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Samenvatting

In opdracht van de gemeenten Oegstgeest en Katwijk heeft Archol op 16 oktober 

2014 een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied 

Rijnvaert in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk. Doel was de aanwezige 

archeologische waarden in kaart te brengen en te waarderen. Conform het PvE zijn 

binnen de gemeente Katwijk twee proefsleuven gegraven en binnen de gemeente 

Oegstgeest acht proefsleuven.

Er werd slechts één spoor aangetroffen: het betreft een greppel in het onderzoeks-

gebied in Oegstgeest. De greppel vormt een halve cirkel met daaraan een vertakking 

richting het zuiden. Op twee plaatsen werd een concentratie aardwerk gevonden in de 

greppel. Het handgevormde aardewerk bestaat uit een tamelijk goed geconserveerd 

complex, van veelal rijkelijk versierd aardewerk dat overeenkomsten vertoont met 

de zogenaamde Santpoort II stijlgroep, die gedateerd wordt in de late ijzertijd of het 

begin van de Romeinse tijd.

Geadviseerd wordt om de vindplaats te behouden. Voor de overige delen van het 

onderzoeksgebied en tevens voor het onderzoeksgebied in Katwijk geldt dat er geen 

sprake is van verdere behoudenswaardige vindplaatsen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeenten Oegstgeest en Katwijk (ZH) heeft Archol op 16 

oktober 2014 een inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) uitgevoerd binnen 

het plangebied Rijnvaert in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk (Figuur 1.1). 

Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een ontsluitingsweg 

die de Rijnsburgerweg met het plangebied Rijnvaert verbindt. Eventueel aanwezige 

archeologische waarden binnen het tracé van deze weg zouden hierdoor kunnen 

worden bedreigd. Doel was de aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen 

en te waarderen. 

1.2 Plan- en onderzoeksgebied

Het plangebied bevindt zich direct ten zuiden van de bebouwde kom van Rijnsburg, 

tussen de Valkenburgerweg in het westen en de Rijnsburgerweg in het oosten (Figuur 

1.2). Het plangebied bestaat uit het min of meer oost-west georiënteerde tracé van de 

ontsluitingsweg en heeft een breedte van ca 9,5 m. Binnen het plangebied zijn twee 

onderzoeksplichtige delen aan te wijzen (Figuur 1.2, zie ook de volgende paragraaf). 

Het westelijk onderzoeksgebied valt binnen de gemeente Katwijk, het oostelijk onder-

zoeksgebied ligt binnen de gemeente Oegstgeest.

De bodemingrepen bestaan uit het uitgraven van het wegcunet tot op een diepte 

van 60-90 cm beneden maaiveld (-Mv). Op de hartlijn van het cunet wordt tevens 

een rioolsleuf gegraven met een maximale diepte van ca. 2 m –Mv. Momenteel is het 

plangebied niet meer in gebruik en bestaat het gedeeltelijk uit braak liggend terrein 

(Katwijk) en voor het overige deel uit grasland (Oegstgeest).
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. Het doel van 

een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische 

vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht (“gespecificeerde 

archeologische verwachting”). Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader toetsten en aan te scherpen.

Begin 2014 heeft de firma IDDS een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd binnen een gedeelte van het Oegstgeester plangebied.1 Binnen 

het Katwijker deel is in 2005 een beperkt bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek uitgevoerd door de firma RAAP.2 Dit onderzoek had tot doel om 

vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase).3 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase. Het IVO dient ertoe vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) 

en de omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Na afronding van 

dit onderzoek dient de overheid, op basis van het advies van Archol, een besluit te 

nemen over het vervolgtraject. Proefsleuvenonderzoek is één van de methoden die 

kan worden toegepast bij een IVO. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het hiervoor 

1  Wilbers 2014.
2  Jansen 2005.
3  Zie paragraaf 4.3 en bijbehorende afbeelding voor de locatie en resultaten van dit onderzoek.
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Figuur 1.2 
Situering plangebied (rood) en onderzoeksge-
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opgesteld Programma van Eisen (PvE), opgesteld door 1Arch / Hazenberg Archeologie 

en goedgekeurd door de gemeenten Oegstgeest en Katwijk (het bevoegd gezag).4 

Het Oegstgeester deel van het plangebied valt deels binnen het bestemmingsplan 

Frederiksoord Zuid en deels binnen het bestemmingsplan Rijnfront-Kamphuizerpolder 

(Figuur 1.3). Het Katwijks deel van het plangebied valt geheel binnen het 

bestemmingsplan Frederiksoord Zuid. De geplande ontsluitingsweg ligt volgens 

de archeologische waardenkaart binnen het bestemmingsplangebied Rijnfront-

Kamphuizerpolder; gedeeltelijk in een zone met gematigde en gedeeltelijk in een 

zone met een hoge archeologische verwachting. Voor beide zones geldt een onder-

zoeksplicht voor plangebieden van meer dan 100 m2, respectievelijk 250 m2. Voor het 

plandeel binnen het bestemmingsplan Frederiksoord Zuid geldt alleen een onder-

zoeksplicht voor een klein deel binnen de gemeente Katwijk (Figuur 1.3, oostelijk 

onderzoeksgebied). De rest van het plangebied van de ontsluitingsweg is vrijgegeven. 

Concluderend geldt voor de aanleg van de ontsluitingsweg een archeologisch onder-

zoeksplicht over een lengte van 505 m, waarvan 415 m in de gemeente Oegstgeest en 

90 m in de gemeente Katwijk. 

Conform het PvE zijn binnen het Katwijker deel twee proefsleuven gegraven en binnen 

het Oegstgeester deel acht sleuven. Op deze manier werd een dekking bereikt van 

14% van het onderzoeksgebied in Katwijk en 9% binnen het onderzoeksgebied in 

Oegstgeest.5 Het veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol (Tabel 1.1) met de 

hulp van een ervaren machinist van de firma Snoeij Gouda. Tom Hazenberg (1 Arch / 

Hazenberg Archeologie) trad op als directievoerder voor de opdrachtgever.

Medewerker Functie 

drs. T.A. Goossens Projectleider, Senior KNA-archeoloog

P. van de Geer MA Veldwerkleider, Senior KNA-archeoloog

M.A. Goddijn MA Veldarcheoloog, KNA-archeoloog

S.H. Baas Veldtechnicus

4  Hazenberg & Lanzing 2014.
5  Hazenberg & Lanzing 2014, 7.

Figuur 1.3 
Vigerende bestemmingsplannen 
(bron: Hazenberg & Lanzing 2014).

