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Samenvatting

In het kader van de herinrichting en ontwikkeling van het plangebied Trappenberg-

Kloosterschuur heeft Archol op 11 en 12 april 2017 een terrein onderzocht op 

aanwezige archeologische waarden. Het onderzoeksgebied  betreft de locatie 

waar woningbouw zal plaatsvinden: deelgebied Wooneiland Vinkenweg. In 2015 en 

2016 heeft Archol reeds karterend en waarderend proefonderzoek uitgevoerd in 

dit deelgebied en in het aangrenzende (noordelijke) deelgebied Greenhouse park 

fase 1. Deze onderzoeken hebben toen uitgewezen dat er op het zuidelijke deel 

van deelgebied Wooneiland Vinkenweg een behoudenswaardige ijzertijdvindplaats 

aanwezig is. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op smalle stroken rondom 

de vindplaats, die tijdens de voornoemde onderzoeken nog niet toegankelijk waren. 

Conform de verwachting vooraf heeft het onderzoek van 2017 een voortzetting van 

de prehistorische nederzetting opgeleverd: in noordelijke richting, wederom op de 

overgang van de top naar de oostflank van het duin. 

De nederzetting heeft naar verwachting een omvang van maximaal 120 x 65 m en 

lijkt zich vooral tot de zuidelijke helft van deelgebied Wooneiland Vinkenweg te 

beperken. De nederzettingssporen bestaan uit enkele (water)kuilen, greppels en vooral 

paalsporen. Binnen de spreiding bevinden zich clusters sporen die op een huisplaats 

of erf kunnen wijzen, maar er zijn nog geen structuren van bijvoorbeeld huizen of 

bijgebouwen te onderscheiden. Een duidelijke inrichting van de nederzetting is nog 

niet te herkennen. Aardewerk uit de sporen plaatst de bewoning van de vindplaats in 

de periode late bronstijd-vroege ijzertijd.  In tegenstelling tot voorgaand onderzoek 

uit 2016 zijn in deelgebied Wooneiland Vinkenweg geen nieuwe aanwijzingen voor 

graven uit de laat-Romeinse tijd gevonden. Ten noordoosten van de nederzetting zijn 

ten slotte sporen van een akker gevonden in de vorm van ploegkrassen. De akker heeft 

een omvang van maximaal 64 x 53 m. De akker kan uit de periode ijzertijd tot en met 

de Nieuwe tijd dateren; een relatie met de voornoemde nederzetting behoort tot de 

mogelijkheden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In het kader van herinrichting en ontwikkeling van het plangebied Trappenberg-

Kloosterschuur is een terrein onderzocht op aanwezige archeologische waarden. 

Het onderzoeksgebied  betreft de locatie waar woningbouw zal plaatsvinden: 

deelgebied Wooneiland Vinkenweg (Figuur 1.1). Het bevindt zich pal ten noorden van 

de Vinkenweg en ten noorden van een al eerder door Vestigia onderzochte strook 

langs de Voorhouterweg (2013). In 2015 en 2016 heeft Archol reeds karterend en 

waarderend onderzoek uitgevoerd in dit deelgebied en het aangrenzende (noordelijke) 

deelgebied Greenhouse park fase 1 in de vorm van een inventariserend veldonderzoek 

proefsleuven.1 Hierbij is op het zuidelijke deel van deelgebied Wooneiland Vinkenweg 

een (midden-) ijzertijdvindplaats aangetroffen die als behoudenswaardig is 

gewaardeerd. Rondom de vindplaats liggen nog enkele smalle stroken die tijdens 

dit voorgaand onderzoek nog niet toegankelijk waren. Archol bv heeft deze stroken 

in opdracht van GOM op 11 en 12 april 2017 alsnog door middel van proefsleuven 

onderzocht (Tabel 1.1).

1.2 Onderzoeksgebied

In Figuur 1.2 is aangegeven welke zones onderzocht dienen te worden volgens het 

Programma van Eisen: 

1. Een groenstrook tussen de Vinkenweg en de huidige watergang langs de zuidzijde 

van het deelgebied. Doel van dit onderzoek is vast te stellen in hoeverre de vindplaats 

1  Goddijn en Goossens 2016.

Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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doorloopt in de groenstrook, maar ook of er ook andere vindplaatsen aanwezig zijn. 

Tevens is hier sprake van restanten van de oude bodemhorizont langs de flanken van 

het duin. Vastgesteld moet worden of ter plaatse nog resten van een cultuur- en/of 

vondstlaag aanwezig zijn;

2. Een zone tussen de vindplaats en het terrein waarop nog kassen staan. In deze 

zone dient te worden vastgesteld of en in welke mate de behoudenswaardige 

vindplaats zoals die tijdens het onderzoek van Archol in 2016 is vastgestel, doorloopt 

op het terrein met de kassen. Mocht blijken dat in deze sleuf aanwijzingen zijn voor 

archeologie die verband houden met de vindplaats, dan zal de vindplaats opnieuw 

begrensd worden en zal (nadat het perceel met de kassen toegankelijk is) ook daar 

onderzoek nodig zijn. Mocht blijken dat deze sleuf geen archeologie bevat, dan blijven 

de grenzen van de vindplaats die Archol heeft aangegeven behouden en hoeft er geen 

onderzoek meer plaats te vinden op het terrein met de kassen;

3. Een zone langs de oostzijde van het plangebied. In de noordoosthoek van het 

deelgebied bevindt zich een terrein met kassen waar betreding en onderzoek nu 

niet mogelijk is. In overleg met de gemeente Katwijk is ervoor gekozen de strook 

hier pal buiten het plangebied te onderzoeken om vast te stellen of er archeologisch 

waarden in de bodem aanwezig zijn. Mocht er in deze zone een behoudenswaardige 

archeologische vindplaats worden aangetroffen, dan zal het noodzakelijk zijn om 

Figuur 1.2 
Het stedenbouwkundige ontwerp van deel-
gebied Wooneiland Vinkenweg (noorden is 
links) met projectie van de proefsleuven: in 
roze de reeds gegraven sleuven en in rood de 
nieuw te graven sleuven (uit: Jongste 2016, 
afb. 1)). 



Wooneiland-VinkenWeg   9

na verwerving ook het terrein onder de kas te onderzoeken. Mocht er evenwel 

geen behoudenswaardige vindplaats in deze zone worden aangetroffen, dan hoeft 

het terrein van de kassen voor het deel binnen het plangebied van het Wooneiland 

Vinkenweg niet verder meer te worden onderzocht.2

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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. 

Onderhavig rapport bevat de resultaten van een inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven (IVO-p) van enkele stroken van deelgebied Wooneiland 

Vinkenweg. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek heeft binnen de rest van het 

deelgebied reeds een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.3

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de opdrachtgever een Programma van Eisen 

laten opstellen.4  Het onderzoek is conform dit programma uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op 11 en 12 april 2017. Het veldwerk is 

uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een veldwerkleider en vier 

veldarcheologen (Tabel 1.2). Een machinist van de firma Duivenvoorden heeft de 

graafwerkzaamheden uitgevoerd. Dr. P.F.B. Jongste trad tijdens het onderzoek op als 

directievoerder vanuit de opdrachtgever. De gemeente Katwijk, vertegenwoordigd 

door beleidsarcheoloog en adviseur archeologische monumentenzorg dr. B. 

Voormolen, trad op als bevoegd gezag.

2  Overgenomen uit Jongste 2016.
3  Goddijn en Goossens 2016.
4  Jongste 2017.
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Rijnsburg Trappenberg Vinkenweg

Archolprojectcode: 1707RTV

Archis-zaaknummer: 4041295100

Opdrachtgever: Ir. E. Uil, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Duin- en Bollenstreek (GOM)

Directievoering: Dr. P.F.B. Jongste

Bevoegd gezag: Dr. B. Voormolen/drs. J. Lanzing

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 11 en 12 april 2017

Rapport gereed: 2 oktober 2017

Versie 1.0 definitief

Goedkeuring bevoegd gezag 29-01-2018

Provincie: Zuid Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Wooneiland-Vinkenweg

Coördinaten gebied: 90.903 / 468.494 – 90.718 / 468.766
90.844 / 468.844 - 91.026 / 468.599

Oppervlakte onderzoeksgebied: 1,5 ha

Huidig grondgebruik: braakliggend (na sloop kassen), grasland

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

Medewerker Functie 

Tiziano Goossens Projectleider

Minja Hemminga Veldwerkleider

Svenja Hagendoorn Veldarcheoloog

Sven Baas Veldarcheoloog

Ivo van Wijk Veldarcheoloog

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het onderzoek heeft tot doel aanwezige archeologische vindplaatsen op te 

sporen, af te bakenen en te waarderen. Er moet tevens grip worden gekregen 

op de stratigrafische opbouw, indien relevant in relatie tot eventueel aanwezige 

archeologische sporen. Op basis van dit onderzoek dient een waardestelling conform 

KNA 4.0 te worden geleverd met als doel te komen tot een selectieadvies voor behoud 

op basis waarvan het bevoegd gezag, i.c. de gemeente Katwijk kan komen tot een 

selectiebesluit.

2.2 Vraagstellingen

Algemeen
Welke informatiewaarde heeft deze vindplaats voor de lokale en regionale kennis 

over de bewoning van het Hollands Duingebied gedurende de late prehistorie (laat-

neolithicum/ijzertijd)? Welke rol speelt het grafveld in de overgangsperiode van de 

Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen?

