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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis heeft Archol een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied ‘Hoek Koninginnelaan-Rijksstraatweg’, 

te Hellevoetsluis. De gemeente wil voorafgaand aan een eventuele verkoop van het 

terrein de archeologische waarde ervan vaststellen. Doel van het onderzoek was de 

mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in het 

bodemtraject top Laagpakket van Wormer/Afzettingen van Calais - top Laagpakket 

van Walcheren/Afzettingen van Duinkerke III in beeld te brengen en eventuele 

archeologische waarden traceren.

Het onderzoek betrof een booronderzoek verkennende fase. In totaal zijn negen 

boringen gezet met behulp van handboorgereedschap. De bovengrond is verwijderd 

met een 7 cm Edelman kleiboor tot 120 cm -Mv. Vanaf deze diepte is geboord met een 

3 cm gutsboor. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een bij eerder onderzoek 

aangetroffen zandrug, waarin in het verleden vondsten uit het neolithicum zijn gedaan 

in het gehele plangebied aanwezig is. Het hoogste punt van de rug in de boringen ligt 

op 2,46 m –NAP. De top is overal intact en bevindt zich ruim onder de gemiddelde 

laagste grondwaterstand. Hierdoor is sprake van goede conserveringscondities. In 

de top heeft zich een duidelijke bodem ontwikkeld, waaruit men kan afleiden dat het 

terrein in het neolithicum zeer beslist bewoonbaar/betreedbaar moet zijn geweest. 

Gezien de goede bewoonbaarheid of betreedbaarheid van de locatie gedurende het 

neolithicum, gekoppeld aan de nabijheid van een omvangrijke vindplaats uit dezelfde 

periode is de kans op archeologische resten uit deze periode binnen het plangebied 

zeer hoog. Het laagpakket waarop de resten worden verwacht bevindt zich echter op 

aanzienlijke diepte. Indien bij de voorgenomen ontwikkelingen geen grootschalige 

bodemingrepen plaatsvinden die dieper reiken dan de top van het laagpakket (en 

een kleine buffer) is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Wanneer de 

bodemingrepen naar verwachting wel dieper reiken dan voornoemde ondergrens, of 

wanneer de gemeente Hellevoetsluis uitsluitsel wenst over de aan- of afwezigheid 

van archeologische resten binnen het plangebied, wordt geadviseerd om de top van 

het laagpakket nader te onderzoek door middel van een karterend en/of waarderend 

onderzoek.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis heeft Archol een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied ‘Hoek Koninginnelaan-Rijksstraatweg’, 

te Hellevoetsluis (Figuur 1.1 ). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van 

de gemeente om het betreffende perceel te verkopen ten behoeve van woningbouw. 

Het terrein maakt onderdeel uit van een archeologisch monument.1 De gemeente wil 

voorafgaand aan een eventuele verkoop van het terrein de archeologische waarde 

ervan vaststellen. Hiertoe heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) laten 

opstellen door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR).2

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, bevindt zich binnen de bebouwde 

kom van de gemeente Hellevoetsluis, op de kruising van de Koninginnelaan en 

de Rijksstraatweg (Figuur 1.2). Het gebied heeft een omvang van ca. 1700 m2, is 

momenteel niet in gebruik en is begroeid met gras. Het is de bedoeling het gebied te 

verkopen om er woningen te realiseren, maar er zijn nog geen concrete plannen.

1  Monumentnummer 16212.
2  Schoonhoven 2015.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

1



8 Hoek koninginnelaan-RijksstRaatweg

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 standaardrapportages.

