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Samenvatting

In opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft Archol een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest. Adriaan 

van Erk Ontwikkeling heeft het voornemen het gebied Rijnvaert te ontwikkelen 

voor woningbouw. De onderzoekseis betreft een karterend en waarderend 

proefsleuvenonderzoek. Op grond van eerder onderzoek waren er twijfels over de 

diepte van de verstoring. Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in 

kaart te brengen is eerst een voorbereidend booronderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het type Overig ( 

IVO-O). Conform het Programma van eisen (PvE) zijn vijf boringen tot een diepte van 

2 m –Mv gezet en één boring tot een diepte van 4m –Mv. De boringen zijn uitgevoerd 

met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter 

van 3 cm. 

De boringen vertonen een uniforme opbouw, waarbij enkel de verstoringsdiepte 

fluctueert. Onder de verstoringen is een natuurlijk pakket aangetroffen dat bestaat 

uit sterk siltige klei met zandlagen en veel schelpenresten: lagunair-estuariene 

afzettingen. Daaronder bevinden zich beddingafzettingen van de Oude Rijn. De 

beddingafzettingen dateren tussen het laat-neolithicum en de (late) middeleeuwen. 

Het afdekkende pakket lagunair-estuariene afzettingen dateert derhalve vanaf de late 

middeleeuwen. De verstoringsdiepte wisselt tussen de 90 cm –Mv en meer dan 200 

cm –Mv.

De conclusie uit het vooronderzoek dat de bodemverstoring ter plaatse dieper reikt 

dan 100 cm –Mv, wordt bevestigd door het onderhavige veldonderzoek. Rekening 

houdend met de laatmiddeleeuwse ouderdom, de aard van de bodemtop en de 

afwezigheid van archeologische indicatoren in het bovenste pakket lagunair-estuariene 

afzettingen, is de archeologisch verwachting laag. Er is dan ook geen aanleiding tot het 

uitvoeren van vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft Archol een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rijnvaert, te Oegstgeest (Figuur 

1.1 ). Adriaan van Erk Ontwikkeling heeft het voornemen het gebied Rijnvaert te 

ontwikkelen voor woningbouw. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de door de 

provincie Zuid-Holland gedefinieerde limes-zone. De provincie Zuid-Holland schrijft 

in haar verordening voor dat gemeenten deze zone in hun (nieuw op te stellen) 

bestemmingsplannen dienen te beschermen door middel van het opnemen van een 

beschermingsregime waarbij werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 

100 m² en dieper dan 30 centimeter onder het maaiveld, onderzoeksplichtig worden 

gesteld.1

De provincie Zuid-Holland schrijft voor dat gemeenten deze zone in hun (nieuw op te 

stellen) bestemmingsplannen dienen te beschermen door middel van het opnemen van 

een beschermingsregime waarbij werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 

100 m² en dieper dan 30 centimeter onder het maaiveld, onderzoeksplichtig worden 

gesteld. 

De onderzoekseis betreft een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Op 

grond van eerder onderzoek zijn er grote twijfels over de diepte van de verstoring 

(zie verderop). Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in kaart te 

brengen dient voorbereidend booronderzoek te worden uitgevoerd. Hiertoe heeft de 

gemeente een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen door het 1Arch / Hazenberg 

Archeologie.2

1  Buitenhuis 2016, 4-5.
2  Buitenhuis 2016.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het onderzoeksgebied maakt maar een klein deel uit van het volledig plangebied. 

Het betreft alleen dat deel dat in de door de Provincie Zuid-Holland gedefinieerde 

limes-zone ligt. Het onderzoeksgebied, bevindt zich langs de Rijn, aan de rand van 

de gemeente Oegstgeest, tegenover Valkenburg (Figuur 1.2). Het gebied heeft een 

omvang van ca. 945 m2 en is momenteel in gebruik als tuin en voornamelijk begroeid 

met gras. Het is de bedoeling het gebied te ontwikkelen voor woningbouw, maar er 

zijn nog geen concrete plannen.

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 van het 

type 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 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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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. 

