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Inleiding

1.1 Onderzoeksgebied en aanleiding

In opdracht van de gemeente Westland heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol 

bv) van 23 tot en met 24 juli en op 1 oktober 2013 een inventariserend archeologisch 

onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op de ISW-locatie te Naaldwijk 

(fig. 1.1). De locatie is onderdeel van het grote ontwikkelingsproject Hoogeland 

bestaande uit verschillende fasen.

Het onderzochte terrein (fase 4) is bestemd voor nieuwbouw. Er is een nieuw 

gemeentekantoor en een ontsluitingsweg gepland. 

Het plangebied valt binnen de verwachtingszone I en III op de beleidskaart van de 

gemeente Westland (fig. 1.2).1 Voor verwachtingszone I geldt een hoge archeologische 

verwachting voor resten uit de Romeinse tijd. Deze verwachting heeft te maken met 

een buffer van vermoedelijke locaties van Romeinse wegen. In dit specifieke geval is 

deze vastgesteld op 200 m.2 Geplande bodemingrepen binnen zone 1 die niet dieper 

gaan dan 50 cm – MV zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek, vanwege de 

afdekkende jongere kleidekken in dit gebied. Archeologisch onderzoek is wettelijk 

verplicht als de omvang van het plangebied 100 m2 of groter is.3

Verwachtingszone III bestaat uit het Laagpakket van Wormer in de diepere 

ondergrond, daarboven het Hollandveen Laagpakket en de dekafzettingen van het 

1  Kerkhof 2012.
2  De buffer van 200 m is bepaald op basis van bekende Romeinse vindplaatsen ten op zichten 

van moderne wegen als de Middelbroekweg (Kerkhof 2012, 20).
3  Kerkhof 2012, 20.
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Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied.
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Laagpakket van Walcheren in het binnendijks gebied. Omdat zich vanaf de midden-

ijzertijd periodiek bewoningsmogelijkheden voordeden in het veengebied, geldt hier 

een middelhoge verwachting voor het aantreffen van resten uit de ijzertijd, Romeinse 

tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd. Daarnaast kunnen in dit gebied tot nu toe nog 

onbekende duinafzettingen van Ypenburg en Voorburg worden aangetroffen. In 

dergelijke gevallen is sprake van een hoge verwachting voor de aanwezigheid van 

archeologische resten vanaf de vroege prehistorie. Archeologische resten worden in 

deze zone op dezelfde diepte verwacht als in verwachtingszone I (vanaf 50 cm –Mv). 

De dichtheid van archeologische vindplaatsen zal echter aanzienlijk kleiner zijn, 

waardoor hier een vrijstellingsgrens van plangebieden tot 500 m2 wordt gehanteerd.4

Voor de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, moet eerst worden vastgesteld 

of er archeologische waarden in het geding komen. Om deze reden is besloten tot een 

proefsleuvenonderzoek. Het plangebied heeft een oppervlakte van 15.800 m2 en is met 

een dekkingsgraad van 5% onderzocht. Het ligt ten westen van de Tiendweg en ten 

4  Kerkhof 2012, 21-22.

 

 

Figuur 1.2 
Archeologische beleidskaart gemeente 
Westland met de verwachtingszones en het 
onderzoeksgebied.
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zuiden van de Middelbroekweg. De Meester Jan Tuningstraat loopt aan de zuidzijde 

van het terrein. Het ligt sinds de sloop van schoolgebouwen (Interconfessionele 

Scholengroep Westland) in 2010 braak. Bij de sloop van het hoofdgebouw zijn de 

heipalen tot 1,50 m –MV ingekort. 

Tijdens de eerste fase van het archeologisch onderzoek bleek dat het noordelijk 

deel van het terrein niet betreedbaar was in verband met een tijdelijk bouwdepot en 

de aanwezigheid van een dierenparkje. In de tweede fase van het onderzoek is het 

noordelijke deel alsnog door middel van proefsleuven onderzocht. Vanwege de hevige 

regenval in de week ervoor was sprake van meer overlast van hemel- en grondwater 

dan tijdens de eerste fase.

Het oorspronkelijke puttenplan is om verschillende redenen in overleg met het 

bevoegd gezag en opdrachtgever aangepast (zie paragraaf 2.1). 

In dit rapport worden de uitgewerkte resultaten van het IVO-proefsleuvenonderzoek, 

de beantwoording van de onderzoeksvragen, de waardering van de archeologische 

resten en aanbevelingen voor de verdere omgang met deze resten besproken.

1.2 Vooronderzoek

Binnen het plangebied zijn verschillende vooronderzoeken geweest. In 2006 heeft 

een booronderzoek plaatsgevonden in het kader van het project Hoogeland, waarbij 

vindplaatsen uit de ijzertijd t/m de middeleeuwen zijn ontdekt.5 Deze zijn in de 

loop van de jaren reeds onderzocht. De ISW-locatie was toen nog niet volledig 

beschikbaar. Om die reden zijn er destijds slechts twee boringen gezet. Hieruit bleek 

dat er een ophogingslaag van gemiddeld 70 cm op de oude bouwvoor is aangebracht. 

Onder de oude bouwvoor ligt een kleidek die is afgezet in de late middeleeuwen 

(Laag van Poeldijk). Deze vormt een goede conservering voor de resten van oudere 

archeologische resten. Het kleidek is gekoppeld aan de afzettingen van de Gantel Laag 

van het Laagpakket van Walcheren. Op basis hiervan kunnen in de ondergrond twee 

archeologische niveaus aanwezig zijn onder de Laag van Poeldijk. Beiden bevinden 

zich in de Gantel Laag en betreffen vegetatiehorizonten. De eerste dateert mogelijk 

Romeins, de tweede (late) ijzertijd. 

Na de sloop van de schoolgebouwen is in 2013 een aanvullend bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd.6  Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het terrein sinds 

1712 als weiland is gebruikt en pas in de jaren dertig van de vorige eeuw in ontwikkeling 

is genomen. In die periode zijn er kassen geplaatst. In 1975 is het hoofdgebouw van 

de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) gebouwd en later aangevuld met 

bijgebouwen. In 2010 is het geheel gesloopt. 

Uit de directe omgeving zijn verschillende Romeinse vindplaatsen bekend; het 

plangebied ligt in een zone met kans op archeologische waarden (fig. 1.2 en 1.3). 

