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Samenvatting

In opdracht van de VKB Groep heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en 

een archeologische begeleiding onder protocol opgraven uitgevoerd in het plangebied 

koppelpunt Belgiëlaan-Engelandlaan in de Europawijk in Haarlem. Het plangebied 

valt binnen de begrenzing van een AMK-terrein.Op basis van het bureauonderzoek 

konden op de onderzoekslocatie bewoningsresten uit het laat-neolithicum aanwezig 

zijn in één of meerdere niveaus van de in het plangebied aanwezige duin- en 

strandwalafzettingen. 

Tijdens de archeologische begeleiding kon de aanwezigheid van deze afzettingen 

worden bevestigd. Er is één potentieel archeologisch niveau aangetroffen, in de top 

van de duinafzettingen. In dit niveau zijn tijdens de archeologische begeleiding geen 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten of sporen aangetroffen. 

Vermoedelijk waren er betere locaties voor bewoning of gebruik in de omgeving 

aanwezig. De bodem is tegen het einde van het laat-neolithicum bedekt geraakt met 

veen. 
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Inleiding

Y. Raczynski-Henk

1.1 Aanleiding

VKB Groep realiseert in de Schalkwijk in Haarlem een verbinding (koppelpunt) tussen 

de waterleidingnetten van PWN en Waternet. Ter plaatse van de geplande put liggen 

afzettingen behorende tot de Oude Duinen op een diepte van ca. 2,0 m -Mv. In de 

top van deze duinafzettingen bevindt zich een potentieel archeologisch niveau. De 

geplande ingreep reikt tot ca. 4,0 m -Mv. Aangezien de ingreep eventueel aanwezige 

archeologisch resten zal vernietigen, zijn de graafwerkzaamheden archeologisch 

begeleid conform het protocol Opgraven. De begeleiding vond plaats op 20 en 21 mei 

2015 conform het Programma van Eisen (PvE)1 en het op basis daarvan opgestelde Plan 

van Aanpak (PvA).2 Doel van het onderzoek is vaststellen of in het onderzoeksgebied 

archeologische resten aanwezig zijn en deze ex situ veilig te stellen.

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt in een parkje in de Schalkwijk in Haarlem. In het noorden wordt het 

plangebied begrensd door de Belgiëlaan. In het zuiden en oosten van het plangebied 

loopt de Engelandlaan en aan de westkant ligt een wandelgebied met een vijver 

(Figuur 1.1). Het koppelpunt zelf bestaat uit een betonnen pompput met een omvang 

van ca. 4 x 10 m. Ter plaatse van de betonnen put wordt tot een diepte van ca. 4 m 

gegraven met een talud van 1:1. Voor de benodigde werkruimte wordt de te graven put 

12 x 17 m aan het maaiveld. Op 2 m diep is de put ca. 8 x 13 m groot.

1  Hanemaaijer 2015.
2  Goossens 2015.
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied (ster).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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.

Op grond van de geringe afmetingen van het plangebied is in het onderhavige geval 

door het bevoegd gezag besloten om over te gaan tot het onderzoeken van het 

plangebied door middel van een archeologische begeleiding (AB) onder protocol 

opgraven conform de richtlijnen vastgelegd in de KNA 3.3. De archeologische 

begeleiding heeft als doel om eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische 

resten of sporen te documenteren en ex situ veilig te stellen. 