Op basis van eerder onderzoek van De Boer en Van der Heijden werd aanvankelijk 

geconcludeerd dat het onderzoeksgebied Rijnvaert – limes-zone tot grotere diepte 

verstoord is, geen archeologische verwachting zou kennen en daarom kon worden 

vrijgegeven.3 Tijdens overleg tussen de initiatiefnemer en de provinciaal archeoloog 

in mei 2015 bleek dat er bezwaren waren tegen de conclusies in het rapport en er 

vanuit de provincie geen goedkeuring aan is verleend. Vanwege de mogelijkheden 

die de nieuwe provinciale (limes)verordening biedt en vanwege het vermoeden 

van de aanwezigheid van een aan de limes gerelateerd kruispunt van land en 

waterwegen, stelt de provincie de onderzoekseis van een karterend en waarderend 

proefsleuvenonderzoek. Om de exacte diepteverstoring van het gehele plangebied in 

kaart te brengen dient voorbereidend booronderzoek te worden uitgevoerd. 

Het onderzoek heeft vanuit het PvE de volgende randvoorwaarden meegekregen:

-	 het onderzoek richt zich op de beantwoording van de vraag of de in ADC-rapport 

184 vermoede verstoringsdiepte klopt;4

-	 het onderzoek richt zich op de vraag of er aanwijzingen zijn voor de hypothese 

dat hier sprake is van een kruispunt van land- en waterwegen uit de Romeinse tijd 

(relatie met het castellum Valkenburg).

-	 het onderzoek valt binnen het beleid van de provincie om limes-gerelateerde 

archeologie zorgvuldig te beheren.

-	 Vanuit andere thema’s en perioden ligt op het plangebied geen archeologische 

verplichting. De besluitvorming over het vervolg zal dan ook slechts op de 

Romeinse resten (indicatoren/grondsporen) zijn gebaseerd.

In de eerste fase van het onderzoek worden enkele boringen uitgevoerd. De boringen 

worden verspreid over het gehele onderzoeksgebied Rijnvaert – limes-zone gezet, 

zodat de mate van verstoring kan worden vastgesteld. Als blijkt uit het booronderzoek 

dat het plangebied dusdanig veel verstoringen bevat, kan in overleg met 

opdrachtgever en bevoegd gezag worden besloten om geen proefsleuvenonderzoek 

uit te voeren.

3  De Boer & van der Heijden 2003.
4  ADC-rapport 184 is De Boer & van der Heijden 2003.
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Gespecificeerde archeologische verwachting

2.1 Inleiding 

In het kader van het PvE is een bureauonderzoek uitgevoerd.5 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.6

2.2 Landschappelijk en archeologisch kader

Op nationaal niveau beschouwd, is de streek rond Valkenburg-Rijnsburg-Oegstgeest 

zeer rijk aan vondsten en sporen uit de vroege middeleeuwen; dit in combinatie met 

de eveneens rijke Romeinse periode (Romeinse castella te Katwijk (Brittenburg), 

Valkenburg (Praetorium Agrippinae) en Leiden-Roomburg (Matilo)). Hier heeft vanaf 

het begin van de jaren 40 van de 1e eeuw de noordgrens van het Romeinse Rijk 

gelegen: de limes. Ook in de voorgaande periode, de ijzertijd (ca. 800 v.C.-12 v.C.), 

is het gebied druk gebruikt. De oevers van de Rijn waren een ideaal gebied om zich 

te vestigen. Oudere sporen kunnen deels verdwenen zijn door de activiteiten van 

diezelfde Rijn.

In de zone Rijnfront is sinds 2000 veel onderzoek gedaan. Inventariserend onderzoek 

heeft 6 mogelijke vindplaatsen opgeleverd. Het betreft vindplaatsen uit de ijzertijd, 

Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen. Door de Faculteit der Archeologie van 

de Universiteit Leiden zijn grootschalige opgravingen uitgevoerd in de periode 2010 

tot heden in de vroegmiddeleeuwse nederzetting. Daarbij is een vroegmiddeleeuwse 

nederzetting met vier bewoningskernen nagenoeg vlakdekkend opgegraven. 

Het onderzoek heeft veel huisplattegronden, erven en kadewerken met mogelijk 

een scheepswerf aan het licht gebracht. Daarnaast springt naast het regulier 

vondstmateriaal de rijkdom aan houten voorwerpen in het oog.

In 2014 en 2015 heeft Archol direct ten oosten van het plangebied de ontsluitingsweg 

van de Rijnsburgerweg naar Rijnvaert met onderzocht.7 Dit onderzoek heeft een 

gebogen greppelstelsel uit de late ijzertijd opgeleverd, met op twee plaatsen de 

scherven van enkele potten. Deze greppelstructuur wordt geïnterpreteerd als 

behorend bij een nog onbekende nederzetting uit deze periode.