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Soort onderzoek: Inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-p), karte-
rende en waarderende fase

Projectnaam: Ontsluitingsweg Rijnvaert

Archol projectcode: ORI 1512

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 16 oktober 2014

Periode van uitvoering uitwerking: november 2014 – januari 2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Oegstgeest / Katwijk

Plaats: Oegstgeest / Rijnsburg

Toponiem: Valkenburgerweg / Rijnsburgerweg

Kaartbladnummer: 30F

Coördinaten gebied: 90.546 / 466.354 (centrumcoördinaat)

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, A. de Vries

Adviseur opdrachtgever: T. Hazenberg, 1Arch/Hazenberg Archeologie

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest, B. v.d. Zande
Gemeente Katwijk, B. Voormolen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 63.592

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 426.071

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland
E-depot Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Getij-riviermondrug (3K27)

Bodem: Tuineerdgronden, lichte zavel (EK19-IV)

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doelstelling van het onderzoek is conform het PvE: “Het karteren van archeologische 

vindplaatsen door middel van proefsleuvenonderzoek. Indien deze worden aangetoond 

is de vervolgdoelstelling binnen dit onderzoek van deze vindplaats(en) de aard, 

omvang en datering vast te stellen om te komen tot een selectieadvies voor behoud (of 

niet) op basis waarvan beide overheden in hun rol als bevoegd gezag, i.c. Oegstgeest 

en Katwijk, kunnen komen tot een selectiebesluit. Beoordeeld moet worden in 

hoeverre eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologie door de aanleg van 

de geplande ontsluitingsweg bedreigd zal worden. Daarbij dient informatie te worden 

verzameld over de vindplaats(en) om deze op de vijf criteria: gaafheid, conservering, 

zeldzaamheid, informatiewaarden en ensemblewaarde te kunnen toetsen.”6

2.2 Vraagstellingen

De vraagstelling vanuit het PvE is al volgt: “Het karterende en waarderende proef-

sleuvenonderzoek dient in eerste instantie op grond van de specifieke archeologische 

verwachting (1) vast te stellen of er sprake is van een of meerdere archeologische 

vindplaatsen en indien dit het geval is (2) welke concrete bijdrage aan kennisvermeer-

dering een opgraving op deze vindplaats(en) kan leveren.”7

2.3 Onderzoeksvragen8

1. Kunnen in het plangebied specifieke vindplaatsen worden aangetoond in relatie tot 

het landschap?

2. Kan van eventuele vindplaatsen de begrenzing, aard en datering worden vastgesteld?

3. (Indien vindplaats aanwezig) Wat is de mate van fysieke en inhoudelijke kwaliteit van 

de archeologische resten conform de waarderingscriteria KNA 3.3? 

4. Welke bijdrage leveren de resultaten van onderhavig proefsleuvenonderzoek aan de 

kennisvermeerdering?

5. Moet op grond van de uitkomsten van het proefsleuvenonderzoek de verwachting 

worden aangepast?

6. Welke specifieke bijdrage kan eventueel vervolgonderzoek leveren aan kennisvermeer-

dering?

6  Hazenberg & Lanzing 2014.
7  Idem.
8  Idem.

2
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Methodiek en strategie

3.1 Strategie

De putten binnen het grondgebied van de Gemeente Katwijk zijn gelegen binnen het 

beperkte onderzoeksplichtige gedeelte van het plangebied: het onderzoeksgebied. 

Voor het plangebied binnen de gemeente Oegstgeest gold in zijn geheel een onder-

zoeksplicht. Hier waren de geplande putten geconcentreerd op de zones met een 

hoge verwachting op de archeologische waardenkaart van de gemeente. Op verzoek 

van de opdrachtgever is begonnen met de aanleg van de putten 1 en 2 binnen het 

onderzoekgebied in Katwijk, waarna de putten 3 t/m 8 in het Oegstgeester onder-

zoeksgebied zijn aangelegd (Figuur 3.1).

3.2 Methodiek 

In totaal zijn acht proefsleuven gegraven met een totale oppervlakte van 440 

m² (Figuur 3.1). De proefsleuven waren 5 x 11 m. De putten zijn aangelegd onder 

begeleiding van de senior KNA-archeoloog met een kraan met gladde bak. Het vlak 

is over het algemeen direct onder de bouwvoor aangelegd. Tijdens de aanleg zijn de 

tussenvlakken gecontroleerd met een metaaldetector. Aanlegvondsten zijn verzameld 

in vakken van 5 bij 5 m. Hierbij is geen selectie gemaakt van het materiaal.

Alle sporen zijn digitaal ingetekend met behulp van een DGPS en vervolgens 

beschreven in de velddatabase. De archeologisch relevante sporen zijn gecoupeerd, 

getekend (schaal 1:10) en gefotografeerd. Vondsten zijn per spoor verzameld en/of 

ingemeten als puntvondst. Eén vondst waarvan het vermoeden bestond dat het om 

een hele pot of het grootste deel daarvan ging is en bloc gelicht.

In totaal zijn 16 profielen gedocumenteerd (Figuur 3.1). Aan het begin en eind van 

elke put is machinaal een kijkgat gegraven tot ca. 1,5 m –Mv om de dieper (onder het 

sporenvlak) liggende ondergrond in kaart te brengen. Elk profiel is opgeschaafd en 

digitaal gedocumenteerd met behulp van het programma Deborah. Uit de beddingaf-

zettingen zijn schelpmonsters genomen. 
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Puttenkaart met putnummers en beschreven 
profielen met nummers.
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3.3 Afwijkingen op het PvE

Over het algemeen is gewerkt conform het PvE. In afwijking hierop is echter in put 1 

en 2 een extra vlak aangelegd, vanwege de aanwezigheid van een vegetatiehorizont 

onder het sporenvlak. In beide putten zijn in totaal twee vlakken gedocumenteerd. In 

de overige putten is één vlak gedocumenteerd.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

Het plangebied bevindt zich in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De Oude Rijn 

is ontstaan tussen ca. 4700 en 4500 v.Chr. (5730 BP± 60) en mondde vanaf ongeveer 

3225 tot 2750 v.Chr. ter hoogte van het huidige Leiden uit in een estuarium.9 Hierdoor 

stond het afwisselend onder mariene en fluviatiele invloed. Doordat de strandwallen 

zich steeds meer zeewaarts bleven uitbreiden schoof ook het estuarium verder op naar 

het westen. Van een waddenmilieu kwam het gebied hierdoor in een kweldermilieu 

te liggen.10 Rond 1250 v.Chr. kwam het plangebied in het gebied van de meanderende 

Oude Rijn te liggen. Het gebied stond niet meer continu onder invloed van het getij 

en delen ervan werden daardoor vanaf ongeveer de late bronstijd geschikt voor 

bewoning. Mogelijk bevond tussen 1250 en 500 v. Chr. één van de hoofdgeulen van 

de Oude Rijn zich ter plaatse van het plangebied.11 Vanaf de Romeinse tijd begon de 