Langs de Middelbroekweg ligt een bewoningslint met verschillende vindplaatsen en 

meldingen van Romeinse vondsten (bv. 24278, 422693). Hiertoe behoort o.a. vindplaats 

‘t Zandheultje (436918): een Romeinse nederzetting ca. 200 m ten zuiden van het 

plangebied. Dichterbij is nabij de Tiendweg (45477) een grafveldje aangetroffen.7 Ten 

5  Bult, De Bruin, de Gier & Jongma 2006.
6  Bakx & Penning 2013.
7  Bult, Van der Hout & Immerzeel 1988. 
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zuidwesten van het plangebied is een inheems Romeinse nederzetting te Naaldwijk-

Hoogwerf (428808) en Hoogeland (430689) aangetroffen.8 

Op basis van de bekende ligging van de Romeinse weg en het kanaal van Corbulo9 in 

de zuidoever van de Gantel is het mogelijk dat de weg of het kanaal het plangebied 

doorkruist.

Uitgaande van de voornoemde archeologische resten zijn dus vooral infrastructurele 

elementen (weg, kanaal) en funeraire objecten (crematiegraven) in het plangebied te 

verwachten. 

Archeologische resten zijn dus te verwachten en de conserveringscondities zijn goed 

dankzij de jongere natuurlijke en antropogene afdekkingslagen. Met het aanvullend 

booronderzoek is gekeken in welke mate de sloop van de schoolgebouwen deze 

archeologische potentie heeft aangetast. De conclusie van het onderzoek is dat er 

geen aanwijzingen zijn dat de sloop gevolgen heeft gehad voor eventueel aanwezige 

archeologische resten: de bodem is intact. Er is geen archeologische vindplaats 

aangetroffen, maar wel een lichte zweem fosfaat (circa 180-190 cm –MV). Dit zou een 

indicatie kunnen zijn voor menselijke activiteiten. 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het booronderzoek is 

geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, conform aan het advies 

van het booronderzoek van 2006. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen. 

8  Goossens 2012. 
9  De verbinding tussen de mondingen van de Oude Rijn en de Oude Maas.
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Archis-meldingen met uitsnede IKAW.
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Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) 

opgesteld.10

1.3 Doel- en vraagstelling

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de locatie, omvang, 

aard, datering en conservering van eventuele, archeologische vindplaatsen. De 

verzamelde gegevens dienen een inhoudelijke en kwalitatieve waardering van 

eventuele vindplaatsen mogelijk te maken. De bij het proefsleuvenonderzoek 

verzamelde gegevens dienen het uitgangspunt te zijn bij het formuleren van een 

waardestelling en aanbeveling (selectieadvies) voor eventueel vervolgonderzoek of 

behoud ter plaatse.11

Het booronderzoek heeft geen directe aanwijzingen voor een vindplaats opgeleverd, 

maar het onderzoek was dan ook verkennend van aard. De eerste vraag is dan ook of 

er één of meerdere vindplaatsen aanwezig zijn, waarmee het proefsleuvenonderzoek 

in de eerste plaats karterend van aard is. Als er vindplaatsen aanwezig zijn, moet daar 

vervolgens de behoudenswaardigheid van worden vastgesteld.

De volgende algemene vragen gelden voor dit inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven:

•	 Wat	is	de	aard,	datering,	omvang	en	conserveringstoestand	van	de	aangetroffen	

grondsporen	en	archeologische	lagen?

•	 Wat	is	de	diepteligging	(NAP	of	t.o.v.	maaiveld),	de	dikte	en	stratigrafische	positie	van	

de	archeologische	laag	of	lagen	waarin	archeologische	indicatoren	zijn	aangetroffen?

•	 Welke	materiaalcategorieën	zijn	aanwezig,	wat	is	de	vondstdichtheid	en	hoe	is	de	

conserveringstoestand?

•	 Wat	is	de	geo(morfo)logische	opbouw	van	het	plangebied?

•	 Komt	de	archeologische	verwachting	overeen	met	de	reeds	bekende	resultaten	uit	

eerder	veldonderzoek?

•	 Zijn	er	delen	van	het	plangebied	verstoord?	En	zo	ja,	waar	en	in	welke	mate?	In	

hoeverre	hebben	de	heipalen	van	het	hoofdgebouw	de	bodem	verstoord?

•	 Is	er	sprake	van	een	behoudenswaardige	vindplaats/vindplaatsen?

•	 Wat	zal	de	aantasting	zijn	van	de	vindplaats(en)	bij	uitvoering	van	de	voorgenomen	

werkzaamheden?	

Specifiek voor de Romeinse tijd:

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	de	aanwezigheid	van	de	Romeinse	weg	en	de	kreek	in	het	

plangebied?	Waarom	wel	of	niet?

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	Romeinse	verkaveling/percelering?

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	Romeinse	graven?

10  Kloosterman 2013.
11  Kloosterman 2013.
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Soort onderzoek: IVO-proefsleuven

Projectnaam: Hoogeland ISW-locatie

Archolprojectcode: NIL 1432

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 23 - 24 juli en 1 oktober 2013 

Periode van uitvoering uitwerking: Februari 2014

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Westland

Plaats: Naaldwijk

Toponiem: ISW-locatie

Coördinaten gebied: 74814 x 445359

74855 x 445239

74803 x 445154

74735 x 445202

Opdrachtgever: Gemeente Westland (R.F. van den Berge)

Bevoegd gezag: Gemeente Westland (Drs. P. Kloosterman/

Drs. J.M. Blom)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 57673

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal Archeologisch Depot van 

Zuid-Holland

Geomorfologie: Vlakte van getijafzettingen

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek

2.1 Strategie en werkwijze veldwerk

Ter beantwoording van de vraagstellingen zijn in totaal tien proefsleuven gegraven. 

Hierbij zijn wijzigingen en aanpassingen op het voorgestelde puttenplan gemaakt. In 

het PvE is een puttenplan opgenomen van vier lange, parallel liggende sleuven (fig. 

2.1). Deze sleuven zijn noord-zuid georiënteerd. Hierbij is de kans op het aantreffen 

van huisplattegronden en greppels het grootst. Uit het onderzoek ’t Zand-Heultje 

blijkt namelijk dat deze voornamelijk oost-west liggen. Tevens zou op deze manier de 

mogelijke Romeinse weg aangesneden kunnen worden. 