In het Programma van Eisen zijn verder de volgende onderzoeksvragen opgenomen:

1. Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten op de flanken 

van de strandwal en op de strandwal zelf?

Indien bewoningssporen worden aangetroffen:

2. Zijn er aanwijzingen voor verschillende niveaus, een enkelvoudig of meervoudig 

bewoond erf of meerdere gelijktijdig bewoonde erven?

3. Hoe was/waren deze ingericht en begrensd?

4. Hoe is de omgeving van de huisplaats(en) verder ingericht (erfafscheiding, 

perceelafscheidingen, infrastructuur ed.)?

5. Welke relatie is er deze bewoning op de zandkop en de aanwezig bodemhorizonten/

laklagen langs de flankdelen van de zandkop?

Indien er aanwijzingen zijn voor graven:

7. Welke vormen van graven en randstructuren van graven zijn er?

8. In hoeverre kunnen de graven in verband worden gebracht met de aanwezigheid van 

een (gestructureerd of ongestructureerd) grafveld?

9. Wat is de ouderdom van het grafveld dan wel de afzonderlijke graven?

10. In hoeverre zijn er naast de graven andere sporen en of structuren uit de vroege 

middeleeuwen aanwezig?

Ter plaatse van en rondom de vindplaats

11. Wat is de omvang, ouderdom en eventuele fasering in bewoning/gebruik van de 

vindplaats?

12. Is sprake van een (deels) intacte bodemhorizont langs de flankdelen van het duin en 

welke aard heeft het daarin ingebedde vondstmateriaal?

13. Welke structurerende elementen zijn te herkennen die verband houden met de 

intrasite-inrichting van de vindplaats?

14. Welke cultuurlandschappelijke inrichtingssporen zijn te herkennen (greppels, 

perceelafscheidingen, hekwerken, kuilenclusters, wegen, etc.)?

2
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15. Hoe is de vindplaats gesitueerd in het omliggende abiotische en biotische landschap?

16. Wat is de culturele samenstelling van de vondstassemblage?

17. Zijn er anderszins vanuit de materiële cultuur aanwijzingen voor uitwisselingsrelaties 

of contacten?

18. Welke aanwijzingen zijn er binnen de sporen/structuren en vondstassemblage voor 

ritueel gedrag?

19. Welke aanwijzingen zijn er voor de bestaanseconomie?

20. Welke aanwijzingen zijn er voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Om welke 

activiteiten gaat het en wat is hun datering?

21. (bij eergetouwsporen) Onder welke omstandigheden is op de akkers klei afgezet 

(milieu, sedimentatiesnelheid, ouderdom)?

22. (bij eergetouwsporen) Zijn er aanwijzingen voor bemesting van akkers (op basis van 

onderzoek naar de vulling van de eergetouwkrassen)?

In het verlengde van de bovengenoemde vraagstelling:

23. Mochten er archeologische resten aanwezig zijn op de flankdelen: welke 

aanbevelingen kunnen worden gegeven voor toekomstig karterend onderzoek naar 

vindplaatsen op de flanken van strandwallen in de rest van het ontwikkelingsgebied 

Trappenberg-Kloosterschuur?
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Strategie en methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is er een puttenplan van zes sleuven 

voorgeschreven (puttenplan uit programma van eisen, Figuur 1.2). In zone 1 

(groenstrook tussen Vinkenweg en watergang) gaat het om vier sleuven van 4 m breed 

en wisselende lengtes (50 m, 20 m, 30 m en 25 m). Voor zone 2 en 3 is uitgegaan van de 

aanleg van sleuven van 50 x 4 m. In totaal gaat het om 900 m2 aan sleuf.

In de praktijk zijn er aanpassingen gedaan aan het puttenplan (Figuur 3.1):

· Bij het uitzetten van put 26 in het zuiden bleek dat storthopen van de rioolwerk-

zaamheden (uitgevoerd door Van Eijk) een belemmering vormden. Tevens bleek 

de geplande put deels samen te vallen met de bouwweg. Na overleg met de 

uitvoerder van Van Eijk bleek het geen probleem om de stort weg te draaien en 

een deel van de bouwweg te vergraven; de put is hierbij wel iets verder naar het 

noorden verlegd.

·  Put 27 in het zuidwesten is aan de oostkant wat ingekort (44 m i.p.v. 50 m) 

vanwege de ligging van een elektriciteitskabel. De kabel staat niet op de KLIC 

aangegeven; het blijkt om een particuliere kabel te gaan; de eigenaar van het 

perceel attendeerde ons erop.

· Put 28 is aan de zuidzijde ca. 15 m ingekort, omdat de voornoemde rioolwerkzaam-

heden hier een belemmering vormden en omdat er kabels en leidingen lagen die 

niet op de KLIC zijn aangegeven.

· Put 30 is ingekort omdat aan de noordzijde een nieuwe sloot blijkt te zijn gegraven. 

Ter compensatie is ten noorden van deze nieuwe sloot een extra put (put 32) 

gegraven.

Rekening houdend met alle belemmeringen en de daaruit voortvloeiende 

aanpassingen is uiteindelijk 765 m2 i.p.v. 900 m2 aan proefsleuven gegraven. Dit geldt 

weliswaar alleen voor vlak 1. In de praktijk bleek het namelijk noodzakelijk om in een 

aantal putten een extra tweede vlak te graven: in totaal 395 m2. Het extra vlak was 

nodig om de te controleren of er in de duinafzettingen geen diepere vegetatieniveau 

met eventuele vondsten en/of sporen aanwezig is. Indien men vlak 1 en 2 bij elkaar 

optelt, dan komt het totaal aan aangelegd en gedocumenteerd vlak op 1160 m2.

3.2 Methodiek

Als eerste zijn de putten in het zuidelijke deel ontgraven, daarna de noordelijke 

putten. Daartoe is met een rupskraan met gladde (gesloten) bak in eerste instantie de 

recente bovenlaag laagsgewijs verwijderd en is op het eerste te onderscheiden niveau 

met sporen in de top van het onderliggende duinzand een eerste vlak aangelegd 

(vlak 1, bijlage I). Hierbij is het vlak continu met een metaaldetector afgezocht naar 

vondsten. Tijdens het verdiepen zijn aanlegvondsten (bijlage II) verzameld, is het vlak 

gefotografeerd en zijn sporen digitaal ingemeten. 

In putten met relatief veel sporen op vlak 1 is aan de hand van diepere profielgaten (ca. 

2-3 m breedte) gekeken of er op een dieper niveau nog oudere archeologische niveaus 

aanwezig waren. In putten waar op het eerste te verwachte archeologische niveau 

(direct onder de bouwvoor, in de top van het zand) geen archeologische sporen of 

vondsten zijn aangetroffen, is ook met diepere profielgaten gezocht naar indicatoren 

3
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van oudere niveaus. Bij het aantreffen van een dergelijk (ouder) niveau, bijvoorbeeld 

een mogelijke vegetatiehorizont of concentraties houtskoolspikkels, is vervolgens 

overgestapt op het extra verdiepen van de gehele put tot op het tweede vlak. Op deze 

wijze zijn in put 27, 28, 29 ca. 20 cm onder het eerste vlak alsnog sporen aangetroffen 

en gedocumenteerd (vlak 2).

Alle vlakken en sporen zijn gefotografeerd en ingetekend met behulp van een GPS. 

Sporen zijn tevens direct ingevoerd in de velddatabase, waarbij het spoortype en de 

opvulling zijn beschreven. Een selectie van de sporen is vervolgens gecoupeerd om de 

conservering vast te stellen en een waardering op te stellen. 

Verspreid over de proefsleuven zijn profielkolommen van minimaal 1 m breedte 

gedocumenteerd en in het boorprogramma Deborah ingevoerd (bijlage III).
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Figuur 3.1 
Puttenkaart met nummers en beschreven 
profielen.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschappelijk kader

Het plangebied ligt binnen de gemeente Katwijk: een gebied met resten in de 

ondergrond van een complex geologisch landschap in de voormalige Rijnmonding 

en het estuarium. Naast rivieren werd het landschap gedomineerd door duinen en 

strandwallen. In dit gebied vond door de tijd een zeer complexe interactie plaats 

tussen de diverse landschappen. Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen 

kwelderlandschappen, overstoven kwelders, kreken en geulen, strandwallen, 

strandvlakten en duinen.

Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart in een strandwallenlandschap 

(Figuur 4.1). De ontstaanswijze van dit gebied hangt nauw samen met de 

zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van 

snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca. 7000 v. Chr.) zijn buiten de huidige 

kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed 

van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende 

zeespiegel echter na korte tijd weer afgebroken.

Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca. 3900 v. Chr.) 

bereikte de zee zijn maximale uitbreiding. Door een minder snel stijgende zeespiegel 

kon uitbouw van de kust in westelijke richting plaatsvinden. Uit onderzoek in het 

gebied ten zuiden van Den Haag is gebleken dat strandwallen (met duinen) vanaf 

ca. 4800 v. Chr. zijn gevormd en dat waarschijnlijk al vanaf dat moment de eerste 

uitbouw van de kustlijn plaatsvond. Vanaf ca. 3900 v. Chr. ontstond een complex van 

strandwallen die bedekt werden met lage duinen (voorheen gerekend tot de Oude 

Duinen) met tussen de strandwallen laaggelegen strandvlakten. 