Oude Rijn steeds minder actief te worden totdat ze geheel gedeactiveerd werd door 

de afdamming van de Kromme Rijn (de bovenstroomse loop van de Oude Rijn) bij Wijk 

bij Duurstede in 1122 n.Chr.12 In dezelfde eeuw werd ook de monding van de Oude Rijn 

afgesloten door stormen en begon de Oude Rijn te verlanden.13

4.2 Archeologische en historische context14

Het plangebied ligt op ongeveer 900 tot 1000 m van de Romeinse resten in Valkenburg, 

waar indertijd een belangrijk fort was gesitueerd met daarnaast een nederzetting 

(vicus) voor ambachtslieden, familie en handelaren. De regio Valkenburg-Rijnsburg-

Oegstgeest is zeer rijk aan resten uit de Romeinse tijd, zoals de Romeinse castella 

te Katwijk (Brittenburg), Valkenburg (Praetorium Agrippinae) en Leiden-Roomburg 

(Matilo). Deze forten waren gelegen langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, 

de limes, die vanaf ca. 40 n.Chr. eeuwenlang op deze locatie lag. Maar ook in de 

voorgaande periode, de ijzertijd, is het gebied gebruikt, zo getuigen ook de resten 

gevonden op het plangebied Nieuw Valkenburg.15

Ook na de Romeinse tijd is er nog volop bewoning in het gebied aanwezig. Het 

plangebied ligt tussen het vroegmiddeleeuwse centrum van Rijnsburg in het noorden 

en de (vroeg)middeleeuwse vindplaatsen van Rhijngeest (Oegstgeest). De Faculteit 

der Archeologie van de Universiteit Leiden heeft sinds 2010 grootschalige opgravingen 

uitgevoerd binnen het laatstgenoemde gebied. Daarbij is een vroegmiddeleeuwse 

nederzetting opgegraven. Het onderzoek heeft veel huisplattegronden, erven en 

kadewerken en een groot aantal bijzondere vondsten aan het licht gebracht.16 In de 

omgeving van het plangebied zijn verder op meerdere plaatsen resten uit de vroege en 

late middeleeuwen aangetroffen tijdens diverse veldkarteringen en een proefsleuven-

onderzoek.17

9  Cohen et al. 2012, 136; Wilbers 2014, 7-8.
10  Jansen 2005.
11  Van Dinter 2013 via Wilbers 2014.
12  Wilbers 2014; Berendsen 2005, 105.
13  Wilbers 2014.
14  Gebaseerd op Wilbers 2014 en Jansen 2005.
15  Tol & Jansen 2012.
16  Hazenberg & Lanzing 2014, 6.
17  Archis waarnemingen: 56734, 401106, 423860, 427240. 
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4.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

In 2005 is een beperkt bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een karterend 

booronderzoek (Figuur 4.1: blauw).18 Op basis van het bureauonderzoek werd gesteld 

dat het gebied een hoge archeologische verwachting heeft voor bewoningssporen 

vanaf de late ijzertijd, gezien de paleogeografische ontwikkeling van het gebied in 

relatie tot de reeds bekende archeologische vondsten uit de omgeving.

In totaal zijn 94 boringen gezet in een driehoeksgrid, waarmee een boordichtheid 

werd gehaald van ca. 10 boringen per hectare. Tevens is op de onbebouwde delen van 

het plangebied (ca. 20%) een oppervlaktekartering uitgevoerd. Uit de bevindingen 

blijkt dat de bodem van het gebied wordt gekenmerkt door kalkhoudende lagunaire 

afzettingen. De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor van ca. 40 cm dik die 

overgaat in een laag zandige klei. Hieronder bevindt zich op de meeste plaatsen een 

laag sterk tot uiterst siltige klei die overgaat in matig tot zwak siltig beddingzand. De 

zanddiepte varieert sterk en vooral in het centrale deel van het gebied bevindt het 

zand zich dieper. Hier bevindt zich naar verwachting een perimariene crevasseloop. 

Van het zand kon niet met zekerheid bepaald worden of het onder fluviatiele of 

mariene invloed is afgezet. De profielen zijn over het gehele verloop kalkrijk, wat de 

conservering van botmateriaal ten goede komt. Tijdens het karterend veldonderzoek 

zijn zowel bij de oppervlaktekartering als in de boringen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Het gaat voornamelijk om aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen 

in de bouwvoor. Verder zijn geen cultuurlagen of sporen van fosfaat aangetroffen.

Het onderzoek uit 2014 bestond uit een bureauonderzoek in combinatie met een 

verkennend booronderzoek in het oostelijk deel van het plangebied in Oegstgeest 

(Figuur 4.1: groen).19 Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied is gelegen 

op de zandige afzettingen van de Oude Rijn en er op basis daarvan een hoge 

archeologische verwachting is op resten uit de ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Deze 

archeologische resten worden verwacht aan het maaiveld of direct onder de bouwvoor. 

18  Jansen 2005.
19  Wilbers 2014.
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Figuur 4.1 
Locatie van het plangebied (rood) en het 
vooronderzoek uit 2005 (blauw) en uit 2014 
(groen).
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Om de verwachting te toetsen is een verkennend booronderzoek uitgevoerd door 

middel van 8 boringen. De bodem blijkt te zijn opgebouwd uit lagen kalkrijk siltig zand 

en kalkrijke zandige klei, waarbij de bodem van beneden naar boven steeds minder 

zandig wordt en daardoor steeds fijner. Geconcludeerd wordt dat de aangetroffen 

sedimenten en de waargenomen globale fining upwards sequentie karakteristiek zijn 

voor een stroomrug van een grote rivierloop. Deze conclusie bevestigt de verwachting 

van het bureauonderzoek.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

In totaal zijn 16 profielen gedocumenteerd (voor ligging, zie Figuur 3.1). 

De bodemopbouw is in lijn met de verwachting op basis van voornoemde 

booronderzoeken. Hieronder volgt per onderzoeksgebied een beschrijving van de 

resultaten.

5.1.1 Onderzoeksgebied Katwijk

Aan de top van het profiel bevindt zich een zandige bouwvoor van 50-60 cm dik (Figuur 

5.1). Hieronder ligt een dun pakket (5-20 cm) lichtgrijs, zwak tot matig zandige klei: 

vermoedelijk oeverafzettingen afkomstig van de Rijn. Hieronder bevindt zich een 

dik pakket (40-50 cm) lichtgrijze, sterk siltige klei met zandlagen. In de top hiervan 

bevindt zich een 5-10 cm dikke, donkergrijze, zwak ontwikkelde vegetatiehorizont met 

plantenresten. Dit pakket komt overeen met de in het vooronderzoek onderscheiden 

verlandingsafzettingen van de hier vermoede perimariene crevassegeul.20 De basis van 

het profiel wordt gevormd door een grijs pakket matig siltig beddingzand. De bovenste 

10-20 cm hiervan is uiterst siltig en humeus en bevat ook plantenresten. Vermoedelijk 

gaat het om de bodem van de restgeul. Dit pakket is alleen in put 1 aangesneden 

en duikt naar beneden richting het oosten. In put 2 lag de laag dieper dan dat de 

profielgaten reikten. Het lijkt er dus op dat beide proefsleuven nog net in de restgeul 

zijn gelegen.