Als voorzorgsmaatregel tegen de verwachte wateroverlast is voorafgaand aan het 

onderzoek uitgegaan van horizontale bronbemaling. Dwars over het terrein bleken 

echter kabels, leidingen en - op regelmatige afstand ter hoogte van de gesloopte 

school- heipalen te staan (vanaf 1,50 m onder maaiveld). Deze maakten de geplande 

doorlopende sleuven met horizontale bemaling onmogelijk. Vanwege de droge 

 

 

Figuur 2.1 
Puttenplan zoals voorgeschreven in het 
Programma van Eisen.

2
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zomerdagen is uiteindelijk in goed overleg met het bevoegde gezag gekozen voor 

open bemaling; zelfs deze vorm van bemaling bleek bij het graven van de putten 

tijdens fase 1 van het veldwerk overbodig. Later in het jaar ondervond het veldwerk 

van de tweede fase wel een minimale overlast van het grondwater. Dit resulteerde 

onder andere in het lokaal instorten van putwanden, vanwege de instabiel opgebrachte 

zandlaag (bovenin).

In goed overleg is het puttenplan uiteindelijk aangepast aan de kabels en leidingen: de 

oorspronkelijke lange sleuven zijn opgeknipt. Tijdens het veldwerk is het puttenplan 

verder verlegd en zijn sleuven ingekort vanwege de volgende obstakels binnen 

het plangebied: bomen, groenstroken, een in gebruik zijnde parkeerplaats en een 

kinderboerderij (fig. 2.2). 

In totaal was er voor het eerste vlak 800 m2 beschikbaar en 32 m2 voor een tweede 

(controle)vlak op vier locaties. Tevens was er 168 m2 beschikbaar voor uitbreidingen bij 

sporen en structuren of voor de aanleg van extra tweede vlakken. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van Archol onder leiding van een senior 

KNA-archeoloog (tabel 2). Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van 

Eisen (PvE) opgesteld.12 Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE en de KNA versie 

3.2.

Medewerker Functie KNA-status

Drs. T. Goossens projectleider Senior-KNA archeoloog

Drs. M.E. Hemminga veldwerkleider KNA-archeoloog

M. Goddijn MA veldarcheoloog KNA-archeoloog

M. van Zon MA veldarcheoloog KNA-archeoloog

Drs. I.M van Wijk veldarcheoloog Senior-KNA archeoloog

2.2 Aanleg proefsleuven, documentatie en bemonstering

De proefsleuven zijn aangelegd met een rupskraan met gladde bak onder begeleiding 

van een archeoloog. De putten zijn getrapt aangelegd vanwege de instabiele, met 

water verzadigde ophogingslaag van los zand bovenin. Deze laag is 4 m breed 

afgegraven tot op het niveau van de oude, oorspronkelijke bouwvoor (diepte varieert 

tussen 45 en 95 cm). Daarna is in het midden, over een breedte van 2 m, verdiept. Dit 

is laagsgewijs gebeurd tot op het niveau waarop het eerste sporenvlak werd verwacht. 

Tijdens het verdiepen is de grond visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal en is 

gezocht met een metaaldetector. Wanneer er op dit eerste niveau (ca. 50 cm onder 

de oude bouwvoor) geen archeologisch resten of vegetatiehorizont aanwezig waren, 

is gelijk verdiept naar het tweede mogelijke archeologische niveau. Dit om eventueel 

oudere archeologische resten op te sporen. De putwand is elke keer mee afgestoken 

om eventuele veranderingen in de bodemopbouw te monitoren en om de slecht 

zichtbare grondsporen beter te kunnen zien. 

Na aanleg van de sleuven zijn grondsporen aangekrast en genummerd en is het vlak 

gefotografeerd. Vervolgens is elke put met een robotic	Total	Station (rTS) ingemeten, 

zijn vlakhoogtes om de 3 m genomen en is het sporenvlak ingetekend. De aangetroffen 

12  Kloosterman 2013.

Figuur 2.2 
Puttenoverzicht met de ontoegankelijke zones 
uit de eerste en tweede fase van het veldwerk. 
De gesloopte bebouwing van de school is in 
licht grijs weergegeven.

Tabel 2.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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sporen zijn gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. Het ging hierbij vooral om 

greppels die in de profielwanden zijn gedocumenteerd, zodat deze in relatie tot de 

stratigrafie konden worden geanalyseerd.

 

Er zijn geen grondmonsters genomen van de sporen omdat hier geen aanleiding toe 

was. Geen van de aangetroffen sporen had een humeuze of houtskoolrijke vulling 

waarin botanische resten bewaard kunnen zijn. 

2.3 Fysisch-geografisch onderzoek

In totaal zijn er 22 profielkolommen gedocumenteerd (fig. 2.3). Doorgaans ter hoogte 

van het begin, midden, en einde van de put, afhankelijk van de stabiliteit van de 

profielwanden, verstoringen en het verschil in de bodemopbouw. De profielgaten zijn 

met de machine gegraven (tot ca. 2 m –MV) en in 14 gevallen is de bodemopbouw 

met de guts aanvullend onderzocht (tot een diepte van 3 tot 4 m - MV). Het profiel 

is gefotografeerd, zowel met en als zonder ingekraste lagen. De beschrijving van de 

profielkolommen is digitaal in het boorprogramma Deborah ingevoerd. De bovenkant 
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van de profielen is ingemeten met de rTS waarbij het nulpunt op de oude bouwvoor 

ligt. De dikte van de afgegraven ophogingslaag is in het opmerkingsveld van Deborah 

in cm aangegeven. 
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Resultaten

3.1 Algemeen

Met het proefsleuvenonderzoek is een oppervlak van ca. 800 m2 onderzocht (tabel 

3.1). In de putten zijn op het eerste vlak (ca. 50 cm onder de oude bouwvoor) slechts 

enkele sporen van sloten en greppels aangetroffen, aanwijzingen voor een behoudens-

waardige Romeinse vindplaats ontbraken. Daarom is gelijk verdiept naar het tweede 

vlak (1,80-1,90 m –MV, in de dekafzetting van de Gantel) om deze te controleren op 

de aanwezigheid van een eventueel ouder archeologisch niveau. Op zes locaties is een 

dieper vlak (vanaf ca. 2,0 m –MV) aangelegd om de profielopbouw tot op het veen te 

kunnen documenteren, in totaal ca. 46 m2. De locaties liggen verspreid over het terrein 

en zijn naar inzicht gekozen (figuur 2.3). De eventueel extra in te zetten 168 m2 zijn in 

de praktijk niet nodig gebleken. 

