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Samenvatting

Medisch Centrum Haaglanden is voornemens de nieuwbouw van een verpleegafdeling 

en een parkeerkelder te realiseren naast het ziekenhuis Antoniushove in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. In 2011 is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een 

bureau- en inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd. Hieruit bleek 

dat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van 

mogelijk aanwezige archeologische resten. Archeologisch onderzoek in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek bleek hierbij noodzakelijk en is in drie dagen verspreid over 

2013 t/m 2015 uitgevoerd door Archol BV.

Tijdens dit onderzoek konden de aannames van het bureau- en booronderzoek 

worden bevestigd en verder worden gespecificeerd. In de basis zijn strandafzettingen 

aanwezig over het gehele onderzoeksgebied. Deze afzettingen kennen weinig reliëf 

en worden in het zuidoosten afdekt door duinafzettingen. De duinafzettingen vormen 

een rug met een zuidwest-noordoost oriëntatie. Op de hogere delen zijn vage bodems 

waargenomen. In de top is sprake van een beter ontwikkelde bodem met tekenen van 

podzolisatie. Deze bodemvorming is tot stilstand gekomen door vernatting. Het milieu 

veranderde door het gesloten raken van de strandvlakte. Allereerst was nog sprake van 

invloed van de getijden, waarbij wisselend klei en zand is afgezet. Toen de vlakte geheel 

ingesloten raakte, werd het milieu nog rustiger en was sprake van veengroei. Het veen 

heeft de lagere delen geleidelijk opgevuld waarbij het duin steeds verder is vernat 

en afgedekt door veen. Hierbij zijn aanwijzingen voor een nieuwe overstuivingsfase 

waargenomen in de vorm van een dunne stuifzandlaag en de aanwezigheid van zand 

in het veen. In de top van het veen is een oude bouwvoor aanwezig die zich ruimtelijk 

beperkt tot de spreiding van de duinrug in de ondergrond. Hierboven is een subrecent 

ophogings-/egalisatiepakket aanwezig. 

Slechts op één locatie werden sporen aangetroffen en vondstmateriaal werd geheel 

niet aangetroffen. De sporen zijn afkomstig van een hekwerk dat op de flank van het 

duin gestaan heeft. Deze resten zijn tot een vindplaats te rekenen die te interpreteren 

is als de periferie van een nabijgelegen nederzettingsterrein. Op basis van de 

stratigrafische positie (in de top van de duin afzettingen) zijn de sporen te dateren als 

neolithisch of bronstijd. De vondst van een verkoolde korrel bedekte gerst wijst op 

een datering in de bronstijd. De conservering van de sporen is relatief goed, evenals 

de conservering van de stratigrafie ter plaatse. Zo is de bodem in de top van het duin 

onaangetast gebleven. Dit geldt echter voornamelijk voor de lagere delen van de flank. 

Op de hogere delen heeft een apotheek gestaan. Met de bouw en sloop hiervan is het 

onderliggende archeologische niveau geheel verstoord. 

Archol BV acht de vindplaats die werd aangetroffen binnen Antoniushove fase 1 op 

basis van fysieke en inhoudelijke grond niet behoudenswaardig. Het nabijgelegen 

plangebied Antoniushove fase 2 kent mogelijk minder verstoring door bebouwing en 

eenzelfde landschappelijke ligging als fase 1. Om die reden wordt vervolgonderzoek in 

de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd voor Antoniushove fase 2. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding

Medisch Centrum Haaglanden is voornemens de nieuwbouw van een verpleegafdeling 

en een parkeerkelder te realiseren naast het ziekenhuis Antoniushove in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg (Figuur 1.1). In 2011 is door RAAP Archeologisch Adviesbureau 

een bureau- en inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd. Hieruit 

bleek dat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van 

mogelijk aanwezige archeologische resten. Archeologisch onderzoek in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek bleek hierbij noodzakelijk en is in drie dagen verspreid over 

2013 t/m 2015 uitgevoerd door Archol BV.

1.2 Plangebied Antoniushove

Het plangebied waarbinnen de herinrichting plaatsvindt, ligt gedeeltelijk aan de 

zuidelijke zijde van het ziekenhuis, langs de Burgemeester Banninglaan, en gedeeltelijk 

aan de noordoostzijde, aan de Gruttolaan. De werkzaamheden die vooraf als 

bedreigend zijn aangemerkt voor eventueel aanwezige archeologische resten, hebben 

betrekking op twee locaties (fase 1 en fase 2, zie Figuur 1.2). Fase 1 is inmiddels (na 

onderhavig onderzoek) gerealiseerd en betrof de aanleg van de parkeerkelder en 

daarmee samenhangende inrit en toegangsweg. De verwachte verstoringsdiepte 

bedroeg ca. 3 m -Mv. Fase 2 bestaat uit de sloop en uitbreiding van het ziekenhuister-

rein. Deze fase zal in een later stadium gerealiseerd wordt en is geen onderdeel van 

onderhavig onderzoek. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 1,7 ha. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (ster).
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Op basis van het vooronderzoek is het onderzoeksgebied begrensd waarbinnen 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Deze ligt in de zuidoostelijke helft van 

fase 1 en is ca. 8.600 m2 groot. Hierbij is een onderscheid te maken tussen de aanleg 

van de parkeerkelder (fase 1a), met een omvang van ca. 1.800 m2, en de aanleg van 

de inrit en toegangsweg (fase 1b). Hoewel fase 1b een groter oppervlak (ca. 6.800 

m2) beslaat, lopen eventueel aanwezige archeologische resten alleen een risico tot 

aantasting of vernietiging ter hoogte van de inrit (ca. 600 m2).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Ter voorbereiding van de herinrichting is voor het plangebied een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd (paragraaf 2.3). Hierbij is een verwachting uitgesproken 

voor het aantreffen van resten uit het neolithicum en bronstijd. Archeologische resten 

uit jongere perioden, zoals middeleeuwen en Nieuwe tijd, kunnen ook vertegenwoor-

digd zijn. De herinrichting gaat gepaard met graafwerkzaamheden die een bedreiging 

vormen voor eventueel aanwezige archeologische resten. Behoud in situ behoort niet 

tot de mogelijkheden. Om die reden is gekozen voor vervolgonderzoek in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek. Per deelfase zijn sleuven getrokken en is lopende 
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het onderzoek een advies uitgebracht over de noodzaak tot het uitvoeren van een 

vlakdekkende opgraving: behoud ex situ. Op deze manier is gezorgd voor minimaal 

oponthoud voor de realisatie van de parkeerkelder.

De opdracht voor de opgraving is verstrekt door R&B infrastructuren BV, verte-

genwoordigd door P. van Mullem. Na het faillissement van deze firma in 2014 is 

het vervolg van het project uitgevoerd in opdracht van CTBB BV, vertegenwoor-

digd door F. Ramdani. Antoine Roeloffs, adviseur archeologie bij de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg, is betrokken bij het project als bevoegd gezag. Ten behoeve 

van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.1 Dit PvE is in 2015 

geactualiseerd door middel van een Nota van Wijzigingen.2 Het veldwerk en de 

1  Van der Leije 2013.
2  Goossens 2015.
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rapportage zijn uitgevoerd door Archol BV, bijgestaan door specialist macrobotanie 

Erica van Hees van de Universiteit Leiden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd 

conform het PvE en de richtlijnen in de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie: KNA versie 3.2 in 2013 en KNA versie 3.3 in 2014 en 2015.

Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
(IVO-p)

Projectnaam: Leidschendam-Ziekenhuis Antoniushove Fase 1

Archolprojectcode: LVO1460 en LVO1535

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12-12-2013, 05-02-2014 en 13-03-2015 

Periode van uitvoering uitwerking: 2-9-2015 t/m 3-9-2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leidschendam-Voorburg

Plaats: Leidschendam

Toponiem: Antoniushove

Coördinaten gebied: 86.153/465.519 (centrum-coördinaat)

Opdrachtgever: CTBB BV (voorheen R&B infrastructuren BV), F. Ramdani 
(voorheen P. van Mullem)

Bevoegd gezag: Gemeente Leidschendam-Voorburg, A. Roeloffs (advi-
seur archeologie)

ARCHISII-onderzoeksmeldingsnummer: 59573

ARCHISIII-onderzoeksmeldingsnummer: 2427670100

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): was pas afgemeld in Archis III, geen nummer dus…. 

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland

Tabel 1.1
Administratieve gegevens.
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Het onderzoek in een breder kader

2.1 Landschappelijke context

Het plangebied Leidschendam-Antoniushove fase 1 maakt landschappelijk gezien 

deel uit van de kuststrook (Figuur 2.1). Kenmerkend voor de kuststrook zijn de 

strandwallen, duinen en strandvlakten. De strandwallen zijn ontstaan doordat de zee 

zand aanvoerde dat parallel aan de kustlijn in de vorm van een wal werd afgezet. Door 

geleidelijke ophoging kon de strandwal hoog genoeg worden om droog te vallen. Door 

wind waaide het zand op en ontstonden er duinen. In de duinafzettingen komen soms 

donker gekleurde vegetatiehorizonten voor. Deze weerspiegelen een stilstandfase in 

de duinvorming, waarin het duinoppervlak begroeid raakte en zich een bodem kon 

vormen. Wanneer een stilstandfase gecombineerd ging met vernatting kan ook sprake 

zijn geweest van veengroei. In de tussenliggende strandvlakten kon onder invloed van 

het getij klei worden afgezet. In perioden met minder invloed van de zee was ook hier 

sprake van veengroei.

Tijdens het Atlanticum zijn buiten de huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen 

gevormd. Deze zijn echter geërodeerd. De oudst bewaard gebleven strandwallen 

dateren uit het begin van het Subboreaal, ca. 5.000 jaar geleden, en bevinden zich op 

ca. 8 km ten oosten van de huidige kustlijn. De strandwal waarop Rijswijk, Voorburg, 

Leidschendam en Voorschoten liggen, is hier een voorbeeld van. De zeespiegel 

steeg minder snel, waardoor de meeste zeegaten dichtslibden en de kust begon uit 

te breiden richting het westen. De uitbouw van de kust bereikte 2.500 jaar geleden 

een maximum.3 De kuststrook was toen 6 tot 10 km breed. Deze strook is sindsdien 

gedeeltelijk geërodeerd waarna de huidige kuststrook is gevormd. 

Het plangebied kan op basis van het vooronderzoek worden geplaatst op de overgang 

van een strandwal met duinafzettingen in het oosten naar een strandvlakte in het 

westen.4 De strandwallen en duinen waren na hun vorming de hogere delen in het 

toenmalige landschap en daarmee een gunstige vestigingsplaats voor de mens. De 

“nattere” strandvlakten waren in principe minder geschikt voor bewoning. Alleen 

op het moment dat het veen ontwaterde en daardoor veraarde (in de ijzertijd en 

Romeinse tijd) zou op het veen gewoond kunnen zijn. Soms is door de wind in de 

strandvlakten zand afgezet waardoor duinen zijn gevormd. Ook op deze locaties waren 

de omstandigheden voor bewoning gunstig. 

2.2 Archeologische en historische context

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) geldt voor het onder-

zoeksgebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. 

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het onderzoeksgebied in 

een zone met een middelhoge archeologische verwachting. Deze relatief hoge kans 

op archeologische resten is gerelateerd aan de landschappelijke ligging van het onder-

zoeksgebied (paragraaf 2.1). Op de strandwal van Rijswijk-Voorschoten was vanaf het 

midden- en laat-neolithicum bewoning mogelijk. Vindplaatsen uit deze periode (ca. 

3.400-2.500 v.Chr.) worden tot de Vlaardingencultuur gerekend en komen verspreid 

over deze strandwal voor (Figuur 2.1). Een voorbeeld hiervan is de nabijgelegen 

3  Berendsen 2011, 256.
4  Kroes 2011.
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vindplaats Leidschendam-Leidschenhage (deelgebied P6/P7) op ca. 400 m afstand. 

Hier is een nederzetting van de Vlaardingen-Steingroep opgegraven, gelegen op een 

strandwal waarbij het archeologisch niveau zich op ca. 80 cm -Mv bevond. Dit niveau 

komt overeen met een humeuze bodem in de top van een duin en wordt afgedekt door 

veen.5

De hoge kans op het aantreffen van bewoningsresten geldt niet alleen voor 

Vlaardingen-vindplaatsen, maar voor vindplaatsen uit de gehele periode neolithicum 

tot en met Nieuwe tijd. Deze grote tijdsdiepte is eveneens vertegenwoordigd in 

Archis-waarnemingen in de omgeving. Hierbij zijn vondsten uit alle tussenliggende 

perioden vertegenwoordigd. Het merendeel van de waarnemingen en vindplaatsen in 

de directe omgeving dateert echter uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd, waaronder 

de resten van hofstede Duijvensteijn, oorspronkelijk daterend uit de 14e eeuw, en 

twee boerderijen.6 In de loop van de middeleeuwen zijn de veengebieden ontgonnen. 

Door ontwatering is veel veen verdwenen en ontstonden laaggelegen gebieden die 

niet meer geschikt waren voor landbouw. De Zijdepolder, waarin het plangebied ligt, 

is zo’n gebied. In de 17e eeuw gaf de waterhuishouding aanleiding tot het instellen 

van een polder waarbinnen het waterpeil door bemaling werd beheerd. Op basis van 

kaartmateriaal is het plangebied van 1615 tot de jaren ’60 van de vorige eeuw gebruikt 

als landbouwgrond.7  

2.3 Vooronderzoek en verwachting

In april 2011 heeft RAAP een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd 

(Figuur 2.2).8  Het bureauonderzoek had als doel de bekende en verwachte 

geologische, bodemkundige, landschappelijke en archeologische kenmerken van het 

plangebied te inventariseren. Op basis hiervan is een gespecificeerde archeologische 

verwachting geformuleerd waarin vijf verschillende landschappen en hun 

archeologische verwachting zijn opgenomen:

1. In de basis is sprake van een strandwallenlandschap uit het neolithicum. De 

strandvlakte bevindt zich in het noordwesten en heeft een lage archeologische 

verwachting. De flank van de strandwal bevindt zich in het zuidoosten kent een 

hogere verwachting op het aantreffen van bewoning. 

2. De strandvlakte in het noordwesten is op enig moment door het getij overstroomd 

geraakt. Een datering voor dit getijdenlandschap is niet te geven. In een drassig 

en rustig milieu is klei afgezet. Deze afzettingen kennen een lage archeologische 

verwachting.

3. De invloed van de zee is op gegeven moment afgenomen waarna sprake is van een 

drassig milieu met veengroei. Ook voor dit milieu geldt een lage archeologische 

verwachting. 