20  Jansen 2005.

Figuur 5.1 
Bodemopbouw in het onderzoeksgebied in 
Katwijk aan de hand van profielkolom 2.

5
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5.1.2 Onderzoeksgebied Oegstgeest

Aan de top van het profiel bevindt zich een zandige bouwvoor van 40-70 cm dik (Figuur 

5.2). De top van het oorspronkelijke bodemprofiel is hierin opgenomen. Hieronder ligt 

een grijs pakket zwak tot matig zandige klei, dat over gaat in een pakket uiterst siltige 

klei met zandlagen (30-80 cm). Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als oeverafzet-

tingen van de Oude Rijn. Aan de basis van het profiel ligt een pakket sterk siltig, grijs 

zand met kleilagen, waarvan de top van oost naar west langzaam afloopt (van 1,46 m 

–Mv naar 0,94 m –Mv). Dit pakket kan worden geïnterpreteerd als beddingzand. Aan 

de hand van twee schelpenmonsters (zie paragraaf 5.3.5) kon worden vastgesteld dat 

dit pakket van mariene oorsprong is.

Figuur 5.2 
Bodemopbouw in het onderzoeksgebied in 
Oegstgeest aan de hand van profielkolom 6.
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Ter hoogte van put 4 en 5 wijkt de opbouw enigszins af doordat zich tussen de 

bouwvoor en de zandige klei een laag sterk siltig zand bevindt. In put 4 is het pakket 

ca. 50 cm dik (profiel 7 en 8). In profiel 9 van put 5 is de laag nog slechts 12 cm dik en in 

profiel 10 is deze helemaal verdwenen (en/of opgenomen in de bouwvoor).

5.2 Sporen en structuren

In het onderzoeksgebied van Katwijk zijn alleen sporen van moderne drains 

aangetroffen. In Oegstgeest is, buiten enkele moderne drains en een recente 

verstoring in put 6, maar één spoor aangetroffen. Het betreft een afbuigende greppel 

(spoor 3) tegen de noordelijke putrand van put 4 (Figuur 5.3). Het spoor is ca. 30 cm 

breed en heeft een vertakking richting het zuiden. De resterende diepte van het spoor 

bedraagt ca. 24 cm, gerekend vanaf de bouwvoor. Het spoor is ingegraven in de oever-

afzettingen en ligt direct onder de bouwvoor (Figuur 5.4). De bovenkant van het spoor 

is dus opgenomen in de bouwvoor. De vulling bestaat uit een zwakzandige, homogene, 

lichtgrijze klei met enkele houtskoolspikkels: dit wijst op een geleidelijke opvulling van 

de greppel. Mogelijk gaat het om het zuidelijk deel van een kringgreppel. De gerecon-

strueerde diameter hiervan bedraagt ca. 5 meter.

Op twee plaatsen werd een concentratie aardwerk gevonden in de greppel (sporen 4 

en 5, zie ook paragraaf 5.3.1). Eén concentratie (spoor 4, v.7) bevond zich op de bodem 

van de greppel. In het veld leek het hier te gaan om een complete pot, daarom is deze 

concentratie en bloc gelicht. De andere concentratie (spoor 5, v.8) bevond zich bovenin 

de nog resterende vulling van het spoor. Dit aardewerk, een op zijn kop gevonden rand 

van een pot, was door de bouwvoor afgetopt.

Het spoor is op basis van het aardewerk in de late ijzertijd te dateren (zie paragraaf 

5.3.1). Over het algemeen zijn sporen uit deze periode vrij zeldzaam in het West-

Nederlandse kustgebied. Ook tijdens het bureauonderzoek van het plangebied en 

directe omgeving zijn geen sporen uit deze periode naar voren gekomen. De vondst 

van de vermoedelijke (halve) kringgreppel is dan ook bijzonder. Over het algemeen 

worden ronde structuren of kringgreppels uit deze periode in andere delen van 

Nederland in verband gebracht met grafstructuren, maar in West-Nederland zijn 

deze nog niet aangetoond. In Nieuw-Valkenburg zijn vergelijkbare kringgreppels 

gevonden, maar de functie ervan was niet duidelijk.21 Een tweede parallel is bekend uit 

Midden-Delfland. Hier zijn op de vindplaats MD 01.17 bijvoorbeeld vijf kringgreppels 

gedocumenteerd uit de periode late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd.22 Hiervoor wordt 

geopperd dat zij echter eerder te maken te hebben met de ‘opslag’ van vee of voedsel 

dan met een grafritueel. Directe aanwijzingen voor het één of het ander zijn, buiten 

de afwezigheid van crematie- of inhumatieresten, echter niet gevonden. Een indirecte 

aanwijzing voor een interpretatie als opslagplek is de opgeworpen grond binnen de 

greppels. Een dergelijk ophoging is essentieel voor droge opslag (van bijvoorbeeld hooi 

of graan) binnen een nat landschap. Ook de opvulling van de greppels wijzen indirect 

op een dergelijke context. De greppels lijken namelijk watervoerend te zijn geweest en 

staan in enkele gevallen in verbinding met een groter veldsysteem. 

Dit laatste zou ook in Oegstgeest het geval zou kunnen zijn, gezien de hier 

aangetroffen vertakking. Sporen van opgeworpen grond aan de binnenzijde van de 

vermoedelijke kringgreppel ontbreken echter. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

21  Tol & Jansen 2012, 115 & 133.
22  Van Londen 2006, 32.
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de oorspronkelijke bodem met loopvlak uit de late ijzertijd is afgetopt. Voor de halve 

kringgreppel in Oegstgeest zijn in ieder geval geen aanwijzingen voor een grafritueel. 

Het aardewerk in de bloklichting blijkt na het vrij prepareren niet compleet; het gaat 

‘slechts’ om een gedeelte van een pot. De rest van de pot is hier niet gedeponeerd, 

aangezien van aftopping hier geen sprake leek. Verder blijkt de gezeefde grond uit 

de pot geen resten van bot of houtskool te bevatten (paragraaf 5.3.4). Ofschoon een 

rituele depositie nog steeds tot de mogelijkheden behoort, blijkt het hier in ieder 

geval niet om een pot met resten van een dode of een dodenmaal te gaan. Een 

praktische gebruikscontext ligt dan meer van de hand. De (halve) kringgreppel moet 

waarschijnlijk eerder binnen een nederzettingscontext of de omliggende landinrichting 

(zoals de voornoemde interpretatie van een opslagplek met afwatering) dan in een 

funeraire context geplaatst worden. 