Van het plangebied zijn delen afgevallen in verband met de bomen, groenstroken, 

een dierenparkje, een parkeerplaats en de kabels en leidingen. Na het graven van de 

reguliere sleuven was weinig ruimte over om het sleuvenpatroon te verdichten en de 

resultaten gaven ook geen aanleiding om uit te breiden. Daarom is in overleg met het 

bevoegd gezag afgezien van dit laatste.

3.2 Fysische geografie 

3.2.1 Landschappelijk kader

Het gebied is kenmerkend voor een gestapeld landschap: door eeuwenlange 

sedimentatie zijn verschillende lagen afgezet, maar ook geërodeerd. Het is ontstaan 

door de invloeden van de zee, waarbij kwelder-, getijde-, strand- en duinafzettingen 

zijn gevormd. Door de vorming van de strandwallen nam de werking van de zee op 

het binnenland wat af, maar deze bleef wel invloed houden via de rivieren. De Maas 

en zijn zijrivieren zorgden voor erosie en vormden eb- en vloedkreken waarlangs 

oevers werden afgezet. In de gebieden buiten de rivieren werden kleidekken afgezet. 

In rustige tijden kon vegetatie groeien in de vorm van riet, zegge en broekbos. Op de 

hogere drogere oeverwallen ontstonden moerasbossen. 

De voormalige geulen/rivieren en hun oevers zijn op de geomorfologische kaart als 

lage ruggen aangeven; het omringende lager gelegen terrein als vlakten (fig. 3.1).

Vanaf ca. 2200 v. Chr. begon het kustgebied achter de standwallen te verzoeten en te 

verlanden. Op grote schaal trad veenvorming op: het Hollandveen. Dit veenpakket is in 

latere tijden geërodeerd of afgedekt. De basis ligt ca. 5,5 m –NAP.13 

De periode erna wordt gekenmerkt door trans- en regressiefasen vanuit de zee. 

Tijdens transgressiefasen vormden zich diepe geulen die het veengebied achter de 

kustlijn ontwaterden. Het veengebied kwam droog te staan en klonk daardoor in. Op 

de piek van de transgressiefasen overstroomden laaggelegen gebieden weer, waarbij 

een kleidek werd afgezet. Toen de zee zich tijdens een regressiefase weer terugtrok, 

slibden de geulen dicht met zand en zavel. Doordat de afwatering van het omringende 

gebied hierdoor hiermee werd stopgezet, kon er door vernatting weer veenvorming 

plaatsvinden. Totdat de volgende transgressiefase zich weer voordeed. 

13  Toelichting Archeologische Beleidskaart van gemeente Westland. 

Put Oppervlakte m2

1 50

2 89

3 124

4 72

5 150

6 101

7 76

8 26

9 39,4

10 70

 totaal 797,4

Tabel 3.1 
Aantal m2 per proefsleuf en het totaal aantal 
m2.

3
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De volgende drie afzettingen zijn van belang voor het plangebied: de Hoekpolder 

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

(ca. 1100-1300 na Chr.). De Hoekpolder Laag bestaat uit geulen opgevuld met fijn 

zand en zavel met buiten de geulen dekafzettingen. De Gantel Laag is ontstaan door 

de invloed van de Gantel, waarbij de geulen later zijn opgevuld met klei, afgewisseld 

met zandlaagjes. De dekafzettingen van de Gantel Laag zijn te herkennen aan zware 

klei. Doordat aan het begin van de jaartelling een zandige haakwal tussen Monster en 

Naaldwijk ontstond, nam de invloed van de Gantel af. In de late middeleeuwen brak de 

zee door de haakwal en kreeg de Gantel opnieuw invloed op het binnenland waarbij 

een groot deel van het Westland weer vernatte. Tijdens deze laatste transgressiefase 

werd een dik pakket klei afgezet: de Laag van Poeldijk. Door bedijking van het gebied 

heeft er sindsdien geen overstroming meer plaatsgevonden.

Voor de archeologische context is met name de afzetting van de Gantel Laag 

van belang. Onder de bouwvoor en de Laag van Poeldijk is een vegetatiehorizont 

(laklaag) aangetroffen, die eveneens bekend is van waarnemingen tijdens een aantal 

archeologische onderzoeken ten zuiden en zuidwesten van het plangebied.14Deze 

blauwe/ donkergrijze laag heeft de benaming Laag van Van Liere of Woudlaag 

gekregen. Het pakket ligt op de Gantel Laag en wordt als gidslaag van het 

oorspronkelijke (post-) Romeinse loopoppervlak beschouwd.15 Bij enkele opgravingen 

in de omgeving zoals bij de vindplaats ’t Zandheultje is enkele decimeters dieper, 

binnen het pakket van de Gantel Laag, nog een tweede vegetatieniveau/laklaag 

aangetroffen. Dit niveau bevatte eveneens archeologische indicatoren en dateert 

vermoedelijk uit de late ijzertijd.16 

14  PvE 2013, 7.
15  De Laag van Liere/ Woudelaag kan ook post-Romeins dateren.
16  PvE 2013, 7.
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Figuur 3.1
 Geomorfologische kaart met de ligging van 
het plangebied (ster).
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De toponiem Broek wijst op een nat gebied. Het terrein was van oorsprong te nat om 

op te wonen en is dan ook tot vrij recent in gebruik geweest als weiland. Midden jaren 

‘70 is het gebied opgehoogd met een zandlaag voordat er is gebouwd. Het is een natte 

lage zone op de flank van de oeverafzettingen van de Gantel die direct ten noorden 

van het plangebied heeft gelopen ter hoogte van de Middelbroekweg. 

3.2.2 Bodemopbouw en conservering

Bij de beschrijving van de profielkolommen is onderscheid gemaakt tussen 

verschillende stratigrafische eenheden. Deze zijn in het veld lithologisch beschreven 

en, waar mogelijk, ook genetisch geïnterpreteerd. Aan deze eenheden zijn in het veld 

laagnummers gegeven (tabel 3.2). De basis bestaat uit geulafzettingen (S5040). Na 

verlanding van de geul is op het gehele terrein riet in een nat landschap gegroeid. 

Dit is in de bodemopbouw te herkennen als een pakket rietveen (S5040). Dit laagje 

lijkt, op basis van de scherpe begrenzing, te zijn opgetild bij overstroming, waarbij 

klei is afgezet. Dit pakket is deels onder en deels over het veenpakketje afgezet. 