1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Archeologische Begeleiding (AB) 

Projectnaam: Koppelpunt Belgiëlaan - Engelandlaan

Archolprojectcode: BEH1544

Archis-zaaknummer: 2484695100

Archis 2-onderzoeksmeldinsgnummer 66846

Gemeentelijke projectcode: BELN.0.2014

Opdrachtgever: VBK Groep Hoorn
dhr. J. Ootjers
Postbus 174
1620 AD Hoorn
06-10903088

Bevoegd gezag: Gemeente Haarlem
Bureau Archeologie
dhr. P. van Kempen
Postbus 511
2003 PB Haarlem
023-5115030
pammvankempen@haarlem.nl

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 20 en 21 mei 2015

Versie: 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: 26-01-2018

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Haarlem

Plaats: Haarlem

Toponiem: Belgiëlaan-Engelandlaan

Coördinaten gebied: 104.265/486.511 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 160 m2 

Huidig grondgebruik: Park

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archeologisch depot van de gemeente Haarlem

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Onderzoekskader

Y. Raczynski-Henk

2.1 Landschappelijk kader

Het landschap rondom Haarlem is gevormd als resultaat van de stijgende zeespiegel 

in het Holoceen. Haarlem is gelegen op een complex van strandwallen en Oude duinen 

die in vanaf ca. 5000 geleden zijn ontstaan. De oudste strandwal in de omgeving is 

de strandwal van Heemstede-Spaarnwoude die een paar eeuwen later ten westen 

een grotere tegenhanger, de strandwal van Haarlem kreeg. Het plangebied bevindt 

zich in een strandvlakte die tussen deze twee strandwallen in ligt. Ter plaatse van 

het plangebied is op de strandvlakte een klein duin ontstaan. Deze strandvlakte is in 

de loop van het Holoceen afgedekt met veen en plaatselijk met een dun pakket klei, 

afgezet vanuit het IJ.3

Geologisch gezien bestaat de ondergrond in het plangebied op Oude Duin- en 

Strandwalafzettingen, gerekend tot de Formatie van Naaldwijk, het Laagpakket van 

Schoorl en het Laagpakket van Zandvoort, afgedekt met veen dat wordt gerekend tot 

de Formatie van Nieuwkoop, het Hollandveen Laagpakket.4 Op dit veen ligt een pakket 

opgebracht materiaal dat waarschijnlijk deels uit stadsafval van Haarlem uit de late 

middeleeuwen en de Nieuwe tijd bestaat. Op de Bodemkaart van Nederland valt het 

plangebied in een niet gekarteerde zone.

2.2 Archeologisch kader 

Het plangebied ligt in een omgeving die op de archeologische beleidsadvieskaart van 

Haarlem als categorie 4 (voorwaarden aan een bouw-, aanleg-, en/of sloopvergunning 

bij bodemverstorende activiteiten met een oppervlakte vanaf 2500 m2 en dieper dan 

30 cm onder het maaiveld) is geklasseerd. Juist ter plaatse van het plangebied is een 

klein gebied geklasseerd als categorie 2, hetgeen inhoudt dat hier  voorwaarden 

aan een bouw-, aanleg- en/of sloopvergunning bij bodemverstorende activiteiten 

met een oppervlakte vanaf 50 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld worden 

gesteld.5  Op de IKAW geldt voor het plangebied een hoge kans op het aantreffen van 

archeologische waarden. Het plangebied valt op de AMK (deels) binnen een terrein van 

archeologische waarde (AMK-nummer 13924).6 

2.3 Historisch-geografisch kader

Het plangebied ligt in het noordwestelijke deel van de Schalkwijkpolder aan de 

oostkant van het Spaarne. De stedelijke ontwikkeling van Haarlem heeft zich 

tot in de 20e eeuw vrijwel volledig aan de westkant van het Spaarne voltrokken. 

Stadsuitbreidingen aan de oostkant van het Spaarne begonnen ver ten noorden van 

het plangebied. De oudste kaart waarop de Europawijk staat aangegeven dateert 

uit 1981. De huidige inrichting van de Europawijk, inclusief het park ter plaatse van 

3  Vos e.a. 2011.
4  http://www.dinoloket.nl/nomenclatorShallow/start/start/introduction/index.html. (bezocht op: 

18-06-2015).
5   Stedenbouw en Ontwerp Haarlem 2009. 
6  Deeben 2008.
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het plangebied hebben dan de vorm die ten tijde van het veldonderzoek nog steeds 

aanwezig was.7

Op grond daarvan kan worden geconcludeerd dat het plangebied in recente tijden 

vrijwel uitsluitend als landbouwgrond in gebruik is geweest totdat het tijdens de aanleg 

van de Europawijk als park werd ingericht.