4. De met klei en veen overgroeide strandvlakte is ten slotte overstoven met 

zand van kustwaarts gelegen stranden, strandwallen en duinen. Hierdoor was 

de strandvlakte in potentie beter bewoonbaar waarbij er kans bestaat op het 

aantreffen van archeologische vindplaatsen. Het is echter ook mogelijk dat 

het geen duinzandpakket betreft, maar een stadsophoogdek. In dat geval is de 

archeologische verwachting laag.

5  Schriftelijke mededeling A. Kerkhoven (Transect) op 4-9-2015.
6  CMA code 30G-002; monumentnummer 3076.
7  Kroes 2011, 13.
8  Kroes 2011.

Figuur 2.1 
Vindplaatsen van de Vlaardingen-cultuur tus-
sen Voorschoten en Voorburg (gebaseerd op: 
Archis-waarnemingen, Van Veen 1989, figuur 
32; Van der Valk & Hirschel 2010, afbeelding 
1; Van Veen 2010, figuur 2.1; ondergrond: 
Cultuurhistorische atlas kaart 1a, Provincie 
Zuid-Holland).
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5. Het cultuurlandschap uit late middeleeuwen en Nieuwe tijd vormt de afsluitende 

fase. Op basis van kaartmateriaal is het plangebied van 1615 tot de jaren ’60 van de 

vorige eeuw gebruikt als landbouwgrond. De archeologische verwachting voor het 

aantreffen van sporen van bewoning is dan ook laag. 

Deze verwachting is door middel van het inventariserend veldonderzoek getoetst. 

Hierbij zijn verspreid over het plangebied zes boringen gezet. De landschappelijke 

opbouw kon hierbij worden bevestigd en aangevuld. Zo bleek in het zuidoosten sprake 

van Oude Duin-afzettingen op de strandwal, waarbij in het duinzand in boring 5 een 

oude bodem is aangetroffen. Een dergelijke bodem wijst op een tijdelijke stiltand in 

de afzettingen van duinzand. Tijdens dergelijke stilstandsfasen waren duinen goed 

bewoonbaar. Op grond hiervan is een verwachting uitgesproken voor het aantreffen 

van resten van bewoning uit de periode neolithicum tot en met bronstijd. Voor het 

zuidoosten van het plangebied is dan ook de aanbeveling tot vervolgonderzoek 

gedaan, in de vorm van een archeologische begeleiding conform protocol IVO-p. Voor 

de aangrenzende strandvlakte is geen advies tot vervolgonderzoek uitgebracht omdat 

hier sprake is van een lage verwachting. Dit advies is overgenomen door het bevoegd 

gezag, de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel van het onderzoek

Doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het toetsen van de archeologische 

verwachting voor het onderzoeksgebied Leidschendam-Antoniushove fase 1. 

Het IVO wordt door middel van proefsleuven uitgevoerd. Daarbij dient de aan- of 

afwezigheid van archeologische waarden vastgesteld te worden en een beeld bepaald 

te worden van hun ruimtelijke en (cultuur)landschappelijke context. Indien delen van 

een vindplaats worden aangetroffen dient de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, 

datering, karakter, omvang, gaafheid, conservering) van de vindplaats bepaald te 

worden. Gegevens moeten worden verzameld met betrekking tot:

- de archeologische relevante kenmerken en kwaliteiten van landschap en bodem 

van het onderzoeksgebied;

- de fysieke kwaliteit van vindplaatsen en hun landschappelijke context;

- de inhoudelijke kwaliteit van vindplaatsen.

Dit dient te resulteren in een inventarisatie en waardering van de aanwezige 

archeologische vindplaatsen. Op basis hiervan neemt het bevoegd gezag een beslissing 

met betrekking tot de noodzaak van vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving 

binnen de omtrek van onderzoeksgebied Leidschendam-Antoniushove fase 1. Ook 

wordt op basis van dit onderzoek een advies uitgebracht voor de noodzaak en vorm 

van archeologisch onderzoek binnen onderzoeksgebied Leidschendam-Antoniushove 

fase 2.

3.2 Vraagstellingen

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE onderstaande vragen opgenomen.9 

Deze zijn in relatie tot de NOaA en POaA opgesteld. 

1. Hoe ziet de landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied eruit? In hoeverre 

komt de opbouw overeen met het beeld van het vooronderzoek?

2. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig die 

(mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?

3. Indien het onderzoek (in bepaalde zones) geen archeologische resten oplevert, welke 

verklaring is hiervoor te geven?

4. Wat is de aard, ligging, omvang en datering van de archeologische resten?

5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

6. Wat is de horizontale spreiding van de archeologische resten? Bestaat er een relatie 

tussen de ligging van de grondsporen en vondstconcentraties?

7. Wat is de verticale spreiding van de archeologische resten? Wat is de relatie tussen 

vondstspreidingen en de geologische en bodemkundige eenheden?

8. Wat is de kwaliteit, gaafheid en conservering van de aangetroffen sporen en 

vondsten?

9. Zijn er behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen?

9  Van der Leije 2013.
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10. In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau en booronderzoek?

11. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord?

12. Wat is op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek de verwachting voor 

het aantreffen van archeologische resten in fase 1a en 1b?
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

Het werk is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2 en versie 3.3). Het vooraf opgestelde 

puttenplan uit het PvE kon hierbij slechts beperkt worden gehandhaafd (Figuur 

4.1). Bij aanvang van het onderzoek in 2013 in deelgebied 1a bleek aan de zuid- en 

westzijde al een damwand te zijn geplaatst. Put 2 kon hierdoor niet over de geplande 

lengte worden uitgegraven, mede doordat aan de noordoostzijde sprake was van 

een bouwweg bestaande uit rijplaten. De sleuf is gedraaid en haaks op de strandwal 

gegraven, wat inhoudelijk ook de voorkeur had. Put 1 kon wel conform het puttenplan 

worden gegraven. De derde sleuf die in deelgebied 1a was gepland is geheel komen te 

vervallen in verband met een verwachte ontgravingsdiepte van min. 3,5 m -Mv en de 

daarmee samenhangende risico’s voor personeel, maar ook voor de stabiliteit van het 

nabijgelegen riool. Er was onvoldoende ruimte om deze put getrapt aan te leggen. Put 

1 en 2 bleken echter al voldoende inzicht te verschaffen om het onderzoeksgebied te 

kunnen waarderen. Samen beslaan deze putten een oppervlak van 96 m2, waarmee 

voldaan werd aan het minimum van 75 m2 (=dekkingsgraad van 5 %) dat in het PvE 

gesteld was. 

De sleuven in onderzoeksgebied 1b zijn in twee keer gegraven: allereerst is werkput 

3 in 2014 ter hoogte van het diepste deel van de inrit gegraven. In 2015 was de toerit 

naar het ziekenhuis afgesloten en de naburige apotheek gesloopt. Put 4 en 5 konden 

toen in het vervolgtraject van de inrit worden aangelegd. Ook hier werd het onderzoek 

in grote mate bepaald door de aanwezige damwanden en veiligheidrisico’s. De 

mogelijkheden tot het getrapt aanleggen van de werkputten waren beperkt en de 

bronbemaling draaide ten tijde van het onderzoek nog niet, waardoor er sprake was 

van een grote mate aan instabiliteit. Waar mogelijk zijn sleuven gegraven en minimaal 

tot in de top van het duin. Daarnaast is werkput 4 aan weerszijden uitgebreid om te 

kijken of er ter hoogte van de aangetroffen sporen nog meer sporen aanwezig waren. 

Uitgangspunt was een sleuvenoppervlak van ca. 107 m2 op het sporenniveau. In totaal 

is in onderzoeksgebied 1b een oppervlakte van 110 m2 is onderzocht. Hiermee is voor 

dit deelgebied een dekkingsgraad van 18 % behaald. 