Vermoedelijk gaat het hier om een (lokaal) laagje komklei (5035). De laag vormt de 

aanzet van het afdekkende klastische pakket. Dit pakket is in minimaal drie fasen op 

te delen (S5035, S5030 en S5020). De laatste twee pakketen zijn te interpreteren als 

dekafzettingen van de Gantel Laag. 

Pakket Beschrijving Interpretatie Datering

S5000 zand, matig grof, licht grijs geel ophogingslaag jaren ‘70

S5005 zand, kleiig, matig humeus, donker-
bruingrijs, matig fijn

oude bouwvoor

S5010 zand, uiterst siltig, zwak humeus, 
grijs, matig fijn

oude akkerlaag

S5015 klei, uiterst siltig, grijs dekafzettingen Laag van Poeldijk late middeleeuwen

S5020 klei, sterk siltig, blauwgrijs, matig 
slap

Laag van Liere of Woudlaag (post-) Romeinse tijd 

S5020 klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, 
matig slap

dekafzettingen Gantel Laag

S5030 klei, sterk siltig, grijs, matig stevig vegetatiehorizont late ijzertijd

S5030 klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel 
dunne siltlagen, matig stevig

dekafzettingen Gantel Laag

S5035 klei, matig siltig, matig humeus, 
grijsbruin, matig slap

komafzettingen

S5040 zand, matig siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, veel dunne kleilagen, 
slap, matig grof

geul- en verlandingsafzettingen van 
de Hoekpolder Laag 

 

Pakket S5030 lijkt dikker en siltiger in het noorden. De laag neemt naar het midden van 

het terrein in dikte af, om vervolgens in het zuiden weer in dikte toe te nemen. 

De volgende fase in het pakket (S5020) varieert ook in dikte en ontbreekt op sommige 

plekken geheel. In dit pakket heeft zich op enkele locaties een vegetatiehorizont 

ontwikkeld. In de noordelijke en geheel zuidelijke profielen is deze doorgaans 

vaag of niet aanwezig (fig. 3.2). In het middenterrein wel, soms ook in de vorm van 

een duidelijke laklaag (fig. 3.3). In het oosten is deze zeer vaag en mangaanrijk. In 

tegenstelling tot pakket S5030 lijkt S5020 juist richting het zuiden silteriger te worden. 

Vermoedelijk kunnen we de vegetatiehorizont in dit pakket interpreteren als de Laag 

van Liere of Woudlaag. 

Deze pakketten worden afgedekt door een sterk siltige klei of een kleiig zandje 

(S5015). Deze laag is de vermoedelijke, laatmiddeleeuwse Laag van Poeldijk. Op de 

Tabel 3.2 
Laagnummers met een beschrijving en 
interpretatie.
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meeste plekken is slechts een restant ongestoord bewaard. Vrijwel overal is deze laag 

bewerkt en omgewerkt, te zien aan ploegsporen en spitsporen. Bij de vorming van 

deze oude akkerlaag (S5010) is ook de top van het ouder pakket S5020 meegenomen. 

De oude akkerlaag (S5010) is in de daarop volgende eeuwen vermoedelijk opgehoogd 

en weer omgewerkt in de oude bouwvoor (S5005). Deze is in de jaren ’70 bedekt door 

een ophogingspakket (S5000). In het oosten is hier nog een kleipakket in de basis 

aanwezig. Het pakket bestaat voor de rest uit matig grof, geel zand waarin zich de 

huidige bouwvoor heeft gevormd.

S5005 oude bouwvoor 

S5000 

ophogingslaag

S5010 oude akkerlaag

laag van Liere/Woudlaag

vegetatiehorizont

S5020

S5020 dekafzetting (red)

S5030

S5030

dekafzettin
g (ox/red)

S5035 komklei (o
x/re

d)

S5040 rie
tveen (o

x)

0,92 m -NAP

Figuur 3.2 
Representatief profiel in het zuiden van het 
plangebied (profiel 10, put 4). Voor ligging, zie 
figuur 2.3.

1,12 m -NAP

S5005

S5000
ophogingslaag

oude bouwvoor

S5010
oude akkerlaag

S5015
laag van Poeldijk

S5020
dekafzetting (ox/red)

S5020
laag van Liere/Woudlaag

S5030 dekafzetting (ox/red)

S5040 rietveen (ox)

S5030 vegetatiehorizont

S5040 geulafzetting (red)

Figuur 3.3 
Representatief profiel in het noorden van het 
plangebied (profiel 2, put 1). Voor ligging, zie 
figuur 2.3.
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3.3 Archeologie

3.3.1 Inleiding 

Het plangebied heeft op basis van de omringende (Romeinse) vindplaatsen kans op 

archeologische resten. Deze resten bestaan dan uit eventuele graven of infrastructuur 

langs de aangetroffen lintbewoning ten noorden ervan. Uit bovenstaand hoofdstuk is 

al gebleken dat het gebied in de Nieuwe tijd in ieder geval te nat was voor bewoning. 

Vermoedelijk gold dit ook al vanaf de Romeinse tijd en heeft het onderzochte terrein 

langdurig als verkaveld buitengebied gediend. Het off-site karakter wordt bevestigd 

door het lage aantal grondsporen en vondsten. Ook de aard van de grondsporen 

sluit hierbij aan. Het gaat om vijf greppels en twee sloten (fig. 3.4). Het onderscheid 

tussen beide afwateringssystemen is gebaseerd op de breedte: groter dan 1,5 meter is 

getypeerd als sloot. 

put vlak spoor type diepte in cm datering

3 1 1 greppel 30 Nieuwe tijd

3 1 4 sloot Nieuwe tijd

3 1 999 recent Nieuwe tijd

4 1 999 recent Nieuwe tijd

4 1 7 sloot Nieuwe tijd

5 1 2 greppel 60 Romeinse tijd?

5 1 3 greppel 50 Romeinse tijd?