In de regio dateren de oudste strandwallen van ca. 3000 v. Chr. Van de strandwallen 

die na ca. 2000 v. Chr. zijn gevormd, bevinden zich geen resten in de regio. In de 

strandvlakten nabij de Rijnmonding vond sedimentatie van mariene afzettingen 

plaats, die gerekend worden tot het Laagpakket van Wormer (voorheen aangeduid als 

Afzettingen van Calais). Verder van de Rijnmonding vond tegelijkertijd veenvorming 

plaats. Dankzij de uitbouwende kust en de verminderde mariene invloed kon de 

veenvorming zich verder in de richting van de Rijn uitbreiden. Vanaf de vroege 

ijzertijd nam de mariene invloed weer toe en werd marien sediment afgezet in de 

strandvlakten. Deze mariene afzettingen zijn (deels) afgezet vanuit getijdekreken. 

Hiervan zijn er enkele in het zuidelijke deel van Rijnsburg bekend. Deze mariene 

afzettingen worden tot het laagpakket van Walcheren gerekend (voorheen aangeduid 

als Afzettingen van Duinkerke). Onder deze mariene invloed is een deel van de 

strandwallen geërodeerd en/of afgedekt geraakt. Mede hierdoor zijn deze niet meer 

als verhoging op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zichtbaar. 

De (ten dele) afgedekte strandwallen en Oude Duinen kunnen nog wel intact onder de 

mariene afzettingen aanwezig zijn.5 

 

Op de bodemkaart valt het plangebied binnen de dikke eerdgronden (Figuur 4.2). 

Eerdgronden zijn ontstaan door een (eeuwenlange) ophoging van de bodem met 

humushoudend materiaal en herhaalde diepe grondbewerking.

5  Uit Schute en Jansen 2007.

4
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Figuur 4.2 
Bodemkaart met ligging van het plangebied 
(ster)  (bron: Alterra).
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4.2 Archeologisch kader 

In 2015 en 2016 heeft Archol reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de 

deelgebieden Greenhouse park fase 1 en Wooneiland Vinkenweg van plangebied 

Trappenberg-Kloosterschuur. In zuidelijk deelgebied Wooneiland Vinkenweg is een 

vermoedelijk erf met mogelijke huisplaats aangetroffen: in het zuidoostelijk deel van 

het onderzochte terrein. De behoudenswaardige vindplaats bevindt zich in de top van 

een op de strandwal ontwikkeld duin en dateert vermoedelijk uit de (midden-) ijzertijd. 

Buiten het vermoedelijke erf is nog een crematiegraf aangetroffen, en een akkerareaal 

met eergetouwkrassen. Aanvullend onderzoek in de vorm van een archeologische 

begeleiding van een sloot later in 2016 heeft aangetoond dat de ijzertijdvindplaats 

zich in ieder geval tot aan de Vinkenweg uitstrekt. Bij deze begeleiding is een nieuw 

crematiegraf met twee gerelateerde brandsporen ontdekt. De inventaris van het 

crematiegraf, bestaande uit onder andere een bronzen schaal met vogelversiering, een 

benen kam en een glazen kraal doen een laat-Romeinse ouderdom vermoeden.6 

6  Evaluatierapport Van Wijk en Goossens 2016
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Resultaten

5.1 Landschap 

Conform het beeld van het reeds onderzochte zuidelijk deel van het deelgebied 

Wooneiland Vinkenweg zijn in de aangrenzende sleuven van het onderhavige 

onderzoek nederzettingssporen van een ijzertijdvindplaats aangetroffen. Het 

archeologisch niveau bevindt zich op twee niveaus binnen de top van duinafzettingen, 

onder de recente bovengrond (S5000-5010, Tabel 5.1 en Figuur 5.1) :

· Een niveau in de top van een A-horizont (S5030) bovenin de duinafzettingen, direct 

onder de recente bovengrond. Dit niveau is over het algemeen gedocumenteerd 

als vlak 1.

· Een ca. 20 cm dieper gelegen niveau (direct onder deze A-horizont), in de top van 

de onderliggende C-horizont (S5040) van de duinafzettingen. Dit niveau is over het 

algemeen gedocumenteerd als vlak 2. 

De vindplaats met nederzettingssporen (zie verderop) strekt zich uit over het 

zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. Naar verwachting reikt de vindplaats nog 

verder richting het noorden (bij put 27), daar waar nu nog kassen staan. Dankzij het 

voorgaande proefsleuvenonderzoek uit 2015-2016 is al bekend dat de bewonings- en 

grafsporen van deze vindplaats zich op de hoge delen van het toenmalige landschap 

concentreren: de top en aangrenzende flank (aan beide zijden naar het inmiddels lijkt) 

van het duin. 

De duintop met sporen blijkt deels afgedekt door een ca. 10-15 cm dikke siltige, grijze 

zandlaag (S5020). Deze laag is aan de oostzijde (flank van het duin) aangetroffen en 

blijkt – vooral richting het noorden- siltiger dan de onderliggende duinafzettingen. Ter 

hoogte van put 30 zijn onder(in) deze siltige laag ploegsporen (krassen) aangetroffen. 

Aangezien deze sporen, stratigrafisch gezien (overgang van S5020 naar S5030/5040), 

op een hoger niveau zijn gevonden dan de voornoemde twee niveaus, zijn de 

ploegsporen hier als eerste vlak gedocumenteerd.

Mogelijk gaat het om een oude akkerlaag gevormd na een korte overstroming van de 

duintop onder rustige omstandigheden; de ouderdom van deze laag is onbekend. Een 

datering in de late middeleeuwen-Nieuwe tijd lijkt het meest aannemelijk. Een oudere 

datering vanaf de (late?) ijzertijd hoort echter ook tot de mogelijkheden. Op de hogere 

(meer westelijke) delen blijkt de laag afwezig door aftopping. 

De bodemopbouw (in navolging van het voorafgaand onderzoek) is verder als volgt te 

kenmerken van boven naar beneden (Tabel 5.1 en Figuur 5.1):

laagnummer beschrijving met interpretatie

S5000 Zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn; bouwvoor

S5010 zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn; menglaag

S5020 Zand, siltig, grijs, matig fijn enkele Fe- en Mn-vlekken; oude akkerlaag?

S5030 zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, Fe-concreties; top A-horizont met sporenlaag

S5040 Zand, zwak siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn; duinafzettingen (C-horizont)

S5050 Zand, matig siltig, bruin, veel dunne zandlagen, matig grof; strand(wal)afzettingen?

S5050 Veenpakket

S5060 Zand, matig siltig, grijs, matig grof,  enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd; strandafzettingen?

De fijne, goed gesorteerde zandafzettingen die vrijwel de gehele bodemopbouw in 

beslag nemen, zijn overduidelijk duinafzettingen. De afwijkende lagen met grove 

zandafzettingen en veen zijn eerder als strand(afzettingen)afzettingen in een laagte/

vlakte te beschouwen.

Tabel 5.1 
Toelichting bodemopbouw met laagnummer-
ing van de stratigrafie.

5
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5.2 Archeologie

5.2.1 Sporen en structuren

Inleiding
De sporen zijn in de top van het duinzand aangetroffen: met uitzondering van de 

ploegsporen (onderin siltige laag S5020 of overgang naar S5030) zijn alle sporen 

bovenin S5030 (vermoedelijke A-horizont) en vooral direct daaronder in de top 

van S5040 (C-horizont) aangetroffen. In totaal gaat het om 78 grondsporen op 

vlak 1 (Figuur 5.2) en vlak 2 (Figuur 5.3). Een klein deel hiervan bestaat uit recente 

verstoringen, waaronder smalle drainage/funderingsgreppels en paalkuilen/poeren 

die onderdeel vormen van de verwijderde kassen. Deze zijn veelal op vlak 1 al 

gedocumenteerd. Tevens zijn (op dit niveau) ook enkele sporen uit de periode late 

middeleeuwen-Nieuwe tijd vertegenwoordigd. Het merendeel van de sporen is 

echter in verband te brengen met de ijzertijdvindplaats uit eerdere archeologisch 

onderzoeken. Het gaat hierbij om (relatief kleine) paalsporen, greppels en kuilen: 

zowel op vlak 1 als vlak 2. Uitgaande van aanwijzingen van het vooronderzoek uit 

de periode 2015- 2016, zal het merendeel van de sporen uit de ijzertijd stammen; 

men er dient echter rekening mee te houden dat ook de Romeinse tijd in de sporen 

is vertegenwoordigd. De vrij lichte (lichtgrijs tot witte) sporen uit de verschillende 

perioden blijken niet goed van elkaar te onderscheiden op grond van de aard en 

opvulling. Alleen in zones met de meest intacte opbouw lijkt de aanwezigheid van 

sporen op een dieper niveau binnen de duintop eenduidig op een ijzertijdouderdom te 

wijzen. 

De sporen worden nu kort per put beschreven.

 

Figuur 5.1 Profiel 3001 (oost) van proefsleuf 30 (voor ligging, zie Figuur 3.1). 

Vlak 2
 

Vlak 1
Ploegkrassen

Figuur 5.1 
Profiel 3001 (oost) van proefsleuf 30 met 
bodemopbouw, laagnummering en positie 
(pijl) van de sporenvlakken (voor ligging, zie 
Figuur 3.1).
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Put 26
Alle sporen zijn direct onder de bouwvoor, in de top van het duinzand aangetroffen: 

bovenin de A-horizont (S5030, vlak 1, Figuur 5.2). De bodemopbouw blijkt deels 

afgetopt: de oude akkerlaag (S5020) ontbreekt in het noorden. In het zuiden van de 

put bevinden zich enkele langgerekte sporen: vermoedelijk NO-ZW gerichte greppels. 