Alle sleuven zijn aangelegd met een rupskraan met een gladde bak, bestuurd door 

een ervaren graafmachinist en onder toeziend oog van senior KNA-archeoloog. Bij 

elke werkput is de bouwvoor verwijderd en vervolgens laagsgewijs verdiept tot op het 

opgravingsvlak. Het vlak is hierbij voortdurend visueel en met een metaaldetector 

gecontroleerd op sporen en vondsten. In werkput 1 en 2 is allereerst een tussenvlak 

aangelegd op 1,5 m -Mv om vervolgens verder uit te graven tot op de strandafzettingen 

op ca. 2,0-2,5 -Mv. Uitgangspunt was hierbij de onderste uitgravingen te beperken tot 

een 2 m brede strook op de hartlijn van de sleuven, in verband met de veiligheid. In de 

praktijk bleek het door het ontbreken van archeologische resten mogelijk om sleuven 

1 en 2 over vrijwel de gehele breedte te verdiepen. In werkput 3 t/m 5 volstond een 

vlak in de top van het duin en is om veiligheidsredenen niet verder verdiept naar de 

onderliggende strandafzettingen. Sporen zijn waar nodig opgeschaafd en vervolgens 

aangekrast, voorzien van een nummer en ingemeten met behulp van een robotic Total 

Sation. De rTS is tevens gebruikt voor het inmeten van vlak- en maaiveldhoogtes, 

coupes, profielen en de putrand. Conform het PvE zijn tijdens het onderzoek alle 

archeologische sporen gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.

4
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Tijdens het veldwerk zijn geen bodemlagen aangetroffen die in aanmerking kwamen 

voor bemonstering met het oog op beantwoording van de onderzoeksvragen. De enige 

antropogene sporen (N=2) zijn wel elk bemonsterd. Deze contexten zijn geselecteerd 

op basis van antropogene oorsprong, conservering (relatief humeus) en de aanwezige 

insluitsels (houtskoolspikkels). 

4.1.1 Fysisch-geografisch en bodemkundig onderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de landschappelijke opbouw van het terrein en de 

intactheid van het bodemprofiel zijn conform het PvE profielkolommen in elke sleuf 

gedocumenteerd (Figuur 4.1). Bij het merendeel van de sleuven zijn grote delen van 

het lengteprofiel afgestoken en gefotografeerd. Hoewel er sprake was van variatie 

volstonden kolommen om deze vast te kunnen leggen. De kolommen zijn tot minimaal 

0,3 m onder het sporenvlak verdiept. Vervolgens zijn zij gefotografeerd, ingemeten 

en lithologisch, lithogenetisch en bodemkundig beschreven. De kolommen zijn niet 

getekend, maar vastgelegd in het programma Deborah (bijlage III).

In aanvulling op de sleuven en de richtlijnen van het PvE was in het veld de wens 

om de overgang tussen onderzoeksgebieden fase 1a en 1b in kaart te brengen door 
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middel van boringen. Deze boringen hadden als doel het verloop van de top van de 

strand- en duinafzettingen in kaart te brengen en daarmee samenhangende potentiële 

archeologische niveaus. Op deze wijze zou de verwachting voor onderzoeksgebied 

1b verder gespecificeerd kunnen worden. In de praktijk bleek dit ten tijde van het 

onderzoek in onderzoeksgebied 1a echter niet mogelijk omdat het terrein van 1b nog 

verhard was met puin. 

4.2 Uitwerking

4.2.1 Sporen

Tijdens het veldwerk is slechts een klein aantal sporen aangetroffen. Deze waren in 

het veld al duidelijk aan elkaar en aan een stratigrafisch niveau te relateren. Bij de 

uitwerking zijn vervolgens ook de gegevens van het vooronderzoek in ogenschouw 

genomen. Natuurlijke sporen zijn bij het fysisch geografisch onderzoek betrokken. 

Het aantal archeologische grondsporen is zeer gering (N=2). Gezien deze geringe 

hoeveelheid archeologische sporen op de top van de strandwal en het ontbreken van 

een duidelijke vindplaats met concentraties sporen en vondsten, heeft de uitwerking 

zich vooral gericht op de beschrijving van de bodemopbouw en de reconstructie van het 

prehistorisch landschap als verklaring voor het ontbreken van een dergelijke vindplaats

4.2.2 Landschap

De veldgegevens zijn gebruikt voor de beschrijving van de fysisch-geografische 

kenmerken van het onderzoeksgebied, ten behoeve van een lokale lithostratigrafie 

en de landschappelijke inbedding van de archeologische resten. Deze beschrijving is 

gebaseerd op de gedocumenteerde profielen en profielkolommen, aangevuld met 

waarnemingen van het vooronderzoek. 

4.2.3 Macrobotanie

E. E. van Hees10

Tijdens het veldonderzoek zijn twee monsters genomen: van elk staakspoor één, 

aangezien deze contexten duidelijk antropogeen gerelateerd zijn. Voor het bekijken 

van macrobotanische resten zijn de gehele monsters (ca. 0,5 liter per stuk) nat gezeefd 

over een set van vijf zeven met als kleinste maaswijdte 250 μ (een kwart mm) en 

vervolgens gedroogd. Het residu is onderzocht op de aanwezigheid van botanische 

resten met behulp van een stereomicroscoop (Leica SE6) bij een maximale vergroting 

van 40x. De identificatie is gebeurd met behulp van de Digitale Zadenatlas en de 

referentiecollectie van het botanisch laboratorium.11 Een van de monsters (v. 1) bevatte 

geen resten. Het andere monster (v. 2) bevatte een verkoolde graankorrel en twee niet 

te definiëren fragmenten. Hoewel deze resten in potentie gebruikt kunnen worden voor 
14C-onderzoek is de hoeveelheid mogelijk te klein. In overleg met het bevoegd gezag is 

besloten van dergelijk onderzoek af te zien. 

10  O.b.v. Prof. dr. C.C. Bakels (Universiteit Leiden).
11  Cappers et al. 2012.
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Resultaten

5.1 Landschap

Het bodemprofiel bestaat in de basis uit grijs, matig grof zand (klastisch pakket 

1; Figuur 5.2). In deze laag is veel schelpmateriaal (complete schelpen en gruis) 

aangetroffen. Gelaagdheid is alleen in de top aanwezig: hier is sprake van humeuze 

kleilagen die naar boven steeds dikker worden. Het zand is kalkrijk en er zijn geen 

aanwijzingen voor bodemvorming. De top van klastisch pakket 1 kent vrijwel geen 

reliëf in werkput 1 en 2 en is aanwezig op ca. -2,9 m -NAP (Figuur 5.1). Op basis van de 

lithologische kenmerken zijn de afzettingen van klastisch pakket 1 als strandwal- en 

strandvlakteafzettingen te bestempelen. 

Hierboven is in werkputten 3 t/m 5 sprake van klastisch pakket 2: een matig fijn 

zandpakket. Het zand is wisselend licht kalkhoudend tot ontkalkt. De top van dit 

pakket loopt ten westen van profiel 2 geleidelijk op tot ca. 1,4 m -NAP. In hoeverre de 

top richting het oosten nog verder oploopt of juist daalt, kon niet worden vastgesteld. 

De overgang tussen klastisch pakket 1 en 2 kon eveneens nergens worden vastgelegd. 