Het plangebied Rijnvaert- limes-zone ligt recht tegenover de Rijnpoort van het 

castellum van Valkenburg, aan de overkant van de Oude Rijn. Hoewel nog geen 

archeologisch indicatoren bekend zijn, bestaat de hypothese dat hier in de Romeinse 

tijd een bruggenhoofd ten behoeve van een Overrijnse verkeersverbinding heeft  

gelegen. De aanleiding voor deze gedachte is behalve de aanwezigheid van het 

castellum zelf, de aanwezigheid van het Valkenburgse pontje, waarvan de geschiedenis 

in ieder geval teruggaat tot in de 16e eeuw.8 Hiermee bestaat het vermoeden dat 

de oversteekplaats, als kruispunt voor water- en landverbindingen, teruggaat tot 

in de Romeinse tijd. Anderzijds is de kans reëel dat er zich geen resten van deze 

5  Buitenhuis 2016.
6  Paragraaf 2.2 en 2.3 zijn, met een kleine aanpassing, overgenomen uit het PvE: Buitenhuis 2016.
7  Van de Geer 2015.
8  Mond. mededeling R.H.P. Proos, 2015.
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oversteekplaats of daaraan gerelateerde Romeinse fenomenen bevinden. De Rijn 

was immers in de Romeinse tijd vermoedelijk veel breder en een eventueel aanwezig 

bruggenhoofd zou dan meer naar het oosten of noorden hebben gelegen. Daarnaast 

kan de rivier vanaf de Romeinse tijd eventuele archeologische resten hebben 

weggespoeld, zoals dat ook gebeurd is met de noordoosthoek van het  Romeinse 

castellum aan de Valkenburgse oever. Ten slotte ontstonden vanaf de 17e eeuw door 

de aanwezigheid van klei, zand en turf, in combinatie met de goede bereikbaarheid 

over het water, verschillende dakpan- en steenbakkerijen tussen de Hoge Morsdijk 

en de Oude Rijn. Van een paar is bekend dat zij reeds in het midden van de 16e eeuw 

gevestigd waren langs de Oude Rijn. Door de winning van bovenstaande grondstoffen 

zijn mogelijk verstoringen ontstaan in het plangebied.

2.3 Gespecificeerde verwachting

Eventueel aanwezige vindplaatsen kunnen dateren vanaf de late ijzertijd tot aan de 

late middeleeuwen. Oudere archeologische resten zullen als gevolg van fluviatiele of 

mariene activiteit vermoedelijk niet meer aanwezig zijn. Het Programma van Eisen 

en de besluitvorming omtrent de archeologische monumentenzorg beperkt zich tot 

resten uit de Romeinse tijd, gerelateerd aan de Nedergermaanse limes. Het onderzoek 

richt zich op de hypothese dat indien er sprake is van een archeologische vindplaats, 

deze betrekking zal hebben op oeverwerken zoals een kade, steigers, resten van 

schepen, resten van een weg. 

Te verwachten sporen en structuren zijn houten palen, afvallagen, afzettingslagen 

van de Rijn en eventueel houten constructies uit de Romeinse tijd. Te verwachten 

artefacten zijn materialen bestaand uit aardewerk, huttenleem, bouwmateriaal, 

natuursteen, vuursteen, baksteen, metaal, metaal- en overige slakken, glas 

(nederzettingsafval) en houten en benen voorwerpen, leer (waarschijnlijk in de vulling 

van diepere grondsporen of lagen onder de grondwaterspiegel). Archeozoölogische 

en botanische resten zullen voornamelijk voorkomen als verkoold materiaal met 

uitzondering van de dieper gelegen lagen en sporen die reiken tot onder het 

grondwaterniveau waar ook onverkoold plantaardig materiaal (zaden, pitten, hout, 

knollen en wortels) te verwachten is; verder verbrand en onverbrand bot, schelpen, 

mollusken, diatomeeën, geleedpotigen, kevers en mijten. 

De diepte van archeologische resten wordt op grond van het eerder uitgevoerde 

onderzoek vermoed op meer dan 1 meter onder maaiveld. Deze conclusie wordt echter 

in twijfel getrokken door het bevoegd gezag. Indien er sprake is van de vermoede 

resten van een bruggenhoofd dan moet rekening worden gehouden met resten op een 

diepte tot enkele meters onder het maaiveld. 
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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 geweest op de locatiekeuze in het verleden. 

