Archeologische Notitie 20. 

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van 

onverharde grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft. 

SIKB 2016: Bureauonderzoek, Protocol 4002, KNA versie 4.0 

SIKB 2016: Inventariserend Veldonderzoek (landbodems), Protocol 4003, KNA versie 4.0. 

Van Berkel G. en K. Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen herkomst en historie. 

Van Staalduinen C.J. , 1979: Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland !:50.000. 

Blad Rotterdam West (37 W). Rijks Geologische Dienst, Haarlem. 

Warning, S. 2014: Plangebied Casembrootlaan in Poeldijk, gemeente Westland; archeologisch 

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-Notitie 4801. 

Bronnen Geraadpleegde Kaarten 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2): 2007-2012: geraadpleegd op 

http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 

Alterra 1960-1995: Bodemkaart van Nederland digitaal 1:50.000, geraadpleegd op ARCHIS 3.0 

Alterra 2008: Geomorfologische kaart van Nederland digitaal 1: 50.000, geraadpleegd op 

ARCHIS 3.0  

Archis 3.0 = Archeologisch Informatie Systeem (onder andere geraadpleegd voor de digitale 

bodem- en geomorfologische kaarten van Alterra). 

Bureau Militaire Verkenningen 1850-1940: Bonnebladen 1: 25.000 van diverse jaargangen. 

Geraadpleegd op www.topotijdreis.nl 

Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000. 

http://www.kadaster.nl/top10nl (open data). 

Kruikius, N., and J. Kruikius. 1712. Geraadpleegd op 

http://tresor.tudelft.nl/kaarten/webpages/KVD2001_11.html 

Van Liere, J., 1948: Bodemkaart. Overzichtskaart van het Westland. Stichting voor 

Bodemkartering. Wageningen Holland. 

Rijks Geologische Dienst 1979: Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Kaartblad 

Rotterdam West (37W).



 

ArGeoBoor rapport 1447: Bijlage 1 boorstaten 
Opdrachtgever: Bode Project- en Ingenieursbureau 

Bijlage 1 boorstaten 



20

Boring 1       RD-coördinaten: 74037/449705

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 1       RD-coördinaten: 74037/449705

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 1       RD-coördinaten: 74037/449705

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 1       RD-coördinaten: 74037/449705

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, puinspikkels, mortel

80
Klei, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkloos

130
Klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkrijk140

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, kalkarm, vegetatiehorizont

170

Klei, matig siltig, matig humeus, lichtblauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
donkere vlekjes

175

Klei, matig siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkrijk

180

Klei, zwak siltig, matig humeus, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkloos, 
donkere vlekjes

230

Klei, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, vlekjes

235

Veen,  donkerbruin, onscherpe ondergrens

280

Klei, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig plantenresten, 
zandbandjes

300

Veen,  donkerbruin



20

Boring 2       RD-coördinaten: 74023/449728

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 2       RD-coördinaten: 74023/449728

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 2       RD-coördinaten: 74023/449728

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 2       RD-coördinaten: 74023/449728

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
opgebracht, puinbrokjes, slakken

40

Klei, sterk siltig, matig humeus, blauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

60

Klei, sterk siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, fosfaat?

120

Klei, matig siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
kalkrijk150

Klei, matig siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk
170

Klei, matig siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, kalkrijk

250 Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/blauw, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk, kleibandjes

340

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, duinzand



40

Boring 3       RD-coördinaten: 74006/449760

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 3       RD-coördinaten: 74006/449760

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 3       RD-coördinaten: 74006/449760

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, puin, plastic, houtskool

110

Klei, sterk siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig 
schelphoudend, kalkrijk

130
Klei, sterk siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, kleibandjes, 
humeuze brokken, schelpgruis

225
Zand, matig siltig, lichtgrijs/blauw, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, 
kalkrijk250

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens
260

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, geel/bruin, zwak doorworteld, duinzand?