Het hier gepresenteerde rapport betreft een inventariserend veldonderzoek-overig 

(IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het doel is om door 

middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische 

verwachting. Het IVO-o bestaat, in dit geval, uit een verkennend booronderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 
2014).
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Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase 
(IVO-o)

Projectnaam: IVO-o Hoek Koninginnelaan-Rijksstraatweg

Archolprojectcode: HEL1590

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 29-02-2016 

Rapport gereed: 03-03-2016

Versie: 1.0

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Hellevoetsluis

Plaats: Hellevoetsluis

Toponiem: Hoek Koninginnelaan-Rijksstraatweg

Coördinaten gebied: 68.862/428.917; 68.870/428.951; 68.906/428.947; 
68.916/428.940; 68.919/428.916

Opdrachtgever: M. van Santen, Gemeente Hellevoetsluis 

Bevoegd gezag: Gemeente Hellevoetsluis (M. van Santen)

Adviseur bevoegd gezag: het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam 
(BOOR)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3990274100

AMK-terrein: 16.212: Nederzetting van de Vlaardingen-groep op een 
kwelderrug

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Archeologisch Depot - Provincie Zuid-
Holland

Geomorfologie: Vlakte van getijafzettingen (2M35)

Bodem: Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel; profielver-
loop 5; Zavel met homogeen profiel (Mn25A)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Gespecificeerde archeologische verwachting

2.1 Inleiding 

In het kader van het PvE is ook een bureauonderzoek uitgevoerd.3 Aan de hand van de 

bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. Voor de volledigheid zijn de belangrijkste gegevens hier 

samengevat of overgenomen. Zij zijn dus voor het merendeel afkomstig van A.V. 

Schoonhoven (BOOR).

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Geomorfologie

De ondergrond van het gebied wordt naar verwachting gevormd door het Laagpakket 

van Wormer (voorheen Afzettingen van Calais). In het zuidwestelijk deel van 

Voome-Putten wordt de top van deze afzettingen gevormd door een hooggelegen, 

plaatvormig zandlichaam dat wordt aangeduid als het Hellevoeterzand. In de top van 

het Hellevoeterzand bevindt zich een laag veen (Hollandveen). Op het Hellevoeterzand 

rust een pakket veen (ook Hollandveen). Het Hollandveen wordt afgedekt door een 

overstromingsdek behorend tot het Laagpakket van Walcheren (voorheen Afzettingen 

van Duinkerke III, zie ook Tabel 2.1). Voorafgaand aan de vorming van dit dek kan de 

veenondergrond zijn aangetast door erosie en mogelijk ook door vervening. Plaatselijk 

bevindt zicht tussen het Hollandveen en de laatmiddeleeuwse afzettingen een laag 

klastische afzettingen die tot een vroegere fase van het Laagpakket van Walcheren 

behoort (voorheen Afzettingen van Duinkerke I of een vroege fase van de Afzettingen 

van Duinkerke III).

2.2.2 Historische ontwikkeling

Rond het jaar 1000 maakte Voorne deel uit van een omvangrijk veengebied. Het 

Haringvliet bestond toen nog niet; Voorne vormde één geheel met de tegenwoordig 

ten zuiden van het water liggende (voormalige) eilanden Goeree en Overflakkee. 

Vermoedelijk in de 10e/ 11e eeuw werd begonnen met de ontginning van het 

veengebied. Over de precieze aard en omvang ervan is weinig bekend. Een groot 

deel van Voorne was in de 13e eeuw waarschijnlijk nog onbedijkt en men woonde 

voornamelijk op het veen. Voor het zuidelijke deel van Voorne was vooral het ontstaan 

van het Haringvliet vanaf het begin van de 13e eeuw bepalend voor de verdere gang 

van zaken.4 In een oorkonde van 1220 wordt vermeld dat in 1214 geen enkele dijk 

Middelandt tegen de zee kon beschermen. Tengevolge van deze dijkdoorbraken 

kon het water vrij Helvoet, Colhsouwe en Rockanje in- en uitstromen. Met de naam 

Helvoet werd oorspronkelijk een uitgestrekt (veen)gebied aangeduid. aangezien de 

Polders Oud- en Nieuw-Helvoet veel jonger zijn dan 1220, mag worden aangenomen 

dat Helvoet vóór 1214 nog een groot onaangetast veengebied was; in ieder geval 

geen op de zee herwonnen polder. De huidige ringpolder Oud Rockanje werd in 

1330 gevormd. Het is daarom waarschijnlijk dat in de oorkonde van 1220 ook met de 

naam Rockanje een dergelijk groot gebied wordt bedoeld en geen polder. De naam 

Colhsouwe komt later niet meer voor. Vermoedelijk is dit gebied in zee verdwenen. 