Het onderzoek richt zich op de beantwoording van de vraag of de in ADC-rapport 

184 vermoede verstoringsdiepte klopt.9 Alleen de eerste vraag uit het PvE is wat dat 

betreft relevant:

1. Klopt de in ADC-rapport 184 vermoede verstoringsdiepte?

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 gezet op de locaties zoals deze 

zijn aangegeven in het PvE. De positie en maaiveldhoogte zijn bepaald met een 

dGPS. De geschatte meetfout bedraagt maximaal 2,5 cm. De positie van boring 1 

uit het PvE is in de praktijk enigszins  aangepast in verband met kabels en leidingen 

(Figuur 3.1). Conform PvE zijn vijf boringen tot een diepte van 2 m –Mv gezet en 

één boring (nummer 6) tot een diepte van 4m –Mv. De boringen zijn uitgevoerd met 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm tot 1m –Mv; dieper dan 1m –Mv is 

9  De Boer & van der Heijden 2003.
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de gutsboor met een diameter van 3 cm gehanteerd. De boringen zijn beschreven 

conform de ASB en ingevoerd in het software pakket Deborah. De bodemlagen zijn 

door middel van snijden en brokkelen onderzocht op archeologische indicatoren en 

met zoutzuur (10% verdund) getest op het kalkgehalte. 

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het opsporen van vondstrijke vindplaatsen (vnl. nederzettingen). 

3.3 Resultaten

3.3.1 Beschrijving en interpretatie bodemopbouw

De boringen vertonen een uniforme opbouw, waarbij enkel de verstoringsdiepte 

fluctueert (zie verderop). Onder de verstoringen is een natuurlijk pakket aangetroffen 

dat bestaat uit sterk siltige klei met zandlagen en veel schelpenresten. Er zijn ook 

complete exemplaren van de grote diepslak (Bythinia Tenticulata) aangetroffen, wat 

duidt op lagunair-estuariene afzettingen in een brak tot zoet milieu. De nog aanwezige 

bovenkant van dit pakket is licht (vlekkerig) humeus aangereikt en niet gelaagd en 

bevat ook de voornoemde schelpenresten, waaronder de complete grote diepslak. 

Deze bovenkant is derhalve niet kalkloos. De humeuze aard van deze laag kan duiden 

op een aanzet tot bodemvorming, maar kan ook door verspoeling afgezet zijn. Deze 

laag bevindt zich in alle boringen met een restant van het natuurlijk profiel (buiten 

boring 4 waar geen intact profiel is aangetroffen).

Voor inzicht in de bodemopbouw onder dit pakket siltige klei met zandlagen zijn we 

aangewezen op boring 6. Deze boring is tot 4 m -Mv gezet. Boring 6 bevat vanaf 

een diepte van 3,75 m –Mv een pakket matig grof, matig siltig zand. Het gaat om 

beddingafzettingen van de Oude Rijn.

3.3.2 Datering

Volgens de geomorfologische kaart bestaat het plangebied uit een geul van een 

meanderend afwateringsstelsel; de kaart van Cohen et al. uit 2012 geeft aan dat de 

begindatering van deze geul rond 4400 BP ligt.10 De einddatering is vastgesteld op het 

begin van de late middeleeuwen (850 BP). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

onderste pakket beddingafzettingen pre-(laat)middeleeuws is met een begin in het 

laat-neolithicum. Het afdekkende pakket lagunair-estuariene afzettingen moet dan 

vanaf de late middeleeuwen gevormd zijn. 

3.3.3 Verstoringsdiepte

De verstoringsdiepte wisselt per boring. Boring 2 is slechts tot 90 cm –Mv verstoord. 

Boringen 1, 5 en 6 zijn tot 150 cm –Mv verstoord, boring 3 is tot 170 cm – Mv verstoord. 