2.4 Vooronderzoek en archeologische verwachting

Ter voorbereiding op de geplande ontwikkelingen zijn een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd.8 Hierbij is in enkele 

boringen een fossiele bodem in de top van het duinzand aangetroffen. Dit potentieel 

archeologisch niveau bevindt zich tussen 1,4-2,4 m -NAP. Op dergelijke bodems 

kunnen resten voorkomen vanaf het neolithicum tot en met de periode waarin de 

afzettingen bedekt zijn geraakt met veen. Op één locatie konden twee bodems worden 

vastgesteld die gescheiden worden door een laag stuifzand. 

Het strandwallengebied van Noord-Holland is archeologisch gezien nauwelijks 

onderzocht. Er zijn vrijwel geen vindplaatsen onderzocht en er zijn nauwelijks 

archeologisch beschermde gebieden met betrekking tot het laat-neolithicum 

aangewezen. Dit behoudt in dat er op het gebied van kenniswinst een grote inhaalslag 

dient te worden gemaakt voor vrijwel alle aspecten van de bewoningsgeschiedenis in 

deze periode.9 Op basis van bovenstaande gegevens kunnen in het onderzoeksgebied 

(bewonings)resten uit het laat-neolithicum aanwezig zijn. De resten worden 

met name verwacht op de flanken van de in de ondergrond aanwezige duin- en 

strandwalafzettingen. Het kan daarbij gaan om bewoningssporen en om aanwijzingen 

voor landgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van eergetouwkrassen. 

 

 

7  www.watwaswaar.nl (bezocht 24-6-2015).
8  De Boer 2014. 
9  Smit e.a. 2013.
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Doel- en vraagstellingen

M. van Zon 

Doelstelling van het project is ex situ behoud van de archeologische resten voor 

zover deze zich binnen de grenzen van het plangebied, zodat het terrein kan worden 

vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Het algemene doel van het archeologisch 

onderzoek is het documenteren en veilig stellen van de archeologische resten en 

daarmee het documenteren en veilig stellen van de archeologische informatie die van 

belang is voor kennisvorming over het verleden in de regio Haarlem. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE verschillende vragen opgenomen:10 

1. Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van het 

plangebied en komt deze overeen met de verwachting op basis van van het 

vooronderzoek?

2. Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig?

3. Wat is de geologische en landschappelijke ligging van de resten?

4. Wat is de datering van de aangetroffen bodems?

5. Wat is de datering van het stuifzandpakket?

6. Wat is de aard van de aanwezige archeologische resten?

7. Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?

8. Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten?

9. Wat is de datering en fasering van de aanwezige archeologische resten?

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de 

conserveringstoestand?

11. Is in het plangebied antropogeen vuursteen aanwezig?

12. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal / stratigrafisch?

13. Is sprake van de toewijzing aan of definitie van (een) vindplaats(en)? Zo ja: Hoe 

verstrekt de vindplaats buiten het ontgraven gebied?

14. Kan bepaald worden welke factoren een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze in 

samenhang met de landschappelijke ontwikkeling?

15. Kan een uitspraak gedaan worden over de aard en de omvang van de prehistorische 

bewoning op de strandwallen (bewoning, begraving, depositie, context, locatiekeuze)?

16. Kan een uitspraak gedaan worden over de productie, distributie en consumptie van 

voedsel en mobilia?

De vragen zijn te relateren aan de volgende thema’s uit de Archeologische 

Onderzoeksagenda Haarlem:11

- De factoren die de locatiekeuze hebben bepaald en de samenhang met landschappe-

lijke ontwikkelingen;

- De aard en omvang van de prehistorische bewoning op de strandwallen (bewoning, 

begraving, depositie, context, locatiekeuze);

- De productie, distributie en consumptie van voedsel en mobilia. 