3  Schoonhoven 2015.
4  Hallewas en Van Regteren Altena, in: Van Staalduinen 1979, 102-103.

2
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Uit een latere oorkonde, uit 1231, blijkt dat ook Middelandt geheel verloren was 

gegaan. Waarschijnlijk hebben Colhsouwe en Middelandt op de plaats van het huidige 

Haringvliet gelegen. In de 14e en 15e eeuw werden de overstroomde gebieden in het 

zuidelijke deel van Voorne stelselmatig ingepolderd, meestal door indijken van hoog 

opgeslibde schorren of gorzen. Het plangebied is gelegen in de in 1395 gevormde 

Polder Nieuw-Helvoet.

Oude nomenclatuur Nieuwe nomenclatuur

Afzettingen van Calais Laagpakket van Wormer

Afzettingen van Duinkerke Laagpakket van Walcheren

2.3 Archeologisch en historisch kader 

Het plangebied maakt deel uit van een terrein dat op de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur (CHS) van de Provincie Zuid-Holland staat aangegeven als terrein van 

zeer hoge archeologische waarde (Monumentnummer 16212). De archeologische 

waarde van delen van dit archeologisch monument is inmiddels door middel van 

archeologisch onderzoek vastgesteld.5 

2.3.1 Neolithicum en bronstijd

Direct ten oosten van het plangebied bevindt zich BOOR-vindplaats 16-1 08, 

‘Ossenhoek’. Dit terrein maakt ook onderdeel uit van het hiervoor genoemde 

monument. Hier werd werd in de top van het Hellevoeterzand forse hoeveelheden 

nederzettingsmateriaal aangetroffen, zoals paalresten van (bij)gebouwen, resten van 

een palissade, sporen van eergetouwkrassen, houtskool, verbrande en onverbrande 

bot- en visresten, verkoold graan, vuursteen en aardewerk. Het aardewerk plaatst 

de vindplaats in de late fase van de Vlaardingen-cultuur. De nederzettingssporen zijn 

aangetroffen op een lage, oost-west georiënteerde zandrug (mogelijk een kwelderwal), 

die zo’n 50 tot 75 cm boven de omliggende kwelderafzettingen uitsteekt.6 De hoogste 

delen van het vondstniveau reiken tot ca. 220 cm -NAP (ca. 170 cm -Mv). De vindplaats 

is het meest westelijke nederzettingsterrein uit het neolithicum in de regio. Ook de 

landschappelijke situering op een rug in een kweldergebied is voor Zuidwest-Nederland 

onbekend. Om deze redenen is de vindplaats van zeer hoge waarde. In de loop van de 

vroege bronstijd is de gehele zandrug ‘verdronken’ en overgroeid geraakt met veen. 

Gezien het oost-west verloop van de zandrug in Ossenhoek is een voortzetting naar 

het westen tot in het plangebied zeer goed mogelijk.

Onderzoek naar dit stratigrafische niveau in het verlengde van de zandrug (richting 

westen), in de plangebieden Parnassia I de Boomgaard (2,60 m -NAP en dieper) 

en rotonde de Boomgaard (2,50 m -NAP en dieper) laten een diepteligging zien 

die te vergelijken is met de ‘flanken’ van deze zandrug De aanwezigheid van hoger 

gelegen delen van het Laagpakket van Wormer- een voorzetting van de ‘rug’ - in 

het plangebied, dat tussen deze onderzochte arealen in ligt, valt niet uit te sluiten. 

Ten noorden van onderhavig plangebied zijn op hetzelfde stratigrafische niveau bij 

verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek archeologische indicatoren 

getraceerd.7 Deze zijn in het laat neolithicum en/of in de vroege bronstijd te dateren. 

De indicatoren zijn gerelateerd aan een geul.