Klastisch pakket 2 kan geïnterpreteerd worden als duinafzettingen. Deze afzettingen 

zijn op Figuur 2.1 terug te vinden als een langgerekte rug met een zuidwest-noordoost 

oriëntatie, waarop bewoning van het neolithicum mogelijk was. In de hogere delen van 

het duin zijn verscheidene vage bodems waargenomen (Figuur 5.3): een teken dat er 

wisselend sprake was van actieve afzetting en stilstandsfasen waarin het duinoppervlak 

begroeid kon raken. 

Dergelijke bodemvorming was het duidelijkst zichtbaar in de top van het duin (Figuur 

5.3). Hier was van een bruingrijze humushoudende bodem (Ah-horizont) aanwezig die 

naar onder overging in een inspoelingshorizont (AC-horizont). Richting de lagere delen 

werd deze bodem steeds vager en (nog) minder goed ontwikkeld. Deze vaaggrond 

is te interpreteren als een eerste aanzet tot podzolisatie. Dit is een proces waarbij 

onverzadigde humuszuren en oxiden van ijzer en aluminium in het bodemprofiel 

verplaatst worden (uitspoelen) en op een bepaalde diepte weer neerslaan (inspoelen). 

Dit vindt met name plaats wanneer sprake is van een arme (zure) vegetatie zoals bos, 

heide en veen op een voedselarme en kalkloze ondergrond. Een podzol heeft enige 

tijd nodig om te kunnen vormen en dus een zekere mate aan uit- en inspoeling.12 De 

omstandigheden op de flank van het duin waren dus niet optimaal om dergelijke 

bodemvorming te faciliteren. Hierbij moet gedacht worden aan de factor tijd in 

combinatie met vernatting. Een hoge grondwaterspiegel vormt namelijk een beperkt 

voor uit- en inspoeling. De sporen die in werkput 4 gevonden zijn, kunnen aan deze 

bodem worden gerelateerd. 

Ook op de lagere delen was sprake van een rustiger milieu dan ten tijde van 

klastisch pakket 1. Dit blijkt uit de samenstelling van klastisch pakket 3 dat zich in de 

noordwestelijke helft van onderzoeksgebied bevindt: een slap, ongeconsolideerd, 

blauwgrijs kleipakket rijk aan silt. In werkputten 1 en 2 kon worden vastgesteld dat 

klastisch pakket 1 geleidelijk over gaat in klastisch pakket 3 (Figuur 5.2). De invloed van 

de zee neemt in deze fase af en in een rustiger milieu wordt niet langer zand maar klei 

afgezet. Deze kwelderafzettingen hangen samen met het geleidelijk uitbreiden van de 

12  Van Zijverden & De Moor 2014, 103-104.
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kust, waarbij het onderzoeksgebied verder van de zee af kwam te liggen en de oude 

strandvlakte ingesloten raakte.

De invloed van de zee neemt verder af en wind en stilstaand water spelen vanaf dat 

moment de hoofdrol in de vorming van het landschap binnen het onderzoeksgebied. 

In de lage delen is sprake van een drassig milieu met veengroei (organisch pakket 1). 

Op basis van de aanwezige houtresten kan het veen als bosveen bestempeld worden. 

Geleidelijk heeft het veen de laagte opgevuld en de flank van het naastgelegen duin 

bedekt. Lokaal is een stuiflaag waargenomen, bestaande uit fijn wit zand. Deze 

laag is vermoedelijk ontstaan door verstuiving van kustwaarts gelegen stranden, 

strandwallen en duinen. De stuiflaag was het best herkenbaar op de hogere delen van 

het onderzoeksgebied, omdat vernatting en de daarmee samenhangende veengroei 

hier het langst uitbleef. Hierdoor werd het zand niet opgenomen door veen maar kon 

het een dun laagje vormen. 

In de top van organisch pakket 1 was sprake van een meer zandige, compacte laag. 

Mogelijk hebben we hier te maken met overstuivingen van zand dat door omwerking 

met het veen vermengd is geraakt. Gezien de relatief scherpe overgang naar het 

onderliggende bosveen kan deze laag geïnterpreteerd worden als een oude bouwvoor. 

Deze oude bouwvoor lijkt een zelfde spreiding te hebben als de bodem in de top van 

het duin en lijkt samen te hangen met de duinrug in de ondergrond. De naastgelegen 

strandvlakte was dus lange tijd te nat om als landbouwgrond te gebruiken. 

Vermoedelijk totdat het waterpeil door bemaling werd gereguleerd, in het begin van de 

17e eeuw (zie paragraaf 2.2). Het onderzoeksgebied is bij de egalisatie van het terrein in 

de jaren ’60 van de vorige eeuw geheel afgedekt door een ophogingslaag, waarbij delen 

van de oude bouwvoor zijn verstoord. Ook hebben de bouw en sloop van de apotheek 
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Figuur 5.1 
Een noordwest-zuidoost georiënteerde 
doorsnede van het onderzoeksgebied (voor 
de locaties van de afgebeelde profielen zie 
Figuur 4.1). 
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geleid tot verstoring van de hogere delen van het duin. Deze verstoringen reiken tot 

in het duin en hebben de aanwezige bodem en eventueel aanwezige archeologische 

resten ter plekke geheel vergraven. 

5.2 Sporen

Slechts op één locatie zijn archeologische sporen aangetroffen: twee staaksporen in 

werkput 4 (Figuur 5.4 en Figuur 5.5). De sporen zijn 8 cm breed, 10 cm diep en hebben 

een puntvormige doorsnede. De zandvulling van de sporen is bruingrijs en humeus. De 

begrenzing is vaag waardoor een datering in de prehistorie mag worden verondersteld. 

De overeenkomsten in kleur en textuur van de sporen en de bodem in de top van het 

duin ondersteunen dit. Verdere uitbreiding van deze werkput heeft geen andere sporen 

opgeleverd. Het blijft dan ook gissen waartoe de sporen behoren. Op basis van de 

schone samenstelling van de bodem (geen spikkels houtskool of verbrande klei) en het 

ontbreken van vondsten lijkt het niet aannemelijk dat het hier de restanten van een 

huisplattegrond betreft. Vermoedelijk gaat het om een hekwerk, dat mogelijk aan de 

Figuur 5.2 
Profiel 3 (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie 
Figuur 4.1). Representatief profiel voor het lage deel van 
het onderzoeksgebied: de strandvlakte aan de voet van het 
duin.

Figuur 5.3 
Profiel 7 (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 
Representatief profiel voor het hoge deel van het onderzoeksge-
bied: het duin. 
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rand van een nederzettingsterrein heeft gestaan. De locatie van sporen, op de rand 

van de top van het duin op de overgang naar de lagere nattere delen, ondersteunt een 

dergelijke interpretatie. 

De overige grondsporen bestaan uit natuurlijke verstoringen, in de vorm van 

boomvallen, en recente verstoringen. Deze laatste categorie hangt samen met de oude 

inrichting van het terrein en de latere ontmanteling daarvan: de apotheek en oude 

leidingen. 
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5.3 Macrobotanie

E.E. van Hees 

De monsters uit de hierboven besproken staaksporen leverden weinig 

archeobotanische resten op. Zo bevatte s4.1 geen enkele resten. In het monster van 

s4.2 werden twee verkoolde fragmenten een verkoolde graankorrel aangetroffen. De 

twee fragmenten konden niet nader gedetermineerd worden. De graankorrel kon wel 

gedetermineerd worden. Het betreft een korrel bedekte gerst (Hordeum vulgare subsp. 

vulgare). Hoewel gerst sinds het neolithicum in Nederland verbouwd wordt, is het 

belangrijk te realiseren dat er twee varianten zijn: de naakte gerst (Hordeum vulgare 

subsp. nudum) en de bedekte gerst. Naakte gerst is landbouwhistorisch gezien ouder 

dan bedekte gerst. Deze graansoort komt vanaf het neolithicum in Nederland voor. In 

de bronstijd vindt men naast naakte gerst ook bedekte gerst.13 Bedekte gerst heeft als 

voordeel dat korrels, door hun bedekking, minder gevoel zijn voor schimmelinfecties en 

insecten. Hierdoor is het graan beter te bewaren en is een grotere opbrengst mogelijk. 