Een uitzondering geldt mogelijk voor twee oostelijke sporen hiervan (S138 en 139). 

Uitgaande van de wat grilligere vorm kan het hier ook om natuurlijke sporen gaan. In 

het zuiden van de put bevindt zich ook een paalspoor (S140), dat wordt doorsneden 

door één van de voornoemde greppels/natuurlijke sporen. In de oostwand van de put 

bevindt zich hier ten slotte nog een recente verstoring (sloot). 

Verder zijn vooral in de noordelijke helft van put 26, eveneens op vlak 1, nog twaalf 

paalsporen aangetroffen; er is nog geen duidelijke structuur in te herkennen met 

uitzondering van mogelijke palenrijen bestaande uit drie of vier palen. Eén van deze 

sporen (S141) direct ten noorden van de greppels/natuurlijke sporen is gecoupeerd 

en heeft een diepte van 25 cm (Figuur 5.4). De coupe toont aan dat de lichte sporen 

niet alleen in het vlak, maar ook in doorsnede lastig te herkennen zijn. De coupe 

toont onderin tevens dat het grondwater zich op gering hoogte ten opzichte van het 

sporenvlak bevindt. Het meest noordelijke paalspoor (een staakje) blijkt 12 cm diep. 

Bij de aanleg en het couperen zijn geen vondsten gedaan. Uitgaande van de aard en 

het uiterlijk van de paalsporen (gelijkend op die van gedateerde sporen uit voorgaande 

onderzoeken van Archol op dezelfde aangrenzende vindplaats) gaat het om sporen uit 

de ijzertijd en/of de Romeinse tijd.

Ten slotte is in het noorden van de put nog een mogelijk middeleeuwse/nieuwetijdse, 

W-O gerichte greppel van 10 cm diep gevonden (S151). In en direct grenzend 

(oostzijde) aan de greppel zijn twee paalkuilen aangetroffen die op grond van hun 

vorm (een maal vierkant) en kleivulling (bovenin) uit dezelfde jonge periode lijken te 

stammen (S151 en 152). De sporen zijn gecoupeerd en blijken ca.  12 cm diep.  

Put 27
In put 27 is het eerste vlak net als in put 26 direct onder de bouwvoor in de top van 

de A-horizont (S5030) van het duinzand aangelegd. Hier blijkt ook sprake van een 

afgetopt bodemprofiel (zonder akkerlaag S5020). In de westhoek zijn geen sporen 

aangetroffen in de duintop; ook op een dieper niveau ontbreken hier aanwijzingen voor 

een mogelijk ouder archeologisch niveau.

Direct ten oosten van deze ‘lege’ zone is in het tweede kijkgat (profiel 2702, Figuur 

3.1) op ca. 80-90 cm –Mv een laagje met houtskoolspikkels gezien. Daarom is vanaf 

hier een tweede vlak aangelegd tot in de top van de onderliggende C-horizont van het 

duin (S5040): in eerste instantie 2 m breed en daarna (bij het aantreffen van sporen) 

4 m breed. Ca. 20 cm onder het eerste vlak zijn hierbij zestien paalsporen en twee 

kuilen aangetroffen (Figuur 5.3 en Figuur 5.5). De sporen zijn licht siltig (Zs1) licht 

en licht grijs/wit en vallen goed op in de C-horizont met veel oranje ijzer- en zwarte 

mangaanvlekken. 

Uitgaande van stratigrafische positie (relatief diep) gaat het vermoedelijk om sporen 

uit de ijzertijd.

Put 28
In put 28 is bovenin de afgetopte bodemtop (zonder S5020 ) op het eerste vlak (S5030) 

slechts een recente, ZW-NO gerichte greppel aangetroffen in het zuiden (Figuur 5.2). 

Gezien het ontbreken van oudere sporen en gezien aanwijzingen voor een mogelijk 

dieper niveau in de profielgaten, is hier vervolgens een dieper niveau aangelegd in de 
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top van de C-horizont (S5040, vlak 2). Hierbij zijn alsnog oudere sporen aangetroffen 

(Figuur 5.3). Onder de voornoemde greppel blijkt op dit niveau een grote kuil (S178) 

met twee kernen aanwezig. De westelijke kern is uitgeboord en blijkt 105 cm diep en 

sterk humeus met houtresten onderin. De oostelijker kern is minimaal 75 cm diep; de 

maximale diepte kon niet bereikt worden. De kuilencluster wordt doorsneden door 

een derde kuil (oostzijde, S179 ). De drie grote kuilen zijn mogelijk waterkuilen of 

waterputten met verschillende fasen van gebruik. De houtresten kunnen toebehoren 

aan een beschoeiing. 

Verder zijn er op vlak 2 in totaal 25 paalkuilen aangetroffen die licht grijs/wit van vulling 

zijn, soms met een zandige kleikern (Figuur 5.3 en Figuur 5.6). Er is nog geen structuur 

in te herkennen. De meest zuidelijke paalkuil (S177) is gecoupeerd en blijkt 27 cm diep. 

Uitgaande van de aard (relatief kleine paalsporen) en de stratigrafische positie gaat het 

vermoedelijk om sporen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd.

Put 29
De bodemopbouw is relatief goed bewaard, inclusief oude akkerlaag S5020 bovenop 

de oude duinbodem. Op het eerste vlak in de top van de A-horizont van het duin 

(S5030) zijn slechts recente sporen aangetroffen (Figuur 5.2). Naar aanleiding van de 

profielgaten is vervolgens verder verdiept tot in de onderliggende C-horizont (S5040, 

vlak 2). Bovenin de top van deze bodem zijn hoofdzakelijk in het zuiden (over een 

traject van 7 m) sporen gevonden: zes paalsporen en een recente verstoring (Figuur 

5.3). De sporen zijn wederom licht grijs/wit en lijken dan ook tot de ijzertijd en/of 

Romeinse tijd te behoren. Het paalspoor in de zuidwesthoek is gecoupeerd en blijkt 

nog 18 cm diep (S206). Ca. 5 m ten noorden van de paalsporen bevindt zich een 

NW-ZO georiënteerde greppel (S212) met soortgelijke vulling en vermoedelijk dus 

dezelfde ouderdom. Deze greppel lijkt ook de begrenzing van de ijzertijdvindplaats te 

vormen; ten noorden van deze sporen zijn namelijk geen archeologische sporen meer 

aangetroffen.

Put 30
In put 30 zijn bij de aanleg relatief hoog (onderin laag S5020) in de oude, relatief 

goed bewaarde duinbodem smalle grijze siltige banen van mogelijke ploegsporen 

onderscheiden op ca. 0,05-0,10 m – NAP, vlak 1 (Figuur 5.7). De sporen zijn vooral 

haaks op de put (NW-ZO) georiënteerd. Sommige sporen lijken hier schuin (meer ZW 

gericht) op te staan. Uitgaande van de stratigrafische positie (onder de bouwvoor) en 

oriëntatie (haaks op de huidige verkaveling die terug te voeren is op een voorganger 

uit de Nieuwe tijd) zou men al snel geneigd zijn de akkerlaag in de periode late middel-

eeuwen-Nieuwe tijd te plaatsen; zeker indien men de ploegsporen vergelijkt met die 

uit het vooronderzoek van 2015, ca. 80 m ten noordwesten van put 30. De ploegsporen 

uit het toenmalige onderzoek, die vermoedelijk uit de ijzertijd dateren, zijn namelijk 

niet in een siltige laag bovenop het duin maar op ca. 80 cm diepte binnen de duintop 

(ca. 0,95-1,00 m – NAP) zelf aangetroffen.  Toch zijn enkele kanttekeningen bij deze 

interpretatie te plaatsen. 

· De oriëntatie van de ploegsporen komt weliswaar overeen met die van de huidige 

verkaveling en de voorganger daarvan; de richting van zowel de ploegsporen als 

de verkaveling is echter in beginsel bepaald door de oriëntatie van de duinenrij in 

de ondergrond. Dit geldt voor zowel de prehistorie (zoals het vooronderzoek reeds 

heeft aangetoond) als de latere perioden.

· Het prehistorische loopoppervlak in het duinlandschap vertoonde schommelingen; 

in dit landschap kwamen bovendien lokale (zand)verstuivingen van het duin 

voor. De hoogte en stratigrafische positie van ploegsporen (ten op zichten van de 
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duintop) uit een zelfde periode kunnen van locatie tot locatie verschillen. 

· Het zelfde vooronderzoek heeft met een 14C-datering van een klastisch pakket 

bovenop de duintop uitgewezen dat de eerste overstromingen van de duinflanken 

in principe al vanaf de midden- of late ijzertijd plaats vonden. De voornoemde 

siltige akkerlaag zou in theorie dus ook uit de ijzertijd en Romeinse tijd kunnen 

stammen.

· De sporen die hier meer schuin op staan, zouden in principe ouder kunnen zijn; al 

lijkt de eveneens siltige vulling (net als S5020) op een gelijktijdige ouderdom te 

wijzen. 

De conclusie luidt dan ook dat de akkerlaag (S5020) en de bijbehorende ploegsporen in 

put 30 van het onderhavige onderzoek vanaf de midden-ijzertijd tot en met de periode 

middeleeuwen-Nieuwe tijd kunnen dateren.