5  Goossens 2009
6  Dorst 2005
7  Schiltmans 2008a en b; Wilbers 2009a en b.

Tabel 2.1 
Concordantielijst van de nomenclatuur van 
de oude en de nieuwe lithostratigrafische 
indeling van afzettingen in de ondergrond 
van Nederland.
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2.3.2 Late ijzertijd en Romeinse tijd

In het zuiden en zuidwesten van Voorne - echter niet in de directe omgeving 

van het plangebied – zijn vindplaatsen uit de late ijzertijd bekend. Het gaat om 

nederzettingsterreinen; het vondstmateriaal is afkomstig uit de top van het 

Hollandveen. Bijvoorbeeld nabij de Dwarsweg ten zuidoosten van Ouden hoorn, 

is in de top van het Hollandveen een vondstlaag uit de late ijzertijd aangetroffen.8 

De vondstlaag is gemiddeld 25 cm dik. De diepteligging van de top van de laag ligt 

tussen 195 en 303 cm beneden NAP; die van de basis tussen 257 en 305 cm beneden 

NAP. De minimale dikte van de deklaag is 142 cm; de gemiddelde dikte bedraagt 

200 cm. Ongeveer 300 m ten noorden van plangebied is enkele jaren geleden een 

nederzettingsterrein met huisplattegrond en bijbehorende erfstructuren opgegraven 

(waarnemingsnummers 413191 en 414898). De archeologische waarden bevonden zich 

in een niveau bestaande uit kleiig veen op het Hollandveen. Ook BOOR-vindplaatsen 

15-04, 15-16, 15-21 , 16-50 ( Monumentnummer 8781 ), 16-87 (Monumentnummer 

10341) en 16-88 (Monumentnummer 10341) hebben vondstmateriaal (aardewerk) uit 

de Romeinse tijd opgeleverd. Het materiaal is afkomstig van een niveau in de top van 

of op het Hollandveen. Vooral van vindplaats 16-50 zijn veel gegevens bekend over 

de aard, omvang en diepteligging van de archeologische waarden.9 Het gaat om een 

nederzettingsterrein. De vondstlaag is gemiddeld 24 cm dik. De diepteligging van de 

top van de laag schommelt tussen 175 en 218 cm -NAP; die van de basis tussen 201 en 

249 cm beneden NAP. De minimale dikte van de deklaag is 38 cm; de gemiddelde dikte 

bedraagt 58 cm.

2.3.3 Late middeleeuwen en nieuwe tijd

Van hetzelfde stratigrafische niveau als de vindplaatsen uit de late ijzertijd en 

Romeinse tijd, de top van het Hollandveen, zijn vindplaatsen met vondstmateriaal 

(aardewerk) uit de late middeleeuwen bekend: BOOR-vindplaats 15-04 (11 9/129 en 

13e/14e eeuw) en 15-16 (11 9/129 en 149/159 eeuw). Eventuele archeologische resten 

uit de 15e eeuw en later -vanaf de vorming van de Polder Nieuw Helvoet in 1395- 

bevinden zich op de laatmiddeleeuwse overstromingsafzettingen (Laagpakket van 

Walcheren, voorheen Afzettingen van Duinkerke III). Bij vindplaatsen uit de nieuwe tijd 

zijn de vondsten veelal aan het oppervlak verzameld. Het gaat om BOOR-vindplaatsen 

15-17 (169 en 179 eeuw), 15-23 (169 -189 eeuw) en 16-90 (189 eeuw).