5.3 Specialistische onderzoeken

5.3.1 Handgevormd aardewerk (J. de Bruin, Universiteit Leiden)

De omvangrijkste vondstcategorie (N= 215) is het handgevormd aardewerk dat bijna 

volledig afkomstig is uit twee vondstconcentraties (sporen 4 en 5) uit de kringgreppel 

(spoor 3, zie ook Tabel 5.1). In één geval gaat het om de complete rand van een pot 

die omgekeerd in de grond heeft gestaan (v.8, Figuur 5.7). De pot zelf is door latere 

landbewerking grotendeels verdwenen in de bouwvoor. De tweede concentratie 

betreft een groot deel van een pot inclusief bodem die ondersteboven in de greppel is 

gedeponeerd (v.7, Bijzonder object keramiek in Tabel 5.1, Figuur 5.5). De eerste indruk in 

het veld was dat het om een bijna complete pot ging. De pot is daarom en bloc gelicht 

en compleet met inhoud meegenomen. Bij het uitprepareren bleek het echter om 

slechts een deel van een pot te gaan, waarbij bovendien nog een groot aantal scherven 

van een derde individu zijn gevonden (Figuur 5.6). 

Figuur 5.5 
Aardewerk uit concentratie 1, individu 1 (v.7).
Schaal 1:2.
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vondstnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor opmerking

5 aardewerk prehistorisch 1 8,5 3 1 1 5040

7 bijzonder object keramiek 60 580,8 4 1 4 Bloklichting

7 aardewerk prehistorisch 42 603,4 4 1 4

8 aardewerk prehistorisch 103 1458 4 1 5

9 aardewerk prehistorisch 9 27,6 4 1   3  

Tabel 5.1 
Overzicht van het handgevormd aardewerk 
met aantal, gewicht (g) en context.

Figuur 5.7
 Aardewerk uit concentratie 2, individu 3 
(v.8). Schaal 1:2.

Figuur 5.6 
Aardewerk uit concentratie 1, individu 2 (v.7).
Schaal 1:2.
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Het handgevormde aardewerk bestaat uit een tamelijk goed geconserveerd complex, 

van veelal rijkelijk versierd aardewerk. De versieringen bestaan uit nagelindrukken op 

de randen en uit groeven en verticale lijnen op de wanden. Ook komt een oortje voor. 

Het complex is goed vergelijkbaar met de vindplaatsen Leiden-Stevenshofjespolder 

en Leiderdorp Polder Achthoven.23 Het materiaal van de ontsluitingsweg Rijnvaert 

vertoont overeenkomsten met de zogenaamde Santpoort II stijlgroep (Figuur 5.8), 

die gedateerd kan worden tussen 200 v.Chr. en de periode rond het begin van de 

jaartelling, maar een uitloper tot in de eerste helft van de 1e eeuw n.Chr. behoort zeker 

tot de mogelijkheden.24 

5.3.2 Gedraaid aardewerk en bouwkeramiek

Al het gedraaid aardewerk en bouwkeramiek is afkomstig uit de bouwvoor en in één 

geval (v.3) van de onderliggende laag (Tabel 5.2). De vondsten zijn verzameld tijdens 

de vlakaanleg. Het ‘complex’ heeft een zeer uiteenlopende datering van de 12e tot en 

met de 19e eeuw. De vondsten zijn over het algemeen zeer verweerd en afgerond. De 

herkomst van de vondsten is niet te herleiden, mogelijk is het materiaal met ander 

afval of puin in het verleden over de akker uitgereden.

vondstnr omschrijving datering aantal gewicht put vlak spoor opmerkingen

1ANT Baksteen 1 8,9 1 1 5000

2AW Roodbakkend 14e-19e eeuw 1 1,8 1 1 5000

2BKS Baksteen 17e eeuw e.v. 1 29,3 1 1 5000

3AW Baksteen 2 35,9 2 1 5020 verbrand en verweerd

4ANT Steengoed S2 18e-19e eeuw 1 9,8 3 1 5000

10ANT Baksteen (2 stk), Pingsdorf, Blauwgrijs 12e-14e eeuw 4 23,4 5 1 5000  

23  Van Heeringen 1992a, 63-67.
24  Van Heeringen 1992b, 204.

Figuur 5.8 
Santpoort II stijlgroep, schaal 1:4 (naar Van 
Heeringen 1992b, 203).

Tabel 5.2 
Overzicht van het gedraaid aardewerk en 
baksteen met aantal gewicht (g) en context 
(determinatie: M.A. Goddijn).
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5.3.3 Overig vondstmateriaal

De overige vondsten zijn uitsluitend afkomstig uit de bouwvoor (Tabel 5.3). De twee 

houten objecten vormen met één van de ijzeren objecten een vouw- of knipmes (V.4). 

Gezien de relatief goede conserveringtoestand en de context (bouwvoor) lijkt het 

mes van (sub)recente ouderdom. Het andere metaalobject blijkt een spijker te zijn. 

Het steen betreft een stukje leisteen van 2-3 cm2. De drie stukken slak bestaan uit 

industrieel afval.

vondstnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor

1SXX steen onbepaald 1 5,3 1 1 1 5000

4HT hout 2 33,2 3 1 2 5000

4MFE metaal ijzer 1 41,3 3 1 2 5000

10MSL metaalslak 2 42,5 5 1 2 5000

10MFE metaal ijzer 1 39,5 5 1 2 5000

12MSL metaalslak 1 206,8 7 1 1 5000

5.3.4 Archeobotanische resten (E. van Hees, Universiteit Leiden)

De vondst van een aardewerken pot (v.7) is en bloc (met omliggende grond) 

aangeleverd. De pot is vrijgemaakt en bleek te zijn gebroken. In tegenstelling tot de 

verwachting in het veld bleek het niet om een complete pot te gaan; er was slechts 

een deel bewaard. Het omliggende sediment van het aardewerk uit de greppel is 

onderzocht op botanische resten. Er zijn hierbij geen botanische resten aangetroffen. 

Dit kan met de conservering te maken hebben. Uitgaande van de incomplete staat, ligt 

het echter meer voor de hand dat de ‘pot’ geen zaden of vegetatieve delen van planten 

meer bevatte op het moment van depositie. Voor botanische analyse is dit monster 

niet geschikt. Organische resten die in het sediment – vermoedelijk de klastische 

opvulling van de greppel- zijn aangetroffen zijn enkele kleine (<2mm) fragmenten 

houtskool, mollusken, twee fragmentjes visbot, een koker van een waterjuffer 

(Trichoptera) en naalden van zeeklit (Echinocardium cordatum). Er lijkt sprake te zijn van 

een mariene invloed, hoewel de kokerjuffer over het algemeen voorkomt als een zoet-

waterorganisme.