Bij het verder verdiepen van het vlak naar de verwachte ijzertijdsporen en dieper 

(S5030 en tot in 5040) zijn geen sporen aangetroffen (vlak 2, Figuur 5.3). Op ca. 2 m –

Mv is een veenlaag (S5050) in een kijkgat aangesneden.

Put 31
In deze put is het eerste vlak in de top van de A-horizont van het duin aangelegd 

(S5030). Op dit niveau zijn op regelmatige afstand (tussen de 2,60 en 2,80 m) smalle 

drainage/funderingsgreppels aangetroffen die te relateren zijn aan de voormalige 

tuinbouw met kassen op dit terrein (Figuur 5.2). Daartussen bevinden zich recente 

paalsporen, ook onderdeel van de verwijderde kassen. Ondanks de verder relatief 

goede bewaarde bodemopbouw (inclusief laag S5020) zijn op een dieper niveau in 

de duintop geen indicaties voor een ouder, archeologisch niveau aangetroffen in de 

verschillende profielgaten. Hier is dan ook geen tweede vlak aangelegd.

5.2.2 Vondsten

Inleiding
Tijdens het onderzoek zijn in totaal tien vondsten aangetroffen en gedocumenteerd. 

Deze zijn afkomstig uit grondsporen. De vondsten komen dus uit een gesloten context. 

Alle vondsten zijn verwerkt: naar categorie gesplitst, geteld en gewogen. Hiermee 

beschikken we over de exacte aantallen vondsten per materiaalcategorie en per 

context (bijlage 2). De geringe hoeveelheid vondsten bestaat o.a. uit een fragment 

baksteen, afkomstig uit de vierkante paalkuil (S151) in het noorden van put 26 die op 

grond van vulling en nabijheid al met aangrenzende, vermoedelijk middeleeuwse/

nieuwetijdse greppel is te associëren (Figuur 5.2). De overige vondsten bestaan uit 

handgevormd aardwerk uit vermoedelijk de ijzertijd, afkomstig uit de meest zuidelijk 

paalkuil (S177) en de westelijke kern van de cluster waterkuilen (S160) in put 28. Het 

aardewerk wordt nu afzonderlijk beschreven.

Aardewerk 

L. Meurkens

Het onderzoek heeft in totaal negen scherven handgevormd aardewerk opgeleverd, 

waarvan 4 stuks gruis. De overige vijf scherven vertonen verder weinig diagnostische 

kenmerken. Er zijn geen potvormen te reconstrueren en er zijn ook geen versierde 

scherven aanwezig in het complex.
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Op basis van baksel zijn wel enige uitspraken te doen. Eén van de scherven (v.49) heeft 

een besmeten oppervlak. Besmijting is een manier van afwerken waarbij het oppervlak 

opzettelijk geruwd wordt door voor het bakken een kleipapje aan te brengen op het 

oppervlak van de pot. Besmijting verschijnt gedurende de late bronstijd en is ook in 

de gehele ijzertijd gangbaar. Op basis van het gebruikte mageringsmateriaal is deze 

datering nog wat verder aan te scherpen. Drie van de vijf scherven zijn gemagerd met 

gebroken kwartsgruis of een combinatie van kwartsgruis en potgruis. Het gebruik van 

gebroken kwarts als mageringsmateriaal is kenmerkend voor de bronstijd. Ook in de 

ijzertijd komt het nog voor, maar blijft het beperkt tot de vroege ijzertijd. 

Op basis van afwerking en mageringsmateriaal zijn de scherven in de late bronstijd of 

vroege ijzertijd te dateren.

Monsters
Tijdens het proefsleuvenonderzoek geen monsters voor macrobotanisch 

onderzoekgenomen uit de gecoupeerde (paalsporen). De lichte, vrij schone sporen 

bevatten geen humeuze of houtskoolrijke vulling en bevonden zich grotendeels boven 

de grondwaterspiegel. De kans op de aanwezigheid van botanische resten is daarom 

gering geschat.

5.3 Conclusie

Net als bij voorgaande, aangrenzende onderzoeken zijn tijdens het onderhavige proef-

sleuvenonderzoek sporen uit de prehistorie (en/of Romeinse tijd) in de top van het 

duinzand aangetroffen, bestaande uit nederzettingssporen. De sporen bestaan vooral 

uit ronde paal- en kuilsporen. Ofschoon er clusters te onderscheiden, zijner vooralsnog 

geen structuren te herkennen binnen de sleuven. Aardewerk uit voorgaand onderzoek 

van Archol leek voor de vindplaats vooral op een datering in de midden-ijzertijd te 

wijzen. De geringe vondsten uit put 28 van het onderhavige geven echter aan dat er 

ook een vroegere component vertegenwoordigd kan zijn.

Aanwijzingen voor rechthoekige grafsporen ontbreken, maar dergelijke sporen 

zijn desondanks niet uit sluiten. Verder zijn ten noorden van deze nederzetting nog 

ploegsporen in de top van de oostelijke duinflank gevonden. De ploegsporen kunnen in 

theorie gelijktijdig met de nederzettingssporen zijn, maar een jongere ouderdom vanaf 

de (midden-) ijzertijd tot met de Nieuwe tijd behoort ook tot de mogelijkheden.

Spoortype Aantal

Greppel 7

Kuil 9

Natuurlijke verstoring 1

Paalgat met paalkuil 5

Paalkuil 52

Ploegspoor 1

Recente verstoring 1

Staak 1

Vlek 1

totaal 78

Tabel 5.2 
Overzicht van de aangetroffen spoortypen.
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Figuur 5.2 
Allesporenkaart van vlak 1.
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Figuur 5.3 
Allesporenkaart van vlak  2.
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Figuur 5.4 
Coupe van spoor 141 in put 26.

Figuur 5.5 
Paal- en kuilsporen in het oosten van put 
27, vanuit het oosten (vlak 2, in top van 
C-horizont S5040).
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Figuur 5.6 
Overzicht van de paal- en kuilsporen in het 
noorden van put 28,  vanuit het noodoosten 
(vlak 2, in top van C-horizont S5040).

Figuur 5.7 
Smalle grijze, siltige sporen in put 30: ver-
moedelijk ploegsporen in de duintop (vlak 1, 
onderin siltige laag S5020/op de overgang 
naar S5030).
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Conclusie,  waardering en advies

6.1.1 Conclusie

De nederzettingssporen uit de prehistorie (late bronstijd tot en met midden-ijzertijd) 

van de verschillende onderzoeken in deelgebied Wooneiland Vinkenweg bevinden 

zich op de overgang van de top naar de oostelijke flank van het duin en beperken 

zich vooral tot de zuidelijke helft van het onderzoek (Figuur 6.1). Daar sluiten ze goed 

aan op de reeds eerder aangesneden vindplaats uit dezelfde periode. Toen was de 

westelijke grens reeds goed in kaart gebracht. De nieuwe sleuven geven nu ook meer 

inzicht in de overige grenzen: put 27 in het noordwesten; put 29 in het noorden.

Aangezien de sporen in het zuiden en oosten tot aan de buitengrens van de 

onderzochte gebieden reiken, lijkt een vervolg van de vindplaats in deze richtingen 

voor de hand te liggen. Uitgaande van de ligging op de flank die naar het oosten verder 

daalt, zal de grens in deze richting naar verwachting in de nabijheid liggen. Verder blijkt 

uit de sporenspreiding van de verschillende vooronderzoeken dat de prehistorische 

vindplaats naar verwachting tot in het centrale terrein zal reiken, waar kassen 

momenteel een onderzoek onmogelijk maken (zone 2 uit Figuur 1.2). 

De vindplaats met nederzettingssporen blijkt ten slotte niet tot in het noorden van 

het deelgebied te reiken, gezien de leegte in put 31. Naar verwachting zal ook het 

ontoegankelijke kassenterrein direct ten zuiden hiervan ook geen nederzettingssporen 

bevatten, gezien de duidelijke begrenzing van de sporencluster ten zuiden hiervan 

(zoen 3 in Figuur 1.2). Ook de noordoosthoek is vrij van nederzettingssporen, getuige 

de leegte in putten 30 en 32. Daar zijn echter wel de resten van een lokale akker 

gevonden (put 30). Momenteel is er geen duidelijk relatie met de nederzetting te 

leggen, gezien de ruime dateringsmarge (ijzertijd tot en met Nieuwe tijd. Gezien de 

aanwezigheid van een prehistorische akker even ten westen (Archol-vooronderzoek 

2015), behoort  een relatie zeker tot de mogelijkheden.

 

6
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Figuur 6.1 
Gecombineerde sporenkaart van het onderhavige proefsleuvenonderzoek en voorgaande onderzoeken met de vermoede omvang van de vindplaat-
sen, deelgebied Wooneiland –Vinkenweg:
· vindplaats met nederzettingssporen uit de ijzertijd (rode lijn, deels onderbroken in zone die buiten plangebied valt);
· vindplaats met ploegsporen uit een niet nader te bepalen periode dan de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd (groene lijn);

NB de reeds onderzochte delen van de ijzertijdvindplaats zijn buiten schouwing gelaten; de grijze zones vallen buiten het onderhavige onderzoek 
van het deelgebied.
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6.1.2 Waardering en advies

Inleiding
Doel van het onderzoek is de aanwezige archeologische vindplaatsen op te sporen, 

af te bakenen en te waarderen. In de vorige hoofdstukken en paragrafen zijn de 

twee vindplaatsen (nederzetting en akker) reeds ruimtelijk afgebakend. Nu volgt een 

waardestelling conform Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 4.0 van 

der twee vindplaatsen met het oog op een selectieadvies. Op basis van dit advies 

moet de gemeente Katwijk als bevoegd gezag een beslissing kunnen nemen over de 

omgang met de vindplaatsen in relatie tot de geplande ingrepen: zijn ze al dan niet 

behoudenswaardig en zo ja, dienen er dan maatregelen te worden genomen voor 

behoud in of ex situ? 