2.4 Verwachting

Op basis van het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting 

opgesteld:

“Op de planlocatie is er een redelijke tot zeer grote kans op de aanwezigheid van 

archeologische resten uit het neolithicum, Romeinse tijd, late middeleeuwen A en 

B en Nieuwe tijd. Daarnaast bestaat er een kleine kans op de aanwezigheid van 

archeologische waarden uit de vroege bronstijd en late ijzertijd. Vindplaatsen uit het 

neolithicum zijn te verwachten in de top van het Laagpakket van Wormer - en dan 

vooral op en nabij geulafzettingen en op ruggen - op een diepte van ca. 1,5 tot 3,0 m 

beneden maaiveld. Archeologische sporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en de 

late middeleeuwen tot en met de 14e eeuw zijn te verwachten in het bodemtraject 

top Hollandveen - de op het veen liggende klastische laag (Laagpakket van Walcheren 

8  Moree 2002.
9  Moree 2002.
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I Afzettingen van Duinkerke I/vroege fase Afzettingen van Duinkerke III ). Eventuele 

archeologische resten uit de 15e eeuw en later - vanaf de vorming van de Polder 

Nieuw-Helvoet in 1395- zijn te verwachten op het Laagpakket van Walcheren.”10

 

10  Schoonhoven 2015.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek is de mate 

van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in 

morfologische eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van 

invloed kunnen zijn op de locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit 

te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor een eventueel karterende fase van het 

inventariserend veldonderzoek.11

Daarnaast wordt in het PvE als doel van het boren specifiek genoemd:

1. De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie 

in het bodemtraject top Laagpakket van Wormer/Afzettingen van Calais-top 

Laagpakket van Walcheren/Afzettingen van Duinkerke III (maaiveld) in beeld 

te brengen. Hierbij wordt met name gekeken of de verder naar het oosten 

aangetroffen zandrug (Laagpakket van Wormer) tot in het plangebied doorloopt. 

2. Eventuele archeologische waarden traceren.

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.3. De boringen zijn geplaatst conform de locaties 

zoals aangegeven in het PvE (Figuur 3.1). De boringen zijn in het veld uitgezet met een 

dGPS. Tegelijkertijd is de maaiveldhoogte met deze apparatuur bepaald. De geschatte 

meetfout bedraagt maximaal 2,5 cm. De boringen zijn uitgevoerd met behulp van 

handboorgereedschap. De bovengrond is verwijderd met een 7 cm Edelman kleiboor 

tot 120 cm -Mv. Vanaf deze diepte is geboord met een 3 cm gutsboor. De boringen 

zijn laagsgewijs beschreven conform de Leidraad ASB.12 In aanvulling op de verplichte 

velden zijn laagovergangen genoteerd, is de consistentie van de lagen bepaald en 

zijn bodemhorizonten genoteerd. Indien veen is aangetroffen, is waar mogelijk 

vastgesteld welke veenvormende plant dominant is geweest. Indien schelpfragmenten 

zijn waargenomen, is dit genoteerd en waar mogelijk zijn deze gedetermineerd. Alle 

boorkolommen, met beschrijving, zijn opgenomen in Bijlage 1.

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het opsporen van vondstrijke vindplaatsen (vnl. nederzettingen). 

11  Schoonhoven 2015.
12  Bosch 2005. 

3
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3.3 Resultaten

De basis van het profiel bestaat uit zeer goed gesorteerd zwak siltig zeer fijn zand 

(105-150μ). Dit zand is aan de basis kalkrijk en aan de top ontkalkt. De top is aangerijkt 

met organische stof. In verschillende boringen is duidelijk sprake van bioturbatie 

op de overgang van deze met organische stof aangerijkte top en het daaronder 

gelegen zand. In de top van het zand komen wortels voor van riet en zegge. Het 

zand is afgedekt met een pakket zwak zandig veen. In vrijwel alle boringen bestond 

dit veen overwegend uit rietveen. Dit veen is steeds gedeeltelijk geoxideerd. Gezien 

de plaats ten opzichte van de gemiddeld laagste grondwaterstand en de plaats van 

het grondwater betekent dit dat deze oxidatie van het veen in het verleden heeft 

plaatsgevonden. In alle boringen is het veen afgedekt met een pakket niet-geoxideerd 

veen. Afwisselend is sprake van riet- en/of zeggeveen. De overgang tussen het 

geoxideerde en niet-geoxideerde veen is abrupt. Het veenpakket is vrijwel overal 

erosief afgedekt met een pakket matig slappe kalkrijke sterk tot uiterst siltige klei 

en/of uiterst siltig uiterst fijn zand (63-105μ). Deze afzettingen zijn rijk aan organisch 

materiaal en bevatten op verschillende niveaus schelpen, waaronder de slijkgaper, 

alikruik, brakwaterhoorn en brakwaterkokkel. Verschillende slijkgapers bevonden 

zich in levenspositie (rechtstandig en dubbelkleppig). Daarnaast werden ook enkele 

dubbelkleppige brakwaterkokkels aangetroffen. Met uitzondering van de alikruik was 

steeds sprake van juvenielen. In het pakket bevonden zich brokken verslagen veen. 