5.3.5  Schelpen 
(W.J. Kuijper, Universiteit Leiden)

Tijdens het eerder uitgevoerde booronderzoek kon niet worden vastgesteld of 

het beddingzand aan de basis van het profiel onder fluviatiele of mariene invloed 

is afgezet. Daarom zijn op twee plaatsen schelpenmonsters genomen uit het 

beddingzand: in put 4 (v.6) en put 6 (v.11). De schelpen zijn op soort gedetermineerd. 

Dit heeft de volgende soortenlijst opgeleverd (Tabel 5.4):

vondstnr soort   aantal kleppen opmerkingen

6 Nonnetje Macoma balthica 1

11 Kokkel Cerastoderma edule 5

11 Halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata 12 jonge exemplaren

11 Witte boormossel Barnea candida 1 fragment

11 Platte slijkgaper Scrobicularia plana 1 fragment

11 Witte dunschaal Abra alba 1

11 Platschelp Tellina sp. 1 fragment

Tabel 5.3 
Overzicht van het overig vondstmateriaal met 
aantal gewicht (g) en context.

Tabel 5.4 
Determinatie schelpen uit monsters 6 en 11.
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Het Nonnetje is een mosselsoort die in zeewater leeft (Noordzee, Waddenzee), 

maar die ook een verlaging van het zoutgehalte kan verdragen (brakwater). De 

soortencombinatie uit v.11 komt uit zeewater en is vooral te vinden in open zee. Ze 

kunnen aanspoelen op stranden, zandbanken en terecht komen in grote geulen in 

kustgebieden met een directe verbinding met open zee. Conclusie van het monsteron-

derzoek is dat het beddingzand onder mariene invloed is afgezet. 
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Synthese

6.1 Conclusie

Binnen het onderzoeksgebied in Katwijk zijn in de bouwvoor en de direct daaronder 

gelegen laag in totaal zes losse fragmenten aardewerk, steen en baksteen 

aangetroffen. Het aardewerk is afkomstig uit de Nieuwe tijd en kan, net als de overige 

vondsten, niet worden geassocieerd met onderliggende sporen. Mogelijk zijn de 

vondsten in het verleden met ander afval over de akker uitgereden en verstrooid 

geraakt. Er is hier dus geen sprake van een vindplaats.

Binnen het Oegstgeester onderzoeksgebied zijn in één put sporen aangetroffen. Het 

gaat om een afbuigende greppel, mogelijk de helft van een kringgreppel, met een 

vertakking eraan. Op basis van het aardewerk dateren de sporen uit de late ijzertijd. 

Sporen uit deze periode zijn vrij zeldzaam in het West-Nederlandse kustgebied. Binnen 

de sporen zijn twee vrij bijzondere deposities gevonden van aanzienlijke hoeveelheden 

handgevormd aardewerk, behorend tot een beperkt aantal individuen. De aard van 

de sporen is vooralsnog niet duidelijk. Wel lijkt een funeraire context, gezien het 

ontbreken van menselijk en/of dierlijk botmateriaal en houtskool, minder aannemelijk. 

Het ligt meer voor de hand dat de sporen tot een nederzettingscontext behoren in de 

vorm van bijvoorbeeld een opslagstructuur, of dat zij tot de omliggende landinrichting 

in de vorm van percelerings- of afwateringsgreppels moeten worden gerekend.

De omvang van de vindplaats is door het langgerekte onderzoeksgebied (het 

wegtracé) lastig vast te stellen. Binnen de onderzochte tracédelen beperken de sporen 

zich tot put 4. De dichtstbijzijnde putten 3 en 5, respectievelijk ten oosten en ten 

westen van put 4, hebben géén sporen opgeleverd. Uitgaande van deze bevindingen 

lijkt de vindplaats zich, binnen de tracégrenzen, te beperken tot een strook van 

maximaal 80 m lengte. De vindplaats loopt met zekerheid nog door richting het 

noorden. Met betrekking tot het gebied ten zuiden van put 4 zijn geen uitspraken te 

doen.

6.2 Waardering

De waardering van de archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied in 

Oegstgeest vindt plaats op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van 

beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Vindplaatsen worden allereerst 

beoordeeld op hun belevingswaarde, waarna er naar de fysieke kwaliteit gekeken 

wordt. De behoudenswaardigheid van de vindplaats hangt in principe af van deze twee 

criteria. Als een vindplaats 5 of 6 punten scoort voor de fysieke kwaliteit wordt zij in 

principe als behoudenswaardig aangemerkt. Bij een lagere score wordt er gekeken 

naar de inhoudelijke kwaliteit, zodat vindplaatsen van inhoudelijk belang, doch van 

geringe fysieke kwaliteit, toch behouden blijven.25 Bij een score van 7 of meer punten 

op het criterium inhoudelijk kwaliteit wordt de vindplaats behoudenswaardig geacht.

Op de twee criteria voor de belevingswaarde wordt niet gescoord (tabel 6.1). Het 

criterium schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare monumenten en 

25   Als de behoudenswaardigheid al in dit stadium positief is vastgesteld wordt toch een score 
voor inhoudelijke kwaliteit bepaald om de ensemblewaarde en representativiteit vast te stel-
len.

6
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ook herinneringswaarde is niet van toepassing op de prehistorische vindplaats.

De gaafheid van de vindplaats scoort hoog. Er zijn met zekerheid sporen aangetroffen 

die relatief goed bewaard zijn gebleven en daarnaast binnen een stabiele natuurlijke 

omgeving liggen. Hoewel enige aftopping heeft plaatsgevonden door de bouwvoor 

is verder sprake van een intacte stratigrafie. Ook is er een sterke ruimtelijke relatie 

tussen de mobilia en de grondsporen, gezien de deposities van bijna complete potten 

in de grondsporen. Wat betreft de conservering scoort de vindplaats gemiddeld. 

Het anorganisch materiaal is goed bewaard en grotendeels in situ geconserveerd. 

De conservering van het organisch materiaal is naar verwachting echter minder 

goed, hoewel door de kalkrijke bodem botmateriaal waarschijnlijk wel goed is 

geconserveerd. Ook kunnen onder de laagste gemiddelde grondwaterstand organische 

artefacten nog in onverbrande toestand worden aangetroffen. De conservering van 

de meeste metalen is naar verwachting minder goed, tenzij zij onder de laagste 

gemiddelde grondwaterstand worden aangetroffen.