De waardestelling vindt plaats aan de hand van verschillende parameters. In de eerste 

plaats wordt nagegaan of de vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis 

van de criteria schoonheid of herinnering (met een score van een tot drie punten per 

criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. De vindplaatsen worden 

vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe wordt een vindplaats als 

behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en conservering samen 

bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige tot lage score 

(vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te 

bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een 

van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats ook in principe 

behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te zorgen dat terreinen 

die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot 

belang, uit de beoordeling vallen. Bij een bovengemiddelde score van zeven punten 

of meer op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde worden 

vindplaatsen alsnog als behoudenswaardig aangemerkt. Na deze weging wordt bij 

vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering (minder dan zeven punten) 

nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Dit kan een vindplaats 

alsnog behoudenswaardig maken. Op basis van deze criteria zal nu een waardestelling 

aanbeveling gedaan worden voor de archeologische waarden binnen het plangebied 

van plangebied Wooneiland-Vinkenweg:

Waardering vindplaats met nederzettingssporen uit de prehistorie (late bronstijd 

tot en met midden-ijzertijd) en mogelijk deels ook met  sporen uit de (laat-)

Romeinse tijd (Tabel 6.1)

Waardering op belevingsaspecten
Het criterium schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare 

monumenten. Aangezien boven de grond niets zichtbaar is, scoort de vindplaats niet 

op dit criterium. Een archeologische vindplaats heeft vaak om diezelfde reden geen 

score op de herinneringswaarde; dit geldt ook voor deze begraven vindplaats uit de 

ijzertijd. 

Waardering op fysieke criteria
De paal- en kuilsporen ter hoogte van put 26 tot en met 29 bevinden zich in de top 

van de duinafzettingen. Rekening houdend met alle onderzoeken tot nu toe is de 

maximale omvang (van de nog nader te onderzoeken vindplaats) naar schatting 4.375 

m2 binnen de grenzen van plangebied Wooneiland-Vinkenweg (excl. de centrale, 

ontoegankelijke zone met kassen. In het noorden blijkt de duintop afgedekt door 
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een overstromingsafzetting die beakkerd is. De overstroming lijkt in een rustig 

milieu (zonder erosie) te zijn afgezet en de verstoringsdiepte van het ploegen blijkt 

ook beperkt. De vindplaats lijkt in de stratigrafische bodemopbouw dan ook redelijk 

tot goed bewaard. De coupes van paalsporen met een diepte van 10-30 cm diep 

bevestigen dit; de (water)kuilen reiken zelfs 75-105 cm diep. De score van het criterium 

gaafheid is daarom hoog (score 3 ). 

De vindplaats scoort op het criterium conservering ook hoog (score 3). De sporen 

bevatten anorganisch vondstmateriaal zoals aardewerk. De sporen zijn weliswaar niet 

bemonsterd op organisch materiaal, maar het is aannemelijk dat eventuele resten 

van hout en planten nog bewaard zijn gebleven in humeuze sporen. Het niveau van 

de sporen komt namelijk grotendeels overeen met dat van het grondwaterniveau. De 

verwachting van een goede conservering geldt met name voor diepe sporen zoals de 

reeds aangetoonde waterkuilen met humeuze vulling en houtresten.

De totaalscore van de fysieke kwaliteit bedraagt (maximaal) zes punten. Deze score is 

op zich al genoeg om de vindplaats  als behoudenswaardig te bestempelen. Voor de 

volledigheid volgt nu toch de waardering op inhoudelijke criteria. 

Waardering op inhoudelijke criteria
Op het criterium zeldzaamheid scoort de vindplaats hoog (score 3). Binnen de regio 

Rijnsburg en Katwijk komen weliswaar andere vindplaatsen met nederzettingssporen 

voor, zoals bij de opgraving Katwijk-Klei-Oost. IJzertijdvindplaatsen in de duingebieden 

van Zuid-Holland zijn echter verder vrij zeldzaam. De meeste vindplaatsen liggen 

namelijk in het veengebied. Alleen in de regio Den Haag zijn dergelijk vindplaatsen 

goed bekend.

De combinatie met de crematiesporen en uitzonderlijke bijgiften uit de Romeinse 

tijd, zoals aangetoond tijdens vooronderzoek op het aangrenzende zuidelijke terrein, 

maakt de vindplaats extra bijzonder en dus extra zeldzaam. 

Op de criteria informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats eveneens 

hoog (score 3). Vermoedelijk bevinden zich hier een of meerdere erven met een 

huisplaats uit de (vroege tot) midden-ijzertijd; mogelijk een voorganger van de 

vindplaats uit de midden/late ijzertijd voornoemde opgraving.  Zoals gezegd, 

zijn er ook bijzondere grafsporen uit de (laat-) Romeinse tijd in de vindplaats 

vertegenwoordigd. Mogelijk zijn de bijbehorende bewoningssporen in de buurt 

aanwezig. De vindplaats kan daarom belangrijke informatie geven over de 

ontwikkeling van de laatprehistorische en proto-historische bewoning (en de 

grafgebruiken) in het gebied: binnen de micro-regio en per landschappelijke 

context. Ook op een hoger niveau kan de vindplaats van belang zijn, bijvoorbeeld 

voor het inzicht in de ontwikkeling van de ijzertijdbewoning in het duingebied van 

West-Nederland in vergelijking met andere gebieden binnen de provincie en zelfs 

op landelijk niveau. Voor de Romeinse tijd kan de vindplaats inzicht geven in het 

voorkomen van bijzondere grafsporen ten noorden van de Limes. 

Gezien de nabijheid van reeds eerder opgegraven akkersporen uit de ijzertijd en 

crematiesporen die (bij nader inzien) mogelijk ook uit de Romeinse tijd stammen,  is de 

ensemblewaarde van de vindplaats ook hoog te noemen (score 3).

Op het criterium representativiteit scoort de vindplaats midden (score 2). Uit 

West-Nederland zijn weliswaar meer vindplaatsen met nederzettingssporen bekend, 

waardoor een goede vergelijking te maken is met andere opgravingen in de regio 

zoals met de ijzertijdvindplaatsen van Katwijk Klei Oost en van vliegveld Valkenburg. 

De bijzondere crematiesporen uit de (laat-)Romeinse tijd zijn daarentegen echter 

zeldzaam (en dus minder geschikt voor vergelijkend onderzoek. 
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Men kan dus concluderen dat de vindplaats niet alleen op fysieke, maar ook op 

inhoudelijke criteria hoog scoort. De vindplaats is naar onze mening dan ook als 

behoudenswaardig te bestempelen.

Advies
Indien het bevoegd gezag een selectiebesluit neemt om de vindplaats te behouden, 

dient in geval van ex situ7 behoud (opgraving) binnen deelgebied Wooneiland 

Vinkenweg rekening te worden gehouden met een omvang van maximaal 120 x 

65 m (rood kader, Figuur 6.1) en een oppervlak van: maximaal 4.375 m2 exclusief de 

centrale zone (binnen onderbroken rode lijn) of 5.830 m2 inclusief deze zone. Hierbij is 

uitgegaan van de aangetoonde sporenspreiding en de daaruit af te leiden voortzetting 

van de vindplaats in het centrale (momenteel) ontoegankelijke kassenterrein. De 

sporen geven in ieder geval voldoende aanleiding voor aanvullend onderzoek in dit 

centrale gebied. Doorgaans zou eerst  een proefsleuvenonderzoek moeten volgen, 

maar gezien het duidelijke sporenbeeld kan de centrale zone ook meteen betrokken 

worden bij een opgraving van de vindplaats (mits reeds toegankelijk). Bij opgraving 

dient men verder rekening te houden met de aanleg van twee vlakken en een relatief 

hoog grondwaterniveau. Bronbemaling zal nodig zijn om de sporen van de vindplaats 

droog te kunnen documenteren, zeker bij het couperen en afwerken van de (vooral 

diepe of uitzonderlijk rijke graf-) sporen.

Ten slotte dient benadrukt te worden dat de vindplaats aan de zuid- en oostzijde 

naar verwachting tot buiten de grenzen van het deelgebied reikt. Bij toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen dient hier rekening mee te worden gehouden.

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

Waardering vindplaats met ploegsporen uit een niet nader te dateren periode dan 

de midden-ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd (Tabel 6.2)

Waardering op belevingsaspecten
Net als bij de voornoemde vindplaats met paalsporencluster scoort de vindplaats met 

ploegsporen niet op beleving (schoonheid en herinneringswaarde).

Waardering op fysieke criteria
De score van het criterium gaafheid is midden (score 2). Op de vindplaats zijn 

weliswaar intacte ploegsporen onder(in) een eveneens grotendeels intacte siltlaag 

(vermoedelijke akkerlaag) bovenop de duintop aanwezig. De sporen blijken echter 

slechts binnen een beperkte zone (put 30 met een omvang van 40 m2) bewaard. In de 

directe omgeving kan nog een vervolg van de ploegsporen verborgen zijn, maar de 

aangrenzende putten uit voorgaand onderzoek en onderhavig onderzoek vertonen 

7  Gezien de ver gevorderde bouwplannen lijkt behoud in situ geen optie meer. Mocht dat 
uiteindelijk toch wel het geval zijn, dan dient men naast het bouwvrij houden er tevens 
rekening mee te houden dat het grondwaterpeil van de vindplaats en de omgeving niet 
wordt verlaagd. De rijke grafinventaris van het laat-Romeinse graf blijkt juist goed bewaard te 
zijn dankzij het hoge grondwaterpeil. 