In boring 4 is binnen 200 cm –Mv geen intact profiel aangetroffen. Het verstoorde 

pakket bestaat uit sterk zandige klei met zandbrokken of matig tot zeer grof zand met 

kleibrokken. Hier zijn in de bovenste 50-80 cm veel puinfragmenten en zandbrokken 

in een sterk zandig kleipakket opgenomen. Tussen 80 cm en de onderkant van de 

verstoring bestaat het pakket uit matig grof tot uiterst grof zand met kleibrokken. De 

puinfragmenten hebben een modern voorkomen. Het pakket bevat verder ook enkele 

10  Cohen et al. 2012.
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stukken modern glas in het bovenste deel van de verstoring. In het diepere deel zijn 

naast de fragmenten bouwpuin verder geen archeologische indicatoren gevonden.
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Conclusie en advies 

4.1 Conclusie

De conclusie van De Boer en Van der Heijden, waarin gesteld word dat de 

bodemverstoring ter plaatse dieper reikt dan 100 cm –Mv, wordt bevestigd door het 

onderhavige veldonderzoek. In vijf van de zes boringen bleek de verstoring zelfs dieper 

te reiken dan 150 cm –Mv. Slechts in boring 2 bevindt de verstoringsdiepte zich hoger, 

op 90 cm –Mv. Buiten recent bouwpuin en modern glas zijn in het verstoorde pakket 

geen (archeologische) indicatoren aangetroffen

. 

Wat betreft de nog intact aanwezige bodemopbouw kan gesteld worden dat er 

mogelijk sprake kan zijn van bodemvorming (en dus een droge bodem, geschikt voor 

bewoning) in de lagunair-estuariene afzettingen, maar dat verspoeling van de humus 

(door het vlekkerige karakter) niet uitgesloten kan worden. Er zijn bovendien geen 

archeologische indicatoren in dit pakket aangetroffen die wijzen op bewoning (in de 

late middeleeuwen). Het kalkrijke karakter van deze laag duidt, indien er sprake is van 

(een aanzet tot) bodemvorming, hooguit op een korte periode van droogte. 

De aanwezige beddingafzettingen worden gedateerd tussen het laat-neolithicum en 

de late middeleeuwen; de afzettingen kunnen dus ook uit de verwachte periode van de 

Romeinse tijd stammen. Ze bevatten echter geen archeologische indicatoren.

Kleinschalige archeologische resten of lokale fenomenen met een geringe omvang 

of verschijningsvorm kunnen bij dit booronderzoek gemist zijn, aangezien de 

gehanteerde methode hier niet voor geschikt is. In de riviergeul zouden in theorie 

nog zeker archeologische resten aanwezig kunnen zijn, onder andere uit de Romeinse 

tijd. Het zou kunnen gaan om scheepswrakken of, indien er daadwerkelijk een brug 

aanwezig geweest zou zijn, om een of meerdere brugpijlers waarvan resten in de 

beddingafzettingen aanwezig kunnen zijn. 

Het bruggenhoofd zelf verwacht men eerder op de oeverafzettingen van de Rijn. Deze 

oeverafzettingen uit de actieve fase van de Rijn ten tijde van (ijzertijd/)Romeinse tijd 

zijn wel noordelijker dan het plangebied (ter hoogte van de Valkenburgerweg) eerder 

door Archol aangetroffen.11 Gezien de afwezigheid van dergelijke oeverafzettingen 

binnen het onderhavige plangebied is ook de aanwezigheid van een bruggenhoofd 

echter hier niet aannemelijk.

4.2 Advies

Rekening houdend met de laatmiddeleeuwse ouderdom, de aard van de bodemtop 

en de afwezigheid van archeologische indicatoren in het bovenste pakket lagunair-

estuariene afzettingen, is de vooraf opgestelde archeologisch e verwachting naar 

beneden bij te stellen. Naar onze mening is er geen aanleiding tot het uitvoeren van 

vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven, bedoeld om eventuele nederzettingen 

of verwante resten aan te treffen. Het aspect archeologie legt naar onze mening dus 

geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.

11  Van de Geer 2015.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: 1597-1
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.899,29, Y: 466.289,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: -0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veen- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veen- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

170 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,13 m -NAP

boring: 1597-2
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.917,93, Y: 466.310,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: -0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

120 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,31 m -NAP
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2

boring: 1597-3
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.912,10, Y: 466.275,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: -0,21, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

175 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - 
estuariene afzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,21 m -NAP

boring: 1597-4
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.927,75, Y: 466.276,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,68 m -NAP
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3

boring: 1597-5
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.935,95, Y: 466.259,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: -0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, zandbrokken, spoor plantenresten
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

160 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

185 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,07 m -NAP
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4

boring: 1597-6
beschrijver: FS, datum: 14-3-2016, X: 89.915,05, Y: 466.285,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Valkenburg, opdrachtgever: Adriaan van Erk 
Ontwikkeling, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

155 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

175 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

375 cm -Mv / 3,60 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,85 m -NAP
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