Niet altijd kon in de guts goed worden vastgesteld of sprake was van veenbrokken. In 

dat geval is het veen opgenomen als aparte laag. In boring 2, 4, 7 en 8 is de top van 

dit veen geoxideerd. In het veld kon moeilijk worden vastgesteld of dit veen in het 

verleden is geoxideerd of recentelijk is geoxideerd omdat het veen zich doorgaans net 

onder de gemiddeld laagste grondwaterstand bevond. De top van het pakket bestaat 

consequent uit stevige kalkrijke matig tot uiterst siltige klei. In deze klei zijn geen 

bodemhorizonten herkend. De top van het pakket bestaat uit een bouwvoor van 30 tot 

60 cm dikte. 
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indicator (houtskool) is zwart gemarkeerd.
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Alleen in boring 9 is een archeologische indicator aangetroffen. Het betreft een stuk 

houtskool van ca. 10 bij 10 bij 4 mm. Het traject waarin het houtskool zich bevindt 

(boring 9, laag 6: 228-244 cm - Mv) is bemonsterd en gezeefd over een 0,5 mm zeef. 

Dit heeft geen nieuwe indicatoren opgeleverd. Behalve plantaardig materiaal, bevatte 

het monster nog een microscopisch fragment, vermoedelijk afkomstig van een schelp. 

Laag 6 betreft de A-horizont van een bodem die zich heeft gevormd in de top van het 

Laagpakket van Wormer. Daarnaast is in boring 4 de top van het onderste zandpakket 

(laag 8) en de basis van het daarboven gelegen veen (laag 7) bemonsterd en gezeefd 

over een 0,5 mm zeef. Ook dit monster heeft geen nieuwe indicatoren opgeleverd.

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), de grens tussen de reductiezone en 

de daarboven gelegen zone varieert tussen de 110 cm -Mv (boring 6) en 165 cm -Mv 

(boring 2).

3.4 Interpretatie 

In het zandpakket aan de basis van het profiel zijn geen mollusken aangetroffen. Het 

is daardoor op basis van dit onderzoek niet bekend in welk milieu deze afzettingen zijn 

gevormd. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt aangenomen 

dat dit pakket gerekend kan worden tot het zogenaamde Hellevoeterzand dat deel 

uitmaakt van het Laagpakket van Wormer (voorheen afzettingen van Calais) van de 

Formatie van Naaldwijk. In de top van dit pakket heeft zich een bodem ontwikkeld. 

Deze bodem is duidelijk zichtbaar als gevolg van de aanrijking met humus, bioturbatie 

en de gedeeltelijke ontkalking. De top bevindt zich steeds ruim onder de gemiddeld 

laagste grondwaterstand in de reductiezone. 

Het veenpakket dat dit zand afdekt, wordt gerekend tot het Hollandveen, Laagpakket 

van de Formatie van Nieuwkoop. Dit veen is in het verleden gedraineerd, waardoor 

de top van het veen is geoxideerd. In de top van dit veen zijn echter geen indicatoren 
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voor exploitatie door de mens aangetroffen. Na een stilstand in de veenvorming is na 

enige tijd opnieuw veenvorming opgetreden. Deze afzettingen worden gerekend tot 

hetzelfde laagpakket. 