Tabel 6.1 
Waardering vindplaats met nederzett-
ingssporen uit de prehistorie (late bronstijd tot 
en met midden-ijzertijd) en (laat-)Romeinse 
tijd.
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geen ploegsporen en lijken op een beperkt verspreidingsgebied te wijzen (binnen 

plangebied Wooneiland-Vinkenweg  maximaal 2.640 m2). Mogelijk speelt aftopping 

een rol gezien het ontbreken van de akkerlaag in het zuiden van het onderzochte 

gebied.

De vindplaats is niet goed te waarderen op het criterium conservering (van vondsten). 

De akkerlaag en de ploegsporen hebben namelijk geen vondsten opgeleverd. Dit 

laatste is overigens niet ongebruikelijk voor ploegsporen. De verwachting is dat 

eventueel anorganisch materiaal nog goed bewaard is; de fragmentatie kan wel relatief 

hoog zijn ten gevolge van het ploegen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen monster van de akkerlaag genomen. 

Uitgaande van de afwezigheid van een humeuze en/of houtskoolrijke vulling en van 

de relatief hoge ligging (boven het grondwaterniveau), is de verwachte conservering 

van organisch materiaal laag. Aangezien juist dit materiaal essentieel is voor nader 

onderzoek van de akkerlaag, scoort de vindplaats laag op conservering (score 1).

De totaalscore van de fysieke kwaliteit bedraagt (maximaal) drie punten. Gezien deze 

lage score, dient de waardering van de inhoudelijke kwaliteit de doorslag te geven in 

het al dan niet alsnog behouden van de vindplaats. 

Waardering op inhoudelijke criteria
Op het criterium zeldzaamheid scoort de vindplaats midden (score 2). De vindplaats 

heeft intacte ploegsporen opgeleverd. Dit is vrij zeldzaam binnen de regio, waar 

strandwallen en oude duinen vaak verstoord zijn door de bollenteelt. Binnen het 

plangebied Trappenberg-Kloosterschuur en naburige plangebieden zoals Katwijk-Klei-

Oost zijn eerder echter ook al ploegsporen aangetroffen. Dergelijke sporen komen 

bovendien ook elders in West-Nederland vaker voor en zijn in die gevallen veelal (wel) 

aan bewoningssporen te koppelen.

Op de criteria informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats laag (score 

1). Het akkerareaal is reeds aan de hand van het onderhavige onderzoek ruim te 

begrenzen. Gezien de onbekende datering en het ontbreken van een ruimtelijke relatie 

met de voornoemde ijzertijdvindplaats, zijn de informatie- en ensemblewaarde van de 

vindplaats laag. Hier komt nog bij dat er geen extra informatie uit de ploegsporen is te 

halen met het oog op eventuele kenniswinst (macrobotanisch- of pollenonderzoek). 

Gezien de lage score op de eerste drie inhoudelijke criteria (minder dan zeven punten), 

dient de vindplaats aanvullend gewaardeerd te worden op het vierde criterium om 

nog in aanmerking te komen voor behoud. Op het criterium representativiteit scoort 

de vindplaats echter eveneens laag (score 1). In West-Nederland zijn weliswaar meer 

akkerarealen bekend, waardoor een vergelijking te maken is met de akkervindplaats 

aan de Vinkenweg. De relatief kleine omvang van de akker en vooral de geringe 

informatiewaarde beperken echter de analysemogelijkheden in grote mate.

 Op basis van de fysieke kwaliteit scoort de vindplaats met vier punten te laag voor 

behoud. De inhoudelijke kwaliteit met een eveneens (te) lage score van vijf punten kan 

daar geen verandering in brengen. Conclusie van de waardering luidt naar onze mening 

dan ook dat de vindplaats niet behoudenswaardig is. Hierbij dient de kanttekening 

geplaatst te worden dat eventueel aanvullend waarderend sleuvenonderzoek alsnog 

een oude (prehistorische) datering en een relatie met de voornoemde vindplaat uit 

de ijzertijd kan aantonen. Indien dat het geval blijkt, dan dient de waardestelling 

bijgesteld te worden. 
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Advies
Conclusie van het onderzoek is dat er nog te weinig gegevens voorhanden zijn 

voor een goede datering en waardering van de vindplaats. Het verdient dan ook 

aanbeveling om in de nabije toekomst nog in te zetten op aanvullend onderzoek 

om uitsluitsel te geven over de waarde van de vinplaats met ploegsporen. Dergelijk 

onderzoek kan het best door een of enkele sleuven te graven tussen de akker (put 30) 

en de nederzetting (put 29). Vooruitlopend op dergelijk onderzoek dient op basis van 

de huidige sporenspreiding (en lege putten rondom) rekening te worden gehouden 

met een maximale omvang van 64 x 53 m en een oppervlak van 2.640 m2) (groen 

kader, Figuur 6.1).

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 1

6.1.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

Aard, omvang, datering en inrichting van de vindplaatsen in relatie tot duin en bodem

1.  Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten op de flanken 

van de strandwal en op de strandwal zelf?

2.  Zijn er aanwijzingen voor verschillende niveaus, een enkelvoudig of meervoudig 

bewoond erf of meerdere gelijktijdig bewoonde erven?

3.  Hoe was/waren deze ingericht en begrensd?

4.  Hoe is de omgeving van de huisplaats(en) verder ingericht (erfafscheiding, perceelaf-

scheidingen, infrastructuur ed.)?

5.  Welke relatie is er deze bewoning op de zandkop en de aanwezig bodemhorizonten/

laklagen langs de flankdelen van de zandkop?

Conform de verwachting vooraf is een vervolg van de prehistorische nederzetting in 

noordelijke richting gevonden op de overgang van de top naar de oostflank van het 

duin. De nederzetting heeft naar verwachting een omvang van maximaal 120 x 65 

m en lijkt zich vooral tot de zuidelijke helft van deelgebied Wooneiland Vinkenweg 

te beperken. De sporen blijken over het algemeen samen te vallen met een licht 

ontwikkelde A-horizont in de top van het duin onder de bouwvoor: de sporen zijn te 

onderscheiden in de top (vlak 1) of direct onder deze ca. 20 cm dikke A-horizont (vlak 

2, in de top van de onderliggende C-horizont). De nederzettingssporen bestaan uit 

enkele (water)kuilen, greppels en vooral paalsporen. Binnen de spreiding zijn clusters 

sporen die op een huisplaats of erf kunnen wijzen, maar er zijn nog geen structuren 

van bijvoorbeeld huizen of bijgebouwen te onderscheiden. Een duidelijke inrichting 

van de nederzetting is nog niet te herkennen. Aardewerk uit de sporen plaatst de 

bewoning van de vindplaats in de periode late bronstijd-vroege ijzertijd. Eerder waren 

al aanwijzingen gevonden voor een bewoning in de (midden-)ijzertijd.  

Er zijn in tegenstelling tot voorgaande onderzoeken uit 2016 in deelgebied geen 

nieuwe aanwijzingen voor graven uit de laat-Romeinse tijd gevonden. Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat slechts een selectie van de sporen is gecoupeerd. Er 

zijn echter geen sporen met een opvallende (graf)vorm of grafresten (bijvoorbeeld 

crematies) opgevallen.

Tabel 6.2 
Waardering van de vindplaats met ploeg-
sporen uit een onbepaalde periode (ijzertijd 
tot en met Nieuwe tijd).
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Onverwacht zijn ten noordoosten van de nederzetting sporen van een akker gevonden 

in de vorm van ploegkrassen. De krassen zijn te onderscheiden in de top van een siltige 

laag die de duintop (overgang flank) met A-horizont heeft afgedekt. De akker heeft 

een omvang van maximaal 64 x 53 m. De akker kan uit de periode ijzertijd tot en met 

de Nieuwe tijd dateren; een relatie met de voornoemde nederzetting behoort tot de 

mogelijkheden.

Ter plaatse van en rondom de vindplaats

11. Wat is de omvang, ouderdom en eventuele fasering in bewoning/gebruik van de 

vindplaats?

12. Is sprake van een (deels) intacte bodemhorizont langs de flankdelen van het duin en 

welke aard heeft het daarin ingebedde vondstmateriaal?

13. Welke structurerende elementen zijn te herkennen die verband houden met de intrasi-

te-inrichting van de vindplaats?

14. Welke cultuurlandschappelijke inrichtingssporen zijn te herkennen (greppels, perceelaf-

scheidingen, hekwerken, kuilenclusters, wegen, etc.)?

15. Hoe is de vindplaats gesitueerd in het omliggende abiotische en biotische landschap?

Binnen de prehistorische nederzetting is zoals gezegd geen indeling te herkennen. 

De lay out van de nederzetting lijkt vooral bepaald zijn door de ligging op de top 

van het duin (en overgang naar de flank); een greppel haaks hierop getuigt van een 

verdere indeling van het woonareaal versus het buitengebied. De sporen hangen 

samen met een licht ontwikkelde A-horizont; er is geen sprake van een duidelijke 

vondstlaag. De geringe hoeveelheid vondsten is afkomstig uit sporen. Het gaat 

vooral om handgevormd, prehistorische aardwerk. Rekening houdend met de 

ruime dateringsrange van het aardewerk (late bronstijd tot en met midden-ijzertijd) 

totnogtoe kan er sprake zijn van een fasering binnen de bewoning. 