5 1 4 sloot Nieuwe tijd

5 1 999 recent Nieuwe tijd

6 1 5 greppel 64 Nieuwe tijd

6 1 6 greppel 54 Nieuwe tijd

6 1 999 recent Nieuwe tijd

7 1 4 sloot 110 Nieuwe tijd

10 1 999 recent   Nieuwe tijd

3.3.2 Sporen 

Sloot (S4)
Deze sloot is gerelateerd aan de oude akkerlaag (S5010) onder de originele bouwvoor 

(S5005). Het spoor is tot in de top van de geulafzetting van de Hoekpolder laag (S5040) 

ingegraven. In het vlak heeft de sloot een breedte van 2,25 m; de sloot is over een 

kleine 60 m te volgen richting het oosten. In de meest westelijke put 7 is de sloot het 

best bewaard gebleven. In de putten 3 en 5 is het spoor in eerste instantie aangemerkt 

als recente verstoring, omdat in het veld hier sprake was van een vuile opvulling met 

puin en afval. Bij de analyse bleken de ’verstoringen’ in het verlengde van S4 liggen; 

deze recente verstoringen zijn daarom achteraf alsnog als sloot geïnterpreteerd.

De insteek van het spoor heeft een homogene bruine siltige kleivulling (Ks3) met 

onderin verspit zand en veen. De sloot heeft een tijdje zo open gelegen en is daarna 

met blauwgrijze siltige klei (Ks2) dichtgegooid. Naderhand is er een vlekkerige 

grijsblauwe nazak van siltige klei (Ks3) ontstaan. Het geheel is afgedekt door de 

originele bouwvoor (fig. 3.5). Opvallend is dat deze sloot niet op de historische kaarten 

is afgebeeld; maar het spoor ligt wel min of meer tussen de twee bredere sloten 

Tabel 3.3 
Alle grondsporen.
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Figuur 3.4 
Allesporenkaart ingedeeld naar type.
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Figuur 3.5 
Doorsnede van sloot S4 in het profiel. 
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Figuur 3.6 
Bonnekaart 1850-1900 met projectie van de 
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met dezelfde oriëntatie (zie onder en fig. 3.6). Uit de nazak komen twee fragmenten 

aardewerk, beide dateren na 1500 (v. 4; zie paragraaf 3.3.3).

Sloot S7
In eerste instantie is deze sloot tijdens het veldwerk niet als zodanig herkend. Net als 

delen van sloot S4 is het spoor eerst als recente verstoring ingemeten, omdat het was 

opgevuld met puin. Bij het plotten van de sleuven op de Bonnekaart van 1850-1900 

bleek dat zich precies hier een perceelsgrens met sloot bevond (figuur 3.6). De rand 

van de sloot ligt net in de put en is vermoedelijk subrecent opgevuld met puin. 

 

Uit het bureauonderzoek van de gemeente Delft is reeds gebleken dat het gebied sinds 

de 18e eeuw als weiland is gebruikt. Hier zijn vanaf de eerst bekende historische kaart 

van 1712 twee min of meer oost-west georiënteerde sloten opgetekend die tot aan de 

bouw van de school in gebruik lijken te zijn geweest. Opvallend is dat de noordelijke 

sloot niet in de putten is aangetroffen, mogelijk is deze minder diep uitgegraven. 

Greppels
In totaal zijn er vijf greppels aangetroffen die tot twee perioden zijn te rekenen: 

Nieuwe tijd en mogelijk Romeinse tijd. Voor beide geldt dat de sporen moeilijk te zien 

waren in het vlak. Ze zijn vooral in het profiel herkend als lokale onderbrekingen in de 

stratigrafische lagen. Ze hebben een ‘schone’ natuurlijke opvulling. Er komt nauwelijks 

vondstmateriaal uit de greppels. De greppels zijn vooral op basis van de afdekkende 

lagen en de lagen waarin ze zijn ingegraven te dateren. Alle greppels hebben min of 

meer een noordoost-zuidwest oriëntatie. De Nieuwetijdse greppels (S1, S5 en S6) zijn 

gerelateerd aan de oude bouwvoor (S5010) en zijn door de Laag van Liere/Woudlaag 

(S5020) gegraven (fig. 3.7). Ze zijn tussen de 55 en 75 cm breed en 30 tot 65 cm diep. 

De twee mogelijke Romeinse greppels (S2 en S3) zijn gerelateerd aan de vegetatie-

horizont in de top van S5020 (fig. 3.3 en fig. 3.8). Opvallend is wel dat de greppels een 

zelfde oriëntatie hebben als de voornoemde verkaveling uit de Nieuwe tijd. Uit de 

laag waarin de greppels te relateren zijn, is in ieder geval een fragment handgevormd 

Romeins aardewerk gevonden. De twee parallelle greppels zijn 50-55 cm breed en 

50-60 cm diep. De greppels liggen 16,5 m van elkaar verwijderd. De twee sporen zijn 

niet in de naastliggende putten aangetroffen, maar dit hangt vermoedelijk samen met 

o.a. verstoringen (bv. in put 10, zie fig. 3.4). De functie van de greppels zal net als in de 

Nieuwe tijd voornamelijk met afwatering te maken hebben gehad. 

Figuur 3.7 
Doorsnede van Nieuwetijdse greppel S6.
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Recente verstoringen
Bij de aanleg zijn ook recente verstoringen aangetroffen in de vorm van heipalen 

en kuilen die zijn volgestort met afval van de sloop. Het merendeel van de heipalen 

hebben bij het verwijderen tot op een diepte van 1,5 m –MV een geringe verstoring 

opgeleverd, in enkele gevallen is een verstoring van ca. 2 m in diameter veroorzaakt. 

Er zijn twee locaties waar veel recente verstoringen zijn aangetroffen in de vorm van 

diepe kuilen met plastic, hout en bouwpuin (fig. 3.4). 

3.3.3 Vondstmateriaal  

M.	Goddijn/D.	Stiller

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn vijf scherven aardewerk en één fragment van 

een pijpenkop gevonden. Vier vondsten zijn aangetroffen in de bodemlagen, twee 

vondsten zijn uit een grondspoor afkomstig (tabel 3.4). De meeste vondsten zijn 

afkomstig uit het kleidek bovenin en dateren vooral uit de periode na 1500. Twee 

handgevormde aardewerkscherven (v. 3 en 5 uit de lagen 5020 en 5030) lijken uit de 

Romeinse tijd te stammen, de scherven zijn te zacht en te dik voor een vroegmiddel-

eeuwse ouderdom. Uitgaande van de pakketten waarin ze zijn aangetroffen (S5020 en 

S5030), ligt een Romeinse datering ook het meest voor de hand.

v. N gewicht (gr) put Spoor categorie soort datering

1 1 2,5 1 5020 aardewerk roodbakkend 1150-1500

2 1 12,3 2 5010 pijpenkop type ovide kleipijp 18e/19e eeuw

3 1 5,9 3 5020 aardewerk handgevormd vermoedelijk Romeins

4 1 9,9 5 4 aardewerk roodbakkend, geglazuurd 1500-1700

4 1 2 5 4 aardewerk witbakkend na 1500

5 1 17,3 7 5030 aardewerk handgevormd vermoedelijk Romeins

Figuur 3.8 
Doorsnede van een mogelijk Romeinse 
greppel.