50

Boring 4       RD-coördinaten: 73984/449800

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 4       RD-coördinaten: 73984/449800

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 4       RD-coördinaten: 73984/449800

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 4       RD-coördinaten: 73984/449800

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord, puin, mortel, piepschuimkorrels

70 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk
120

Klei, matig siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

180 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerblauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
humeuze vlekjes

220
Klei, matig siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, weinig plantenresten

250

Klei, sterk siltig, blauw/grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, zandbandjes

300 Veen,  donkerbruin
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Boring 5       RD-coördinaten: 73963/449837

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 5       RD-coördinaten: 73963/449837

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 5       RD-coördinaten: 73963/449837

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 5       RD-coördinaten: 73963/449837

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord, puin, mortel, piepschuimkorrels

80
Zand, zeer fijn, sterk siltig, donkerblauw/grijs, scherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk

120
Klei, matig siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk

150 Klei, matig siltig, blauw/grijs, kalkrijk, humeuze vlekjes

180 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkrijk

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, blauw/grijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk, kleibandjes

220

Klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk260

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtblauw/grijs, kalkrijk, klei- en veenbandjes290

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk340

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens360

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, duinzand



40

Boring 6       RD-coördinaten: 73911/449844

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 6       RD-coördinaten: 73911/449844

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord, puin, mortel, piepschuimkorrels

60

Klei, sterk siltig, blauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord, puin, 
mortel

120

Klei, matig siltig, lichtblauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, zandbandjes

160
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk, gestaakt wegens leeglopen guts



40

Boring 7       RD-coördinaten: 73903/449824

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 7       RD-coördinaten: 73903/449824

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 7       RD-coördinaten: 73903/449824

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 7       RD-coördinaten: 73903/449824

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, gevlekt/verstoord, 
puin, plastic

80

Klei, uiterst siltig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

120

Klei, matig siltig, grijs/blauw, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig 
schelphoudend, kalkrijk

140 Klei, matig siltig, grijs/blauw, onscherpe ondergrens, kalkrijk

180
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk

200

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk, zandbandjes230

Zand, zeer fijn, sterk siltig, blauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, kleibandjes

235

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, kalkarm

240

Klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkarm

250

Klei, matig siltig, blauw/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

260

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, matig schelphoudend, 
kalkrijk, humeus bandje ca. 2 cm dik

270

Veen,  bruin/zwart, scherpe ondergrens

275

Zand, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, kalkrijk

320

Klei, matig siltig, matig humeus, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, veenbandje 
tussen 285 en 290

330

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens

350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel/bruin, duinzand



30

Boring 8       RD-coördinaten: 74018/449689

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 8       RD-coördinaten: 74018/449689

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 8       RD-coördinaten: 74018/449689

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkarm, 
bouwvoor, piepschuimkorrels

60

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk

170 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk

190

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig 
plantenresten

225
Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos235

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs/zwart, ondergrens diffuus, 
zwak doorworteld, kalkrijk, weinig plantenresten

270

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin, zwak schelphoudend, kalkrijk



40

Boring 9       RD-coördinaten: 73978/449672

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 9       RD-coördinaten: 73978/449672

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 9       RD-coördinaten: 73978/449672

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 9       RD-coördinaten: 73978/449672

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkarm, 
bouwvoor, piepschuimkorrels

80
Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, sterk schelphoudend, 
kalkrijk

185
Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk, weinig plantenresten

230

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, ondergrens diffuus, kalkrijk, weinig 
plantenresten

240

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig 
plantenresten

295
Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos

310

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, geel/bruin, kalkrijk



40

Boring 10       RD-coördinaten: 73944/449654

-mv (m)    NAP(m)

0 0,2

Boring 10       RD-coördinaten: 73944/449654

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,8

Boring 10       RD-coördinaten: 73944/449654

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,8

Boring 10       RD-coördinaten: 73944/449654

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,8

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkarm, zwak 
baksteenhoudend, bouwvoor, piepschuimkorrels

70 Klei, sterk siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk

110 Zand, zeer fijn, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, zwak 
schelphoudend, kalkrijk

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk schelphoudend, 
kalkrijk

220 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig 
plantenresten, enkele dunne zandbandjes235

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
schelphoudend, kalkrijk

240

Klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm
310

Veen,  donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos320

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, ondergrens diffuus, kalkrijk

330

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel kalkrijk