Sporen uit de ijzertijd zijn over het algemeen vrij zeldzaam in het West-Nederlandse 

kustgebied. In de directe omgeving zijn dan ook geen sporen uit deze periode bekend. 

In de microregio zijn wel enkele vindplaatsen bekend, zoals die in Nieuw-Valkenburg, 

Leiden-Stevenshofjespolder en Leiderdorp Polder Achthoven. De vindplaats scoort 

daarom gemiddeld met betrekking tot de zeldzaamheid. Samenhangend hiermee is 

ook sprake van een hoge informatiewaarde. Er heeft weinig (recent) onderzoek naar 

vergelijkbare vindplaatsen plaatsgevonden binnen de archeoregio; eerder genoemde 

vindplaatsen zijn nog niet onderzocht of beperkt gepubliceerd. Uitgaande van de 

interpretatie van een opslagzone uit de late ijzertijd voor de onderhavige vindplaats te 

Oegstgeest, kan aanvullend onderzoek bovendien waardevolle informatie opleveren 

voor de voornoemde vindplaatsen in de microregio. Het hier aangetroffen complex 

kan dus inzicht geven in een periode waarover we in de regio nog relatief slecht 

zijn geïnformeerd (kennislacune). Met betrekking tot de ensemblewaarde scoort 

de vindplaats gemiddeld. Vanwege de beperkte aanwezigheid van gelijktijdige 

vindplaatsen en de afwezigheid van vindplaatsen uit een andere periode binnen het 

plangebied, is maar beperkt sprake van een waardevolle synchrone of diachrone 

context. De vindplaats scoort laag met wat betreft representativiteit. Er zijn niet of 

nauwelijks vergelijkbare vindplaatsen bekend in de omgeving.

Uit bovenstaande waardering van de afzonderlijke criteria met betrekking tot zowel 

de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit kan de vindplaats op grond van beide waarden 

worden aangemerkt als behoudenswaardig (zie ook Tabel 6.1).

Waarden Criteria Scores

Hoog Midden Laag

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit   1

Tabel 6.1 
Scoretabel waardestelling vindplaats 
Oegstgeest – Rijnvaert.
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6.3 Advies

6.3.1 Onderzoeksgebied Katwijk

Binnen het Katwijker deel van het plangebied is geen sprake van een behoudenswaar-

dige vindplaats. Naar onze mening gelden hier dan ook geen belemmeringen voor de 

beoogde ontwikkeling.

6.3.2 Onderzoeksgebied Oegstgeest

Geadviseerd wordt om de hier aangetroffen vindplaats uit te late ijzertijd te behouden 

(Figuur 6.1). Waar mogelijk geniet het de voorkeur om de vindplaats te behouden door 

het aanpassen van de bouwplannen (behoud in situ). Als behoud in situ niet mogelijk 

is, kan het bevoegd gezag besluiten tot behoud ex situ door middel van opgraving. Het 

selectiebesluit en de te nemen maatregel (zoals opgraven of fysieke bescherming) is 

voorbehouden aan de bevoegde overheid. Voor de overige delen van het plangebied 

geldt dat er geen sprake is van behoudenswaardige vindplaatsen. Naar onze mening 

gelden daar dan ook geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

De vindplaats lijkt zich tot een strook van maximaal 80 m lengte te beperken. De 

breedte wordt bepaald door het definitieve ontwerp van de toekomstige weg en/

of bijbehorende werkstrook, waar verstorende werkzaamheden gaan plaatsvinden 

(dieper dan 50 cm). Uitgaande van de plannen voor het wegcunet zou het gaan om een 

breedte van ca. 9,5 m. Kanttekening bij de zojuist geschatte omvang binnen het tracé 

is dat randzones van nederzettingen zich kenmerken door een lage sporendichtheid. 

De trefkans op sporen is in dat geval kleiner bij proefsleuvenonderzoek in vergelijking 

met de kern van een nederzetting. Eventueel aanvullend onderzoek dient zich dan 

ook te richten op het vaststellen van de exacte aard en omvang van de vindplaats. De 

voornoemde geschatte omvang kan men hierbij als eerst uitgangspunt hanteren.

Mocht besloten worden tot behoud door middel van opgraving, dan kan de 

vindplaats kenniswinst opleveren over een slecht gekende periode (late ijzertijd) 

in de archeoregio. Hoofdstuk 14 van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 

(NOaA), De late prehistorie van West-Nederland bespreekt enkele relevante thema’s 

voor vervolgonderzoek. De onderzoekagenda van Leiden en Omstreken, die ook voor 
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Figuur 6.1 
Omvang behoudenswaardige vindplaats 
(groen) binnen het onderzoeksgebied (blauw).
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de gemeente Oegstgeest relevant is, bevat enkele thema’s zoals Ontwikkeling van 

het landschap, Samenleving – Grafritueel, Strijd tegen en met het water, Overgangsfase 

- Romeinse tijd / ijzertijd, waarover kenniswinst valt te behalen. Verder heeft ook de 

Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie van Zuid-Holland aandacht voor deze twee 

laatste thema’s. 

6.4 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Kunnen in het plangebied specifieke vindplaatsen worden aangetoond in relatie tot 

het landschap?

Nee. Hoewel er wel een vindplaats is aangetroffen, heeft de aan- of afwezigheid van 

sporen binnen het plangebied geen directe relatie met bepaalde landschappelijke 

eenheden. De vindplaats ligt weliswaar op oeverafzettingen en niet in het komgebied, 

maar het is niet zo dat de vindplaatsgrenzen gelijk zijn aan de begrenzing van de 

oeverafzettingen. Op de overige plaatsen waar oeverafzettingen zijn aangetroffen is 

geen vindplaats gekarteerd.

2. Kan van eventuele vindplaatsen de begrenzing, aard en datering worden vastgesteld?

De vastgesteld vindplaats dateert op grond van het aardewerk uit de late ijzertijd. De 

aard van de vindplaats moet worden gezocht in een nederzettingscontext of in de 

inrichting en het gebruik van het omringende land.

3. (Indien vindplaats aanwezig) Wat is de mate van fysieke en inhoudelijk kwaliteit van 

de archeologische resten conform de waarderingscriteria KNA 3.3? 

De vindplaats scoort hoog met betrekking de fysieke kwaliteit (5 punten) en gemiddeld 

met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit (8 punten). Zie ook paragraaf 6.2.

4. Welke bijdrage leveren de resultaten van onderhavig proefsleuvenonderzoek aan de 

kennisvermeerdering?

Het huidig proefsleuvenonderzoek heeft zich beperkt tot het in kaart brengen en 

waarderen van de in het gebied aanwezige archeologische waarden. Eventueel 

vervolgonderzoek kan een bijdrage leveren aan de kennisvermeerdering rond 

late-ijzertijd- vindplaatsen in de microregio (zie ook hoofdstuk 6.2 en 6.3.2).