De top van dit veen is geërodeerd. De afzettingen die het veen afdekken, zijn 

op basis van de mollusken in een brak marien milieu te plaatsen. Dat uitsluitend 

juveniele mollusken zijn aangetroffen, duidt er mogelijk op dat de waterkwaliteit 

sterke wisselingen heeft gekend. Echter, ook het gebruik van een boor met een 

geringe diameter kan de oorzaak zijn voor het ontbreken van grotere herkenbare 

exemplaren. Mogelijk is de sedimentatie van het klei-/zandpakket enige tijd 

onderbroken geweest en heeft opnieuw veenvorming plaatsgevonden. De boringen 

2, 4, 7 en 8 lijken hierop te wijzen. De overgang van het klei/zand pakket is steeds 

abrupt. Geleidelijke overgangen ontbreken. In de overige boringen is steeds sprake 

van duidelijke veenbrokken in het pakket zand en klei. Alles afwegende wordt dit 

veen geïnterpreteerd als verspoeld veen. In het pakket kan geen onderscheid worden 

gemaakt in verschillende stratigrafische eenheden. Op basis van de informatie zoals 

gepresenteerd in het bureauonderzoek wordt het pakket gerekend tot het Laagpakket 

van Walcheren (voorheen afzettingen van Duinkerke) van de Formatie van Naaldwijk. 
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Conclusie en advies 

4.1 Conclusie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de eerder aangetroffen 

zandrug waarin in het verleden vondsten uit het neolithicum zijn gedaan in het 

gehele plangebied aanwezig is. De rug lijkt hier enigszins zuidwest-noordoost te 

zijn georiënteerd en ligt dus iets gedraaid ten opzichte van de vindplaats Ossenhoek 

(Figuur 4.1). Het hoogste punt van de rug in de boringen ligt op 2,46 m –NAP, ca. 25 

cm lager dan de top van de vindplaats Ossenhoek. De top is overal intact en bevindt 

zich ruim onder de GLG. Hierdoor is sprake van goede conserveringscondities. In de top 

heeft zich een duidelijke bodem ontwikkeld, waardoor het terrein in het neolithicum 

zeer beslist bewoonbaar/betreedbaar moet zijn geweest. 

Tijdens het onderzoek zijn, met uitzondering van een fragment houtskool in boring 

9, geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het uitgevoerde onderzoek geeft 

dan ook niet direct aanleiding om te veronderstellen dat de nabijgelegen, zeer 

vondstrijke, vindplaats zich uitstrekt tot in het plangebied. De gebruikte methode 

is echter niet geschikt om minder vondstrijke vindplaatsen op te sporen. Gezien de 

goede bewoonbaarheid of betreedbaarheid van de locatie gedurende het neolithicum, 

gekoppeld aan de nabijheid van een omvangrijke vindplaats uit dezelfde periode is de 

kans op archeologische resten uit deze periode binnen het plangebied zeer hoog. 
Figuur 4.1 
Hoogtekaart van de top  van het 
Laagpakket van Wormer binnen het 
plangebied o.b.v. het booronderzoek (links) 
en de top van de vondstlaag van de vind-
plaats Ossenhoek (rechts; naar Dorst 2005 / 
Goossens 2009).

4
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4.2 Advies

De resultaten van het booronderzoek sluiten niet uit dat er zich in de ondergrond 

van het plangebied in de top van het Laagpakket van Wormer een archeologische 

vindplaats bevindt. Het laagpakket bevindt zich echter op aanzienlijke diepte. Indien 

bij de voorgenomen ontwikkelingen geen grootschalige bodemingrepen plaatsvinden 

die dieper reiken dan de top van het laagpakket (en een kleine buffer) is verder 

archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Daarbij wordt geadviseerd om voor de 

bodemingrepen een ondergrens aan te houden van 2,2 m -NAP. Deze ondergrens is 

gebaseerd op het in de boringen hoogste voorkomen van het Laagpakket van Wormer, 

met een buffer van 25 cm. De ondergrens is tevens gelijk aan de top van de vindplaats 

Ossenhoek. Verder dient bij dergelijke bodemingrepen geen verlaging (die dieper reikt 

dan de voornoemde ondergrens van het grondwaterpeil) plaats te vinden.