Tabel 3.4 
Aardwerk determinatie
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Conclusie

4.1 Conclusie

Bij het proefsleuvenonderzoek is in totaal 800 m2 van het plangebied onderzocht door 

middel van proefsleuven. In grote delen van het plangebied bleek het oorspronkelijke 

bodemprofiel intact, ondanks de bouw en sloop van de schoolgebouwen. Her en der 

zijn wel diepere verstoringen aangetroffen: onder andere heipalen en kuilen die zijn 

volgestort met afval van de sloop. Over het algemeen is de bodemopbouw vanaf de 

originele bouwvoor echter goed geconserveerd. 

De verwachte Laag van Liere/Woudlaag, gidslaag voor het oude loopoppervlak van 

de Romeinse tijd, is alleen goed ontwikkeld in het midden van het terrein. Richting 

het zuiden en noorden toe vervaagt deze laag. Het gebied blijkt over het algemeen te 

nat te zijn geweest om te bewonen. Slechts kortstondige drogere periodes zijn aan te 

wijzen na rijping/vorming van een bodem. Deze bodems zijn, getuige de hoeveelheid 

mangaan, echter ook vaak in natte omstandigheden gevormd. De oudere vegetatie 

horizont die mogelijk met een ouder loopoppervlak (ijzertijd) verbonden is, is slechts 

sporadisch en zeer vaag waargenomen. 

De lage score aan archeologie bevestigt het beeld van een nat buitengebied, waar de 

omstandigheden niet gunstig waren voor bewoning. Het gebied kan echter wel zijn 

gebruikt als weidegebied voor het vee, zoals het tot in de jaren 30 van de vorige eeuw 

het geval was. 

4.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de hand 

van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen behou-

denswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege hun 

belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een score 

van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden (tabel 

4.1). De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in 

principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria 

gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een 

middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwali-

teitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te 

verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het 

monument ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er 

voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Bij het onderzoek in het plangebied ISW-locatie zijn (afwaterings)greppels en sloten 

aangetroffen die een waardering behoeven. Hiervoor geldt dat de waarde beleving niet 

gescoord is aangezien geen sprake is van nog zichtbaar aanwezige monumenten. 

4
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Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

De redelijk intacte bodemprofielen maken de fysieke kwaliteit redelijk, echter de aard 

van de bodems en het natte landschap maken dat het terrein geen goede bewonings-

condities bood in het verleden. De jongere afzettingen, zoals de Laag van Poelgeest, 

hebben de oudere niveaus afgedekt en bieden daarmee een goede conservering. 

De aangetroffen archeologische grondsporen zijn redelijk goed bewaard. De sporen 

zijn opgevuld met een ‘schone’ vulling en het best te herkennen in het profiel door 

lokale onderbrekingen van natuurlijke laagjes. Er is zeer weinig vondstmateriaal 

aangetroffen, maar de conservering is goed. Het betreft materiaal dat relatief nog niet 

heel lang in de bodem heeft gelegen en door glazuur niet snel aan erosie onderhevig is. 

Het oudere handgevormde aardewerk is redelijk geconserveerd. Er is geen organisch 

materiaal aangetroffen, dit is echter geen indicatie voor een slechte conservering. De 

aard van de vindplaats is hier de bepalende factor.

De inhoudelijke kwaliteit levert een lage score op (in totaal 3) vanwege de aard en 

omvang van de aangetroffen archeologische resten. De parameter zeldzaamheid heeft 

een lage score: de greppels zijn typische elementen die worden aangetroffen in natte 

drassige gebieden om de afwatering te reguleren. Deze manier van afwatering van 

weilanden is nog steeds in gebruik. De informatiewaarde is vanwege bovenstaande 

redenen ook laag, het geeft geen nieuw beeld over het landgebruik in de loop van 

de eeuwen. De greppels hebben vanaf de oudste fase tot in de Nieuwe tijd dezelfde 

oriëntatie binnen het landschap gehouden. Ze zijn echter niet te relateren aan een 

naburige nederzetting. De ensemblewaarde is daarom laag. De enige aanvulling op de 

gegevens van de bewoning langs de Middelbroekweg is dat het een begrenzing vormt 

door de afwezigheid van bewoningssporen op het onderzochte terrein. En omdat de 

mogelijk verwachte Romeinse weg hier niet is aangetroffen, maakt deze constatering 

een van de andere verwachte tracés aannemelijker. 

Gezien de lage score zijn de archeologische resten niet behoudenswaardig.

4.3 Advies

Het plangebied bevat vertoont ondanks de recente sloop kenmerken van een goede 

gaafheid en conservering. Het onderzoek heeft desondanks slechts enkele greppels 

en sloten uit de Romeinse tijd (twee) en uit de Nieuwe tijd opgeleverd. De sporen 

wijzen uit dat het gebied in deze perioden te nat was voor bewoning; de greppels 

hebben hoogstwaarschijnlijk enkel als ontwatering en indeling van een buitengebied, 

vermoedelijk weiland, gediend.

Op basis van deze waardering adviseren wij geen verder archeologisch onderzoek uit 

te laten voeren in het plangebied. Naar onze mening gelden dan ook geen restricties 

voor de geplande bouwwerkzaamheden in het plangebied. 

Tabel 4.1 
Waardering off-site sporen
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4.4 Beantwoording onderzoeksvragen 

Algemene vragen:
•	 Wat	is	de	aard,	datering,	omvang	en	conserveringstoestand	van	de	aangetroffen	

grondsporen	en	archeologische	lagen?

De grondsporen bestaan uit greppels en sloten, twee greppels dateren uit de Romeinse 

tijd en de overige drie greppels en twee sloten zijn in de Nieuwe tijd gegraven. De 

Romeinse Laag van Liere/Woudlaag is in het middenterrein aangetroffen. De overige 

delen van het terrein en vermoedelijk zelfs dit middenterrein zijn te nat geweest met 

slechts kortstondige stilstandsfasen binnen de kleiafzettingen te herkennen aan smalle 

lokale vegetatiehorizonten in de afzettingspakketten. In de Romeinse vegetatiehori-

zont is slechts één scherf aangetroffen. Dit is geen indicatie voor de conservering maar 

meer voor de aard van de vindplaats. 