Bovendien is bedekte gerst beter bestand tegen natte groeiomstandigheden, een 

eigenschap die in deze regio wenselijk kan zijn.14 

13  Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005, 496.
14  Renfrew 1973.

Figuur 5.5 
Staaksporen s4.1 (links) en s4.2 (rechts). 
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Synthese en advies

6.1 Conclusie: de gebruiksgeschiedenis van plangebied 
Antoniushove fase 1

Op basis van het proefsleuvenonderzoek konden de aannames van het bureau- 

en booronderzoek worden bevestigd en verder worden gespecificeerd. De 

landschappelijke opbouw bleek in de basis inderdaad uit strand- en duinafzettingen 

te bestaan. De strandafzettingen zijn over het gehele onderzoeksgebied aanwezig en 

kennen weinig reliëf. Deze afzettingen zijn ontstaan in actieve milieus, waardoor de 

kans op het aantreffen van archeologische resten zeer klein is, omdat dergelijke locaties 

niet geschikt waren voor bewoning of gebruik. 

Dit laatste geldt wel voor de duinrug die in de zuidoostelijke helft van het 

onderzoeksgebied is opgewaaid. Dergelijke ruggen ligger hoger en droger en vormen 

bij uitstek geschikte locaties om te wonen en akkeren binnen een anderszins dynamisch 

landschap. Duinvorming vindt vaak plaats in fasen: actieve afzetting afgewisseld met 

perioden waarin geen sediment werd afgezet en het oppervlak begroeid kon raken. De 

hogere delen van het duin laten verschillende vage bodems zien die kenmerkend zijn 

voor dergelijke stilstandsfasen. De bodem in de top van het duin is best ontwikkeld en 

bevat tekenen van podzolisering. Aan deze laag kunnen twee sporen gekoppeld worden 

die tijdens het onderzoek zijn gevonden. Het betreft de restanten van twee staken 

die mogelijk behoord hebben tot een hekwerk op de flank van het duin. De sporen en 

de bodem zijn niet te koppelen aan vondstmateriaal, maar kunnen op basis van de 

landschappelijke ontwikkelingen gedateerd worden in het neolithicum of de bronstijd. 

Bij macrobotanisch onderzoek werd één verkoolde korrel bedekte gerst gevonden. Dit 

is een aanwijzing dat de sporen mogelijk uit de bronstijd stammen, aangezien deze 

graansoort tot op heden nog niet in neolithische contexten is aangetroffen.15 

Door latere vernatting is de bodemvorming tot stilstand gekomen. Vermoedelijk 

vormt de vernatting ook de aanleiding voor het ontbreken van verdere archeologische 

resten. Dat het milieu veranderde, is het best zichtbaar aan de voet van het duin, op de 

overgang naar de strandvlakte. De strandvlakte is op dat moment ingesloten geraakt. 

Hierbij is eerst nog sprake geweest van invloed van de getijden, waarbij in wisselende 

mate klei en zand is afgezet. Toen de vlakte geheel ingesloten raakte, ontstond een nat 

en drassig milieu waarin sprake was van veengroei. Het veen heeft de lager gelegen 

delen geleidelijk opgevuld, waarbij ook het duin steeds verder is vernat en bedekt 

door veen. Nieuwe fasen van overstuiving door opgewaaid sediment van kustwaarts 

gelegen duinen zijn zichtbaar als dunne stuiflagen en de aanwezigheid van zand in 

het veenpakket. De top van dit pakket vertoont tekenen van bewerking, maar alleen 

ter hoogte van de duinrug. Uit het vooronderzoek bleek dat het onderzoeksgebied in 

de late middeleeuwen en Nieuwe tijd gebruikt is als landbouwgrond:16 een aanname 

die door deze oude bouwvoor wordt bevestigd. Het terrein is als dusdanig in gebruik 

geweest tot de bouw van het naastgelegen ziekenhuis en bijbehorend faciliteiten en 

infrastructuur. Hierbij hebben leidingen, maar vooral de bouw en sloop van de apotheek 

in deelgebied 1b, gezorgd voor (lokale) verstoringen van de oude bouwvoor en ter 

hoogte van de apotheek ook van het onderliggende archeologisch niveau. 

15  Bakels et al. in voorbereiding.
16  Kroes 2011.

6
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6.2 De vindplaats

Het proefsleuvenonderzoek heeft de aanwezigheid van sporen uit het neolithicum 

of de bronstijd vastgesteld; op basis van het botanisch materiaal betreft het naar alle 

waarschijnlijkheid de bronstijd. Er zijn geen vondsten aan deze sporen te relateren. De 

vindplaats bevindt zich in het zuidoosten van het onderzoeksgebied en is te relateren 

aan de zuidwest-noordoost georiënteerde duinrug die zich hier in de ondergrond 

bevindt. De vindplaats is te interpreteren als de periferie van een nederzettingsterrein 

dat zich elders op de duinrug moet bevinden. De hogere delen van de duinrug kennen 

hierbij een hogere kans op het aantreffen archeologische resten. Helaas is hier sprake 

van grootschalige verstoringen door een apotheek die hier gestaan heeft. Het beeld is 

dan ook versnipperd. Rondom de apotheek is de conservering van de top van het duin, 

de bodem en de daarmee geassocieerde vindplaatsen daarentegen goed te noemen. 

6.3 Waardering

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

6.3.1 Beleving

De criteria schoonheid en herinneringswaarde zijn niet van toepassing, omdat het geen 

zichtbaar monument betreft en er geen sprake is van een verbondenheid met feitelijke 

historische gebeurtenissen (Tabel 6.1). 

6.3.2 Fysieke kwaliteit

Het criterium gaafheid wordt beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid en 

gaafheid van sporen, de ruimtelijke intactheid, de stratigrafische intactheid, de 

relatie tussen vondsten en sporen en de stabiliteit van de natuurlijke omgeving. Het 

proefsleuvenonderzoek wijst uit dat het de natuurlijke omgeving ten tijde van de 

vindplaats redelijk stabiel was en geleidelijk vernat moet zijn. Hierdoor is de vindplaats 

afgedekt geraakt en daardoor beschermd. De stratigrafische intactheid is dan ook goed 

te noemen. Dit geldt ook voor de gaafheid van de aanwezige sporen: deze zijn niet 

afgetopt. Wel is de ruimtelijke intactheid laag tot gemiddeld. De vindplaats strekt zich 

naar verwachting uit over de hogere delen de duinrug. Juist hier is sprake van diepe 

verstoringen die samenhangen met de apotheek die ter plaatse heeft gestaan. Om die 

reden scoort gaafheid laag. 

De conservering wordt bepaald aan de hand van artefacten en organisch materiaal. 

Aangezien vondsten ontbreken, is over conservering van artefacten geen uitspraken 

te doen. Onverkoold organisch materiaal ontbreekt eveneens. Het ontbreken van deze 

categorieën is niet verwonderlijk gezien de beperkte omvang van de archeologische 

sporen en de ligging boven grondwater. Wanneer we kijken naar vergelijkbare 

vindplaatsen waar wel vondstmateriaal is aangetroffen, dan zal de conservering 

gemiddeld scoren. 