 

10  Hanemaaijer 2015.
11  Stedenbouw en Ontwerp Haarlem 2009.
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Methodiek en onderzoeksstrategie

Y. Raczynski-Henk

4.1 Veldwerk

Het veldwerk bestond uit het actief archeologisch begeleiden van de 

ontgravingswerkzaamheden in twee fasen. Het veldonderzoek is uitgevoerd conform 

het door de gemeente goedgekeurde PvE; het protocol archeologische begeleiding 

uit de KNA versie 3.3 en de Haarlemse richtlijnen voor archeologisch onderzoek.12 Dit 

PvE en het daarop gebaseerde PvA zijn gebaseerd op het door de gemeente vooraf 

opgestelde archeologische advies.13 Voorafgaande aan de archeologische begeleiding 

is de bodem in het plangebied afgegraven tot een diepte van ca. 1,25 m -Mv. Het vlak 

bestond op dit niveau volledig uit opgebracht zand. 

De archeologische begeleiding is uitgevoerd op 20 en 21 mei 2015. In fase 1 zijn in 

de bouwput zijn met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 15 cm vijf 

boringen verricht tot een diepte van 2,0 tot 2,5 m onder het vlak om de opbouw en de 

top van het duin vast te stellen (Figuur 5.1; bijlage 3). Het opgeboorde residu is in het 

veld droog gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm en met het blote oog 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (bijv. vuursteen, 

aardewerk, verbrand of onverbrand bot en houtskool). Fase 2 bestond uit het schaven 

verdiepen van het vlak met behulp van een graafmachine schavend tot in de top van de 

C-horizont van het duinzand om de aanwezigheid van archeologische resten en sporen 

te kunnen vaststellen. Om civieltechnische redenen de aanleg van vlak 2, in de top van 

het duinzand, in drie delen uitgevoerd (Figuur 5.2_. Het zuidelijke en noordelijke deel 

van de put zijn eerst ontgraven (en geheel op diepte gebracht) door een graafmachine 

die vanaf een dam in het midden werkte. Tot slot werd de dam weggegraven (Figuur 

12  Hanemaaijer 2015.
13  Goossens 2015.

Figuur 4.1 
Impressie van de werkzaamheden. 
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4.1 en Figuur 5.2). Voor beantwoording van vragen uit het PvE ten aanzien van de 

dateringen van de verschillende afzettingen zijn in het westelijke profiel twee monsters 

genomen (Figuur 5.2): er is een pollenbak geslagen en een OSL-monster genomen. 

4.2 Uitwerking

Tijdens het onderzoek werden geen archeologische resten aangetroffen. De uitwerking 

is om die reden alleen gericht op een beschrijving van de fysisch-geografische 

kenmerken van het onderzoeksgebied. Hierbij is de pollenbak niet nader onderzocht, 

omdat er geen relatie te leggen valt met archeologische resten ter plaatse. Het 

OSL-monster is wel nader onderzocht om grip te krijgen op de datering van de 

afzettingen. 
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Resultaten

Y. Raczynski-Henk

5.1 Fase 1: booronderzoek

De bodemopbouw in het plangebied komt in hoofdlijnen overeen met hetgeen op 

basis van het vooronderzoek verwacht werd (Bijlage 3).14Het bovenste deel bestaat 

volledig uit recent opgebracht zand met puin. Daaronder bevindt zich een pakket 

zand met klei- en veenbrokken waarin aardewerkscherven en puinbrokjes uit de late 

middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd worden aangetroffen. Het betreft waarschijnlijk 

stadsafval uit Haarlem dan ter plaatse is aangebracht en omgespit in de top van het 

veen. Vanaf 0,35 tot 0,50 m onder vlak 1 (1,35-1,6 m -Mv; 1,20-1,33 m -NAP) is sprake 

14  De Boer 2014.
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van intact rietveen, behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. In boring 3 t/m 5 is het 

veenpakket volledig verstoord.