5. Moet op grond van de uitkomsten van het proefsleuvenonderzoek de verwachting 

worden aangepast?

De verwachting blijft gehandhaafd voor de omgeving van het plangebied. Binnen het 

huidig plangebied worden op basis van onderhavig onderzoek echter alleen nog sporen 

verwacht binnen de behoudenswaardige vindplaats.

6. Welke specifieke bijdrage kan eventueel vervolgonderzoek leveren aan kennisvermeer-

dering?

Zie het antwoord op vraag 4, hoofdstuk 6.2 en in het bijzonder de slotparagraaf van 

hoofdstuk 6.3.2.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

1 1 1 drain

1 1 5000 bouwvoor

2 1 2 drain

2 1 5000 bouwvoor

2 1 5020 laag

3 1 5000 bouwvoor

3 1 5040 laag

4 1 3 greppel 22

4 1 4 aardewerkconcentratie complete pot schuin onderste boven

4 1 5 aardewerkconcentratie deel van pot onderste boven

4 1 5000 bouwvoor

4 1 5050 laag

5 1 5000 bouwvoor

6 1 6 recente verstoring ploegspoor

6 1 5000 bouwvoor

6 93 5050 laag

7 1 7 drain

7 1 8 drain

7 1 5000 bouwvoor

8 1 5000 bouwvoor    
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Bijlage 2 Vondsten- en monsterlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor

1SXX Steen onbepaald 1 5,3 1 1 1 5000

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 8,9 1 1 1 5000

2AW Aardewerk niet determineerbaar 1 1,8 1 1 2 5000

2BKS Baksteen 1 29,3 1 1 2 5000

3AW Aardewerk niet determineerbaar 2 35,9 2 1 2 5020

4HT Hout 2 33,2 3 1 2 5000

4ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 9,8 3 1 2 5000

4MFE Metaal ijzer 1 41,3 3 1 2 5000

5APH Aardewerk prehistorisch 1 8,5 3 1 1 5040

6MSC Monster schelp 1 4 1 2 5050

7BYZK Bijzonder object KERAMIEK 60 580,8 4 1 4

7APH Aardewerk prehistorisch 42 603,4 4 1 4

8APH Aardewerk prehistorisch 103 1458 4 1 5

9APH Aardewerk prehistorisch 9 27,6 4 1 3

10ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 4 23,4 5 1 2 5000

10MSL Metaalslak 2 42,5 5 1 2 5000

10MFE Metaal ijzer 1 39,5 5 1 2 5000

11MSC Monster schelp 21 6 93 5050

12MSL Metaalslak 1 206,8 7 1 1 5000



Plangebied RijnvaeRt   35

Bijlage 3 Beschrijving van de profielkolommen

Profielkolommen Ontsluitingsweg Rijnvaert

kolomprofiel: 1512-1
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.304,64, Y: 466.364,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,18, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

54 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5020

70 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Opmerking: S5025

82 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5030

100 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: s5040

122 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd
Opmerking: s5045

130 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig grof, spoor plantenresten
Opmerking: s5050

 Einde kolomprofiel op 156 cm -Mv / 1,38 m -NAP

kolomprofiel: 1512-2
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.313,32, Y: 466.367,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

54 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5020

72 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Opmerking: S5025

78 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5030

100 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: s5040

108 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd
Opmerking: s5045

128 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig grof, veel plantenresten
Opmerking: s5050

 Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 1,15 m -NAP
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Profielkolommen Ontsluitingsweg Rijnvaert

kolomprofiel: 1512-3
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.363,86, Y: 466.379,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,09, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: S5000

58 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5020

62 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, matig stevig, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5025

72 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5028

78 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5030

98 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

104 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: s5045

110 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: s5050

 Einde kolomprofiel op 134 cm -Mv / 1,25 m -NAP



Plangebied RijnvaeRt   37

Profielkolommen Ontsluitingsweg Rijnvaert

kolomprofiel: 1512-4
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.372,69, Y: 466.381,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: S5000

54 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5020

62 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, matig stevig, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5025

72 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5028

78 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5030

110 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

116 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: s5045

124 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: s5050

 Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 1,42 m -NAP

kolomprofiel: 1512-5
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.804,58, Y: 466.347,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

60 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5025

70 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5030

82 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5040

114 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 138 cm -Mv / 1,22 m -NAP
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kolomprofiel: 1512-6
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.796,28, Y: 466.345,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: S5000

64 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5023

96 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: S5025

102 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: S5030

128 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: S5040

146 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 170 cm -Mv / 1,54 m -NAP

kolomprofiel: 1512-7
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.771,04, Y: 466.336,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

60 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Mn-vlekken
Opmerking: s5020

115 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 136 cm -Mv / 1,16 m -NAP

kolomprofiel: 1512-8
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.765,29, Y: 466.334,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

60 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Mn-vlekken
Opmerking: s5020

 Einde kolomprofiel op 90 cm -Mv / 0,67 m -NAP
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kolomprofiel: 1512-9
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.718,54, Y: 466.318,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

68 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: s5020

80 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

106 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5040

 Einde kolomprofiel op 156 cm -Mv / 1,34 m -NAP

kolomprofiel: 1512-10
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.710,61, Y: 466.315,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,26, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

64 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

88 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5040

134 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 155 cm -Mv / 1,29 m -NAP

kolomprofiel: 1512-11
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.664,92, Y: 466.303,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

60 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

92 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5040

 Einde kolomprofiel op 132 cm -Mv / 0,96 m -NAP
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kolomprofiel: 1512-12
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.656,63, Y: 466.305,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,35, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

58 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

100 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5040

130 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 1,15 m -NAP

kolomprofiel: 1512-13
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.586,97, Y: 466.315,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,54, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

50 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

86 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5040

96 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 136 cm -Mv / 0,82 m -NAP
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kolomprofiel: 1512-14
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.578,04, Y: 466.316,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,46, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

42 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: S5030

74 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5040

84 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: s5045

94 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 134 cm -Mv / 0,88 m -NAP

kolomprofiel: 1512-15
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.548,66, Y: 466.320,67, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,34, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

66 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5040

86 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Opmerking: s5045

94 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 154 cm -Mv / 1,20 m -NAP



42 Plangebied RijnvaeRt

Profielkolommen Ontsluitingsweg Rijnvaert

kolomprofiel: 1512-16
beschrijver: SB, datum: 16-10-2014, X: 90.539,37, Y: 466.322,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,45, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, opdrachtgever: Gemeente 
Oegstgeest, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s5000

58 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5030

66 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5040

94 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: S5050

 Einde kolomprofiel op 128 cm -Mv / 0,83 m -NAP