Wanneer de bodemingrepen naar verwachting wel dieper reiken dan voornoemde 

ondergrens, of wanneer de gemeente Hellevoetsluis uitsluitsel wenst over de aan- of 

afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied, wordt geadviseerd 

om de top van het laagpakket nader te onderzoek door middel van een karterend en/

of waarderend onderzoek. Omdat het naar verwachting niet om een vindplaats met 

een zeer grote vondstdichtheid zoals te Ossenhoek gaat, is het advies om eventueel 

vervolgonderzoek uit te voeren door middel van één of meerdere kleine proefsleuven. 

Deze proefsleuven zouden min of meer noordwest-zuidoost georiënteerd moeten 

zijn, haaks op de richting van de aangetroffen zandrug. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met het feit dat de vindplaats zich onder de gemiddelde laagste 

grondwaterstand bevindt. 
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: HEL90-1
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.870,95, Y: 428.929,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,5m

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: 63-105

111 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

148 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs, matig slap, veel plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

198 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, zeggeveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, matig slap, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

216 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

219 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, blauwzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

240 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruinzwart, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

250 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,89 m -NAP
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boring: HEL90-2
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.871,56, Y: 428.937,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,10, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GW: 1,15m GOG: 1,
65m

0 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: brakwaterkokkel

110 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: 63-105

165 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

174 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

178 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

217 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, matig slap, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: slijkgaper

235 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

243 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

248 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, blauwzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

259 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, blauwzwart, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: 105-150

270 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,10 m -NAP
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boring: HEL90-3
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.875,63, Y: 428.947,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GW: 1,03m GOG: 1,
58m

0 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: +veenbrok

158 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

193 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, zeggeveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

196 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: met takjes

276 cm -Mv / 3,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerblauwgrijs, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

291 cm -Mv / 3,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,26 m -NAP
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boring: HEL90-4
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.889,97, Y: 428.920,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,37, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,33m

0 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, stevig, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: slijkgaper

134 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsblauw, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

141 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

153 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsblauw, matig slap, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: +veenbrokken

190 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

221 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

233 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, blauwzwart, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

238 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsblauw, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 3,17 m -NAP
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boring: HEL90-5
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.889,95, Y: 428.934,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,32m GW: 0,
97m

0 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

132 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsblauw, veel dunne veenlagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

194 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

199 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, blauwzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

213 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruinzwart, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

232 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 255 cm -Mv / 2,88 m -NAP
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boring: HEL90-6
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.891,09, Y: 428.945,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,10m GW: 1,10

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, schelpfragment, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 63-105

144 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, zeggeveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: brakwaterkokkel en -hoorn, alikruik

163 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

208 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: geërodereerd veen

210 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, blauwbruin, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

 Einde boring op 255 cm -Mv / 2,93 m -NAP
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boring: HEL90-7
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.909,58, Y: 428.919,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,27m GW: 1,
15m

0 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn

20 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: verstoord?

100 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

127 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsblauw, enkele veenlagen, matig slap, weinig plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: slijkgapers

215 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

229 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

245 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsblauw, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

257 cm -Mv / 2,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsblauw, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

 Einde boring op 271 cm -Mv / 3,11 m -NAP
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boring: HEL90-8
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.907,86, Y: 428.931,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

100 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

145 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsblauw, uiterst fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

166 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

176 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsblauw, uiterst fijn, schelp compleet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: veel brakwaterhoorn en -kokkel

198 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

211 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

228 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerblauwgrijs, uiterst fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

231 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: 105-150

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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boring: HEL90-9
beschrijver: WVZ/FS, datum: 29-2-2016, X: 68.905,50, Y: 428.943,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hellevoetsluis, plaatsnaam: Hellevoetsluis, opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis, uitvoerder: Archol, opmerking: GOG: 1,20m GW: 0,
9m

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

120 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijsblauw, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: +veenbrokken

204 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, zeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

228 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsblauw, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: HK fragm.

244 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, matig slap, uiterst fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

253 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, matig slap, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv / 3,04 m -NAP
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