Onder het rietveen zijn zeer fijne, zwak siltige Oude Duinafzettingen aanwezig, 

behorend tot de Formatie van Naaldwijk. De top van het duinzand bevindt zich tussen 

0,45 en 1,10 m onder vlak 1 (1,5-2,1 m -Mv; 1,31-1,93 m -NAP; ), waarbij er een duidelijk 

reliëf waarneembaar is. Het duinzand zit het hoogste in het oostelijke deel van de 

bouwput en duikt naar het (noord)westen toe sterk naar beneden. In het oostelijke 

deel van de bouwput is de oorspronkelijke A-horizont van het duin verdwenen (boring 

3 en 4), in de overige boringen is deze wel aangetroffen. Voor de aanwezigheid 

van meerdere humeuze trajecten in het duinzand of de top van het onderliggende 

strandwalzand zijn geen aanwijzingen gevonden. Tijdens het booronderzoek zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen.
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5.2 Fase 2: archeologische begeleiding

Tijdens het aanleggen van het vlak zijn geen archeologische resten of sporen 

aangetroffen (Figuur 5.2). Het beeld uit de grondboringen is op grond van de 

ontgraving grotendeels bevestigd. De aanwezigheid van een humeuze A-horizont in de 

top van de duinafzettingen kon worden bevestigd. Van deze laag is een OSL-monster 

genomen en onderzocht met als doel de begravingsouderdom te bepalen. Dit 

resulteerde in een datering van 4.1 ± 0.2 ka (1 σ; Bijlage 4).15 Dit wijst op een mogelijke 

afdekking van het pakket tussen 1900-2300 v.Chr. (68%). Dit kan gezien de gebruikte 

nauwkeurigheidsmarge echter ook eerder of later zijn gebeurd. De datering sluit aan 

bij de verwachte ouderdom: het duin is in een aanzienlijk deel van het laat-neolithicum 

geschikt geweest voor bewoning en is vervolgens vernat en bedekt met veen. 

Op basis van de boringen werd de top van de strandwalafzettingen verwacht op 

een diepte van ca. 2,0 m onder vlak 0 (2,8 m -NAP). Deze zwak siltige, zeer fijne 

afzettingen behoren tot de Formatie van Naaldwijk en worden gekenmerkt door 

de aanwezigheid van schelpfragmenten. In het zuidprofiel van de bouwput is op 

een diepte van ca. 1,4 m onder de top van het duin (2,7 m -NAP) inderdaad een 

schelpensnoer te zien dat de overgang van het duin naar de strandvlakte markeert 

(Figuur 5.4). In dit profiel is eveneens duidelijk dat er geen oudere A-horizonten in het 

duinzand of in de top van de strandwalafzettingen aanwezig zijn. 

15  Wallinga & Versendaal 2017.

Figuur 5.3 
Westprofiel van de bouwput met de monster-
locaties. Lengte jalon: 1 m.
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Figuur 5.4 
Zuidprofiel van de bouwput waarin de over-
gang tussen duin- en strandafzettingen goed 
zichtbaar bleek (streeplijn). Lengte meetlat: 
3 m. 



Belgiëlaan-engelandlaan   21

Conclusie

M. van Zon & Y. Raczynski-Henk

Tijdens de archeologische begeleiding zijn duinafzettingen in de ondergrond 

aangetroffen. De oorspronkelijke top van deze duinafzettingen was gedeeltelijk 

intact en toonde een fossiele bodem. Op basis van OSL-onderzoek mag worden 

verondersteld dat de bodem tegen het eind van het laat-neolithicum bedekt is geraakt 

met veen. De aanwezigheid van een bodem wijst erop dat de locatie vóór de aanvang 

van veengroei en vernatting geschikt kan zijn geweest voor bewoning of landbouw. 