•	 Wat	is	de	diepteligging	(NAP	of	t.o.v.	maaiveld),	de	dikte	en	stratigrafische	positie	van	

de	archeologische	laag	of	lagen	waarin	archeologische	indicatoren	zijn	aangetroffen?

De Romeinse greppels worden overdekt door de jongere afzettingspakketten met 

een dikte van 50-60 cm. De Nieuwe Tijd sloten en greppels worden afgedekt door de 

oudere bouwvoor van circa 20-30 cm (exclusief de 60-70 cm ophogingslaag). 

•	 Welke	materiaalcategorieën	zijn	aanwezig,	wat	is	de	vondstdichtheid	en	hoe	is	de	

conserveringstoestand?

Er is aardewerk uit de Nieuwe tijd, de late middeleeuwen en Romeinse tijd 

aangetroffen. Het zijn slechts zes fragmenten met een totaal van 49,9 gram. Het 

vondstmateriaal is zeer gering in aantal. Het is echter wel redelijk goed bewaard. 

•	 Wat	is	de	geo(morfo)logische	opbouw	van	het	plangebied?

De opbouw bestaat uit verschillende afzettingspakketten. Het is ontstaan door de 

invloeden van de zee, waarbij kwelder-, getijde-, strand- en duinafzettingen zijn 

gevormd. Tijdens verschillende transgressiefasen zijn de volgende drie afzettingen van 

belang voor het plangebied: de Hoekpolder Laag (ca. 1500-850 v. Chr.), de Gantel Laag 

(ca. 300-50 v. Chr.) en de Laag van Poeldijk (ca. 1100-1300 na Chr.). 

Voor de archeologische context is de afzetting van de Gantel Laag van belang. Onder 

de bouwvoor en de Laag van Poeldijk is een vegetatiehorizont (laklaag) aangetroffen 

de Laag van Van Liere of Woudlaag. Het pakket ligt op de Gantel Laag en wordt als 

gidslaag van het oorspronkelijke Romeinse loopoppervlak beschouwd. Binnen het 

pakket van de Gantel Laag, is nog een tweede vegetatieniveau/laklaag aangetroffen. 

Dit niveau bevatte eveneens archeologische indicatoren en dateert vermoedelijk uit de 

late ijzertijd. Deze is echt niet binnen het plangebied aangetroffen. 

•	 Komt	de	archeologische	verwachting	overeen	met	de	reeds	bekende	resultaten	uit	

eerder	veldonderzoek?

De verwachting op eventuele archeologische resten uit de Romeinse periode en 

mogelijk ouder is gebaseerd op de Romeinse vindplaatsen uit de directe omgeving. Er 

zijn echter geen bewoningsresten aangetroffen die gerelateerd kunnen zijn met het 

bewoningslint langs de Middelbroekweg. Er is geen aanwijzing voor de aanwezigheid 

van begravingen of voor een Romeinse weg of een kanaal. 
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•	 Zijn	er	delen	van	het	plangebied	verstoord?	En	zo	ja,	waar	en	in	welke	mate?	In	

hoeverre	hebben	de	heipalen	van	het	hoofdgebouw	de	bodem	verstoord?

Delen van het plangebied zijn verstoord, voornamelijk in het midden en in het zuiden 

van het hoofdgebouw van de school. Hier zijn diepere verstoringen aangetroffen 

met puin en afval van de sloop van de school. Tevens is in het ophogingspakket tot 

in de natuurlijke ondergrond sloopafval en afvoerbuizen aangetroffen waar een 

olieachtige en chemische lucht uit kwam. De meeste heipalen hebben een verstoring 

van de diameter van de heipalen opgeleverd, ca. 40 cm. Een klein aantal heeft een 

grotere verstoring veroorzaakt doordat er rondom de heipaal een kuil is gegraven 

opgevuld met grind. Op ca. één meter diepte zijn oranje keramische drainagebuizen 

aangetroffen, zowel in noord-zuid als oost-west richting gelegd. 

•	 Is	er	sprake	van	een	behoudenswaardige	vindplaats/vindplaatsen?

De omvang en aard van de aangetroffen archeologische resten zijn van dien aard dat 

er geen sprake is van een behoudenswaardige vindplaats.

•	 Wat	zal	de	aantasting	zijn	van	de	vindplaats(en)	bij	uitvoering	van	de	voorgenomen	

werkzaamheden?	

Bij de werkzaamheden zullen de aangetroffen greppels en sloten worden vergraven. 

Specifiek voor de Romeinse tijd:

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	de	aanwezigheid	van	de	Romeinse	weg	en	de	kreek	in	het	

plangebied?	Waarom	wel	of	niet?

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de Romeinse weg en de kreek 

aangetroffen. De afwezigheid is niet veroorzaakt door jongere activiteiten, waarbij 

de restanten eventueel verstoord zijn. Het niveau geassocieerd met de Romeinse tijd 

is wel aangetroffen maar de Romeinse weg heeft een ander loop gehad (buiten het 

plangebied).

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	Romeinse	verkaveling/percelering?

Er zijn twee greppels aangetroffen die mogelijk tot een Romeinse verkaveling 

behoren. Ze hebben vermoedelijk als ontwatering en indeling van een buitengebied 

(vermoedelijk weiland) gediend. 

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	Romeinse	graven?

Nee, er zijn geen aanwijzingen voor graven aangetroffen. 
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte (cm)

3 1 1 greppel 30

3 1 4 sloot

3 1 999 recente verstoring

4 1 7 sloot

4 1 999 recente verstoring

5 1 2 greppel 60

5 1 3 greppel 50

5 1 4 sloot

5 1 999 recente verstoring

6 1 5 greppel 64

6 1 6 greppel 54

6 1 999 recente verstoring

7 1 4 sloot 110

10 1 999 recente verstoring  

Bijlage 2 Vondstenlijst

 

vondst nr. omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

1 aardewerk middeleeuwen laat 1 2,5 1 1 3 5020  

2 keramiek pijp 1 12,3 2 1 3 5010 Nieuwe tijd

3 aardewerk Romeins (handgevormd) 1 5,9 3 1 5020  

4 aardewerk Nieuwe Tijd 2 11,9 5 1 4 1  

5 verbrande klei 1 17,3 7 1 4 5030  
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