Tabel 6.1 
Waardering van plangebied Antoniushove 
fase 1. 



Leidschendam-antoniushove    31

6.3.3 Inhoudelijke kwaliteit

Op alle vier de criteria scoort de vindplaats laag tot gemiddeld. Bij het criterium 

zeldzaamheid wordt gekeken naar de mate waarin een bepaald type vindplaats schaars 

is voor een bepaalde periode of in een bepaald gebied. Vergelijkbare vindplaatsen zijn 

bekend uit de regio, daterend uit zowel het neolithicum als de bronstijd.

Met informatiewaarde wordt de betekenis van een vindplaats als bron van kennis 

over het verleden bepaald. Deze waarde hangt ook samen met de zeldzaamheid. De 

informatiewaarde kan laag worden ingeschaald. De potentiële kenniswinst van de 

vindplaats is namelijk naar inschatting nihil. Op basis van vergelijkbare vindplaatsen 

bestaat al een duidelijk beeld met betrekking tot periferie van nederzettingsterreinen. 

Plangebied Antoniushove heeft in dit opzicht geen nieuwe informatie opgeleverd. 

De ensemblewaarde, of contextwaarde, wordt vastgesteld aan de hand van de 

archeologische en landschappelijke context van een vindplaats. De ensemblewaarde 

van de vindplaats is gemiddeld. Er is namelijk een koppeling te maken tussen de  

aangetroffen archeologische resten en vergelijkbare vindplaatsen in de regio.

Het criterium representativiteit is niet van toepassing, omdat deze alleen relevant is 

indien duurzaam behoud van de vindplaats gerealiseerd kan worden.

6.4 Selectieadvies

In plangebied Antoniushove fase 1 zijn op één locatie archeologische resten 

aangetroffen. Deze vindplaats scoort laag tot gemiddeld op fysieke en inhoudelijke 

kwaliteiten. Op basis hiervan is de vindplaats niet behoudenswaardig bevonden. 

Vanwege het ontbreken van behoudenswaardige vindplaatsen kan plangebied 

Antoniushove fase 1 worden vrijgegeven voor de realisatie van de parkeergarage 

(=negatief selectieadvies). 

Op basis van het onderzoek is ook een advies uit te brengen voor de noodzaak en 

vorm van archeologisch onderzoek binnen onderzoeksgebied Antoniushove fase 2. 

Dit onderzoeksgebied bevindt zich in eenzelfde landschappelijke context, waarbij 

eveneens (de flank) van een duinrug in de ondergrond aanwezig is. Ter plaatse is geen 

sprake geweest van bebouwing die voor verstoring kan hebben gezorgd zoals de 

apotheek binnen fase 1. Naar verwachting is de top van het duinpakket dan ook relatief 

onverstoord en kunnen archeologische resten worden verwachten. Op basis hiervan 

wordt archeologisch onderzoek in de vorm van een IVO-proefsleuven aanbevolen om 

de aard en kwaliteit van deze resten vast te kunnen stellen. 

6.5 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Hoe ziet de landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied eruit? In hoeverre 

komt de opbouw overeen met het beeld van het vooronderzoek?

In de basis zijn strandafzettingen aanwezig over het gehele onderzoeksgebied. 

Deze afzettingen kennen weinig reliëf en worden in het zuidoosten afdekt door 

duinafzettingen. De duinafzettingen vormen een rug met een zuidwest-noordoost 

oriëntatie. Op de hogere delen zijn vage bodems waargenomen. In de top is sprake 

van een beter ontwikkelde bodem met tekenen van podzolisatie. Deze bodemvorming 

is tot stilstand gekomen door vernatting. Het milieu veranderde door het gesloten 
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raken van de strandvlakte. Allereerst was nog sprake van invloed van de getijden, 

waarbij wisselend klei en zand is afgezet. Toen de vlakte geheel ingesloten raakt werd 

het milieu nog rustiger en was sprake van veengroei. Het veen heeft de lagere delen 

geleidelijk opgevuld waarbij het duin steeds verder is vernat en afgedekt door veen. 

Hierbij zijn aanwijzingen voor een nieuwe overstuivingsfase waargenomen in de vorm 

van  een dunne stuiflaag en de aanwezigheid van zand in het veen. In de top van het 

veen is een oude bouwvoor aanwezig die zich ruimtelijk beperkt tot de spreiding van 

de duinrug in de ondergrond. Hierboven is een ophogings-/egalisatiepakket aanwezig. 

Deze opbouw komt overeen met het beeld van het vooronderzoek. 

2. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig die 

(mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?

Binnen deelgebied 1a zijn geen archeologische resten of indicatoren aangetroffen, er is 

dus geen sprake van bedreiging door de geplande inrichting.  

Deelgebied 1b heeft wel archeologische resten en indicatoren opgeleverd, maar op 

basis van de mate van verstoring en de aard van de vindplaats is de verwachting op het 

aantreffen van meer archeologische resten laag. De geplande inrichting vormt dan ook 

geen bedreiging.  

3. Indien het onderzoek (in bepaalde zones) geen archeologische resten oplevert, welke 

verklaring is hiervoor te geven?

Het ontbreken van archeologische resten is in deelgebied 1a te wijten aan de land-

schappelijke ligging: laaggelegen en te nat voor bewoning. De beperkte hoeveelheid 

archeologische resten in deelgebied 1b is enerzijds te wijten aan de ligging: op de flank 

van een duin, waarbij in de nabijheid mogelijk meer aantrekkelijke locaties aanwezig 

waren. Anderzijds zijn de hogere delen van het duin verstoord door de bouw en sloop 

van de apotheek die ter plaatse heeft gestaan. Eventueel aanwezige resten zijn daarbij 

ter plekke volledig vergraven.  

4. Wat is de aard, ligging, omvang en datering van de archeologische resten?

De archeologische resten bestaan uit twee grondsporen. Deze zijn te interpreteren 

als staken. Deze zijn gelegen op de flank van het duin en kunnen mogelijk onderdeel 

vormen van een hekwerk dat hier heeft gestaan. Op basis van de stratigrafische positie 

van de sporen, in de top van het duin, mag een datering in het neolithicum of de 

bronstijd worden verondersteld. De vondst van een korrel bedekte gerst lijkt te wijzen 

op een datering in de bronstijd.  

5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

Deze vraag is niet beantwoord omdat er geen vondsten zijn aangetroffen.  

6. Wat is de horizontale spreiding van de archeologische resten? Bestaat er een relatie 

tussen de ligging van de grondsporen en vondstconcentraties?

Gezien de beperkte hoeveelheid archeologische resten en het geheel ontbreken van 

vondsten is over de horizontale spreiding weinig te zeggen, behalve dat de sporen zich 

op de flank van het duin bevinden.  

7. Wat is de verticale spreiding van de archeologische resten? Wat is de relatie tussen 

vondstspreidingen en de geologische en bodemkundige eenheden?

Gezien de beperkte hoeveelheid archeologische resten en het geheel ontbreken van 

vondsten is over de verticale spreiding weinig te zeggen, behalve dat de sporen zich 
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in de top van de duinafzettingen bevinden en te relateren zijn aan de bodem in de top 

van dit pakket.  

8. Wat is de kwaliteit, gaafheid en conservering van de aangetroffen sporen en 

vondsten?