16. Wat is de culturele samenstelling van de vondstassemblage?

17. Zijn er anderszins vanuit de materiële cultuur aanwijzingen voor uitwisselingsrelaties 

of contacten?

18. Welke aanwijzingen zijn er binnen de sporen/structuren en vondstassemblage voor 

ritueel gedrag?

Het vondstmateriaal is te gering in omvang om te spreken van een vondstassemblage. 

Nadere studie naar netwerken is dan ook niet mogelijk. Het gaat enkel om 

nederzettingsafval. Er zijn geen aanwijzingen voor een rituele context binnen het 

vondstmateriaal. 

19. Welke aanwijzingen zijn er voor de bestaanseconomie?

20. Welke aanwijzingen zijn er voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Om welke 

activiteiten gaat het en wat is hun datering?

21. (bij eergetouwsporen) Onder welke omstandigheden is op de akkers klei afgezet 

(milieu, sedimentatiesnelheid, ouderdom)?

22. (bij eergetouwsporen) Zijn er aanwijzingen voor bemesting van akkers (op basis van 

onderzoek naar de vulling van de eergetouwkrassen)?

In het oosten van het deelgebied zijn zoals voornoemd krassen gevonden in een 

ca. 10-15 cm dikke siltige zand laag in de top van het duin. Ze wijzen op agrarische 

akkeractiviteiten. De siltige laag, die vermoedelijk tijdens een rustige overstroming/

spoeling is afgezet, was vermoedelijk relatief vruchtbaar voor de duinbewoners. 

De siltige laag met ploegsporen bevindt zicht deels direct onder de bouwvoor. Op 

enkele plekken blijkt tussen deze siltige laag en de bovenliggende bouwvoor nog 
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een laag schoon duinzand aanwezig. Behalve de ploegsporen zijn er geen concrete 

aanwijzingen voor de invulling van de bestaanseconomie gevonden.

In het verlengde van de bovengenoemde vraagstelling:

23. Mochten er archeologische resten aanwezig zijn op de flankdelen: welke 

aanbevelingen kunnen worden gegeven voor toekomstig karterend onderzoek naar 

vindplaatsen op de flanken van strandwallen in de rest van het ontwikkelingsgebied 

Trappenberg-Kloosterschuur?

De sporen en vondsten blijken niet samen te hangen met een heel duidelijk 

ontwikkelde vegetatiehorizont of vondstlaag. Voorgaand onderzoek heeft zelfs 

aangetoond dat sporen en vondsten zonder enige bodemlaag voor kunnen komen; 

mogelijk als gevolg van (wind)erosie ontbreekt elk spoor van een horizont. In dergelijk 

omstandigheden zijn vindplaatsen niet met boringen te karteren. Het verdient dan ook 

aanbeveling om voor alle duidelijkheid in te blijven zetten op proefsleuvenonderzoek: 

een kartering en waardering met duidelijk afleesbare sporenvlakken en profielen.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor put vlak omschrijving velddatering diepte (cm) NAP  (m)

137 26 1 greppel 0,023

138 26 1 greppel/natuurlijk 0,017

139 26 1 greppel/natuurlijk 0,073

140 26 1 paalkuil 0,070

141 26 1 paalkuil 25 0,048

142 26 1 paalkuil 0,046

143 26 1 paalkuil -0,103

144 26 1 paalkuil -0,017

145 26 1 paalkuil -0,067

146 26 1 paalkuil -0,074

147 26 1 paalkuil -0,061

148 26 1 paalkuil -0,060

149 26 1 paalkuil 0,080

150 26 1 paalkuil 0,014

151 26 1 greppel middeleeuwen-Nieuwe tijd 10 -0,076

152 26 1 staak 12 -0,016

153 26 1 paalkuil 13 -0,041

154 26 94 paalkuil 15 -0,157

155 27 1 greppel 10 -0,040

156 27 2 natuurlijke verstoring 30 -0,458

157 27 2 paalkuil 7 -0,358

158 27 2 paalkuil -0,247

159 27 2 paalkuil -0,249

160 27 2 (water)kuil -0,167

161 27 2 (water)kuil -0,225

162 27 2 paalkuil -0,237

163 27 2 paalkuil -0,272

164 27 2 paalkuil -0,277

165 27 2 paalkuil -0,274

166 27 2 paalkuil -0,274

167 27 2 paalkuil -0,198

168 27 2 paalkuil -0,178

169 27 2 paalkuil -0,174

170 27 2 paalkuil -0,192

171 27 2 paalkuil -0,139

172 27 2 paalkuil -0,146

173 27 2 paalkuil

174 27 2 paalkuil -0,176

175 27 2 paalkuil -0,127

176 28 1 greppel recent -0,084

177 28 2 paalkuil 27 -0,374

178 28 2 kuil -0,373

179 28 2 kuil -0,377

180 28 2 kuil -0,403

181 28 2 paalkuil -0,334

182 28 2 paalkuil -0,279

183 28 2 kuil -0,368

184 28 2 paalkuil -0,371

185 28 2 paalgat -0,286

186 28 2 paalkuil -0,263

187 28 2 paalkuil -0,253

188 28 2 kuil -0,314

189 28 2 paalkuil -0,346

190 28 2 paalkuil -0,397

191 28 2 paalkuil -0,379

192 28 2 paalkuil -0,382

193 28 2 paalkuil -0,352
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spoor put vlak omschrijving velddatering diepte (cm) NAP  (m)

194 28 2 paalkuil -0,353

195 28 2 paalkuil -0,356

196 28 2 paalgat -0,327

197 28 2 paalkuil -0,306

198 28 2 paalkuil -0,326

199 28 2 paalkuil -0,339

200 28 2 paalkuil -0,317

201 28 2 paalkuil -0,354

202 28 2 paalkuil -0,369

203 28 2 kuil -0,366

204 28 2 kuil -0,314

205 29 1 paalkuil prehistorie -0,329

206 29 1 paalkuil prehistorie 18 -0,329

207 29 1 paalkuil prehistorie -0,325

208 29 1 paalkuil prehistorie -0,369

209 29 1 paalkuil prehistorie -0,341

210 29 1 paalkuil prehistorie -0,383

211 29 1 vlek -0,435

212 29 1 greppel prehistorie -0,441

213 30 1 ploegspoor

214 31 1 laag -0,143

999 31 1 recente verstoring 0

5010 30 1 laag

5010 29 1 laag
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Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak vul seg

47.1 Baksteen 1 4,3 153 26 1 1

48.1 Aardewerk prehistorisch ijzertijd 8 21,2 177 28 2 1 1

49.1 Aardewerk prehistorisch ijzertijd 1 38,6 178 28 2 1
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Bijlage III Profielbeschrijvingen

1

profiel: 1707-2601
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: s5010

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: s5020

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: Fe-concreties
Opmerking: s5030 sporenlaag

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne zandlagen, matig fijn
Opmerking: s5040

 Einde boring op 164 cm -Mv

profiel: 1707-2701
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: s155

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: s5030

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Opmerking: s5040

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, veel dunne zandlagen, matig grof
Opmerking: s5050

 Einde boring op 145 cm -Mv
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2

profiel: 1707-2702
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: s5030

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5040

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, veel dunne zandlagen, matig grof
Opmerking: s5050

 Einde boring op 180 cm -Mv

profiel: 1707-2801
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: s5030

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5040

145 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, veel dunne zandlagen, matig grof
Opmerking: s5050

 Einde boring op 150 cm -Mv
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profiel: 1707-2802
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5030

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5040 VERMOEDELIJK INSPOELING

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5040

 Einde boring op 105 cm -Mv

profiel: 1707-2803
beschrijver: IVW, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: S5030 NU KLEIIG GEWORDEN

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5040

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: s5050

 Einde boring op 150 cm -Mv
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profiel: 1707-2901
beschrijver: MH, datum: 11-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5000

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5020?

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: uitspoeling S5020?

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5030

92 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: uitspoeling S5030 met wat hk spik

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5040

 Einde boring op 115 cm -Mv
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profiel: 1707-2902
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5000

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5020?

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: uitspoeling S5020?

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5030

92 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: uitspoeling S5030 met wat hk spik

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: S5040

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig grof, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5050, bijna veenlaag op deze plek

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd
Opmerking: s5060

 Einde boring op 180 cm -Mv
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profiel: 1707-3001
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5000

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5005

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5010

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5020

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: 5030

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5040

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5020

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelwit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5040

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: 4040

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

 Einde boring op 200 cm -Mv

profiel: 1707-3101
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: 5000

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5030

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5040

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: 5040

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: 5050

 Einde boring op 160 cm -Mv
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profiel 1707-3102
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: 5000

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: oude bv

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5030

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

165 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: 5050

 Einde boring op 180 cm -Mv

profiel: 1707-3103
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: 5000

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: oude bv

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5030

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

165 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: 5050

 Einde boring op 180 cm -Mv
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profiel: 1707-3201
beschrijver: MH, datum: 12-4-2017, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Rijnsburg, opdrachtgever: GOM, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5000

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgroenrood, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: afzetting op rom nieau

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen)
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5020

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5030

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Opmerking: stuiflaagje?

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: gerelateerd aan S5030? met wat hk spik

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: 5040

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 0 cm -Mv
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