Er zijn enkel sporen aangetroffen. De kwaliteit, gaafheid en conservering van deze 

sporen zijn goed te noemen. Elders is het archeologisch niveau echter geheel verstoord 

zijn de kwaliteit, gaafheid en conservering slecht. 

9. Zijn er behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen?

Nee, er zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. 

10. In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau en booronderzoek?

De resultaten sluiten goed aan bij de resultaten van het vooronderzoek. De land-

schappelijke opbouw kon worden bevestigd en gespecificeerd. De archeologische 

verwachting klopte voor fase 1a en kan voor fase 1b naar beneden worden bijgesteld.  

11. In welke mate is het onderzoeksgebied verstoord?

De conservering van de bodemopbouw is relatief goed. Voor fase 1a is enkel sprake 

van verstoringen door leidingen. Voor fase 1b is de bodemopbouw wel aangetast door 

ploegactiviteiten. Hierbij is het archeologische niveau in de top van het duin echter 

onaangetast gebleven. De bouw en sloop van de apotheek die in dit deelgebied heeft 

gestaan, heeft wel geleid tot aantasting van het archeologisch niveau waarbij de 

bodem en eventueel aanwezige sporen geheel zijn vergraven.  

12. Wat is op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek de verwachting voor 

het aantreffen van archeologische resten in fase 1a en 1b?

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is de verwachting voor het aantreffen van 

archeologische resten in fase 1a zeer laag. Deze verwachting is gebaseerd op de 

landschappelijke situatie in dit deelgebied: laaggelegen en te nat voor bewoning. 

Daarnaast ontbreken archeologische indicatoren. 

Voor fase 1b is de landschappelijke situatie gunstiger, gezien de ligging op de flank van 

een duin en de aanwezigheid van een bodem. De archeologische resultaten zijn echter 

beperkt, waarbij tevens sprake is van grote verstoringen. De verwachting voor het 

aantreffen van andere archeologische resten is dan ook laag. 
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onderzoeksgebied. 

Figuur 4.1 Overzicht van de aangelegde putten en gedocumenteerde profielen. 

Figuur 5.1 Een noordwest-zuidoost georiënteerde doorsnede van het onderzoeksge-

bied (voor de locaties van de afgebeelde profielen zie Figuur 4.1). 

Figuur 5.2 Profiel 3 (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 

Representatief profiel voor het lage deel van het onderzoeksgebied: de strandvlakte 

aan de voet van het duin. 

Figuur 5.3 Profiel 7 (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 

Representatief profiel voor het hoge deel van het onderzoeksgebied: het duin.

Figuur 5.4 Allesporenkaart. 

Figuur 5.5 Staaksporen s4.1 (links) en s4.2 (rechts). 

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 

Tabel 6.1 Waardering van plangebied Antoniushove fase 1. 
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Bijlage I: Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 5010 bouwvoor

1 1 5020 bouwvoor

2 1 5010 bouwvoor

3 1 999 recente verstoring

4 1 1 staak 10 9 cm breed, puntige doorsnede

4 1 2 staak 12 8 cm breed, puntige doorsnede

4 1 3 natuurlijke verstoring 12 12 cm breed, ronde vorm in coupe, sterk gebiotur-
beerd en onregelmatig van vorm

4 1 888 natuurlijke verstoring

4 1 999 recente verstoring

5 1 999 recente verstoring

Bijlage II: Vondstenlijst

v. categorie volume
(in liters) put vlak vak spoor vulling

1 monster algemeen 0,50 4 1 - 1 1

2 monster algemeen 0,50 4 1 - 2 1
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Bijlage III: Profielkolommen

1

boring: 1460-1
beschrijver: TG, datum: 12-12-2013, X: 86.182,75, Y: 456.485,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -1,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, opdrachtgever: R&B Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen

125 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, slap

180 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen

190 cm -Mv / 2,91 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelp compleet marien, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,51 m -NAP

boring: 1460-2
beschrijver: TG, datum: 12-12-2013, X: 86.188,62, Y: 456.494,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,96, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, opdrachtgever: R&B Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen

135 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, slap

155 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap

175 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, slap

195 cm -Mv / 2,91 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelp compleet marien, weinig plantenresten, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 225 cm -Mv / 3,21 m -NAP



38 Leidschendam-antoniushove

2

boring: 1460-3
beschrijver: TG, datum: 12-12-2013, X: 86.172,78, Y: 456.476,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -1,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, opdrachtgever: R&B Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, bosveen

130 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap, spoor hout

160 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, slap, spoor hout

190 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelp compleet marien, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 240 cm -Mv / 3,40 m -NAP

boring: 1460-4
beschrijver: MVZ, datum: 5-2-2014, X: 86.211,19, Y: 456.480,34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,68, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, opdrachtgever: R&B 
Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: hier verstoord; richting noorden bruin Zs2 met brokjes deels in sloot geworpen

75 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: basis meer zandig, top meer venig

90 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, veel wortelresten
Opmerking: bovenste 10 cm is veraard; rest niet

130 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: bovengrens gekenmerkt door loadingachtige verschijnselen (zie detailfoto's)

138 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele humuslagen, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 230 cm -Mv / 2,98 m -NAP
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3

boring: 1460-5
beschrijver: MVZ, datum: 5-2-2014, X: 86.207,53, Y: 456.485,11, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,65, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, opdrachtgever: R&B 
Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: basis meer zandig, top meer venig

105 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, veel wortelresten
Opmerking: bovenste 10 cm is veraard; rest niet

143 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: bovengrens gekenmerkt door loadingachtige verschijnselen

150 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele humuslagen, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,25 m -NAP

boring: 1460-6
beschrijver: MVZ, datum: 13-3-2014, X: 86.215,16, Y: 456.470,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,53, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, opdrachtgever: R&B 
Infra, uitvoerder: Archol, opmerking: ten westen van het profiel zat nog een kleilaagje in de C, ca. 20 cm onder het veen, ontbreekt in dit profiel maar wel aanwezig in profiel 7

0 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, groengeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: zandige klei; met uitgeloogde zandkorrels -> veen-stuif-veen-stuif

75 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, compact (alleen zand en veen), veel hout

83 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: stuifzand

85 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Opmerking: stuiflaag aangerijkt met humus uit veen? of gebioturbeerde top van de bodem?

90 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd

102 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, enkele humuslagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: AC-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: humusfibers

120 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: duin

135 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: duin

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,03 m -NAP
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4

boring: 1460-7
beschrijver: MVZ, datum: 13-3-2014, X: 86.201,06, Y: 456.456,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,55, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, opdrachtgever: R&B 
Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: zandige klei; met uitgeloogde zandkorrels -> veen-stuif-veen-stuif

65 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, compact (alleen zand en veen), veel hout

82 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: stuifzand
Opmerking: zeer stuiflaagje, daaronder weer dun Vm-laagje

85 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd

100 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, volledig geoxideerd

115 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, normaal (alleen zand en veen)
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

118 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: duin

122 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: duin

124 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: duin

128 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: duin

132 cm -Mv / 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: duin

 Einde boring op 135 cm -Mv / 1,90 m -NAP

boring: 1460-8
beschrijver: MVZ, datum: 13-3-2014, X: 86.208,64, Y: 456.456,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,64, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, opdrachtgever: R&B 
Infra, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, bosveen, compact (alleen zand en veen), veel hout
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: met uitgeloogde zandkorrels, vermengd!

110 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelbruin, enkele humuslagen, normaal (alleen zand en veen), matig grof
Bodemkundig: AC-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: met humusfibers

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,94 m -NAP
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