De (gedeeltelijke) intactheid van de A-horizont geeft bovendien aan de conservering 

en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten of sporen waarschijnlijk 

zeer goed zou zijn. Tijdens de ontgraving in de tweede fase van de archeologische 

begeleiding zijn echter geen archeologische resten of sporen aangetroffen. Het 

plangebied ligt tussen twee hoger gelegen strandwallen in (zie paragraaf 2.1). 

Vermoedelijk kan de afwezigheid van archeologische resten verklaard worden doordat 

er aantrekkelijkere locaties in de nabijheid lagen. 

6.1 Toetsing archeologische verwachting

De resultaten sluiten grotendeels aan bij de waarnemingen en verwachting van het 

vooronderzoek (paragraaf 2.4). De opbouw komt in hoofdlijnen overeen: in de basis is 

sprake van strandwalafzettingen die zijn afgedekt door duinafzettingen en vervolgens 

zijn overgroeid met veen. Ook de diepteligging bleek overeenkomstig. Bij het 

vooronderzoek werd in boringen 4, 5 en 6 een fossiele bodem aangetroffen in de top 

van de duinafzettingen (Figuur 6.1). In boringen 5 en 6 betreft het een enkele bodem; 

in boring 4 zijn twee bodems aangetroffen die van elkaar worden gescheiden door een 

laagje stuifzand. Hoewel boring 4 op korte afstand van de werkput ligt - ca. 2 m - kon 

deze waarneming bij de archeologische begeleiding niet worden bevestigd. Mogelijk 

betreft het een lokaal fenomeen met een zeer beperkte ruimtelijke verspreiding. 

Op basis van de bodemopbouw is een verwachting uitgesproken voor de eventuele 

aanwezigheid van (bewonings)resten uit het laat-neolithicum binnen het 

onderzoeksgebied. Dergelijk resten zijn niet aangetroffen en moeten vermoedelijk 

elders in de omgeving worden gezocht. 

6.2 Aanbevelingen

Voor toekomstige ontwikkelingen in vergelijkbare omstandigheden wordt eenzelfde 

lijn van archeologisch onderzoek geadviseerd. Allereerst karterend en waarderend 

booronderzoek incl. het zeven van relevante lagen om een beeld te vormen van 

de landschappelijke ligging en vast te stellen of sprake is van archeologische 

indicatoren. Wanneer dergelijke indicatoren ontbreken kunnen in de regel nog steeds 

archeologische resten aanwezig zijn. Een toetsing van de verwachting door middel van 

gravend onderzoek (proefsleuven, opgraving, begeleiding) is daarbij onontbeerlijk. 

Bij onderhavig onderzoek zijn twee monsters verzameld: een pollenbak en een OSL. 

OSL-onderzoek boodt hierbij een bevestiging van het bestaande beeld. Met een 

bandbreedte van minimaal 400 jaar is de nauwkeurigheid echter beperkt en dient de 

vraag gesteld te worden in hoeverre dergelijk onderzoek van meerwaarde is. Wanneer 

6
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een grove datering het doel is, om te bepalen of de betreffende sedimenten in een 

bepaald tijdsvak kunnen zijn afgezet, dan kan OSL een bijdrage leveren. Voor meer 

specifieke vragen levert OSL onvoldoende detail en moet gekeken worden naar andere 

methoden. 

De pollenbak beslaat een traject van de top van de duinafzettingen incl. fossiele 

bodem en de basis van het afdekkende rietveen. Dit monster is gedeselecteerd voor 

verder onderzoek omdat er geen relatie is met archeologische resten ter plaatse. 

Indien bij toekomstig onderzoek op andere locaties sprake is van een vergelijkbare 

stratigrafie waarbij wél archeologische resten worden aangetroffen dan zou onderzoek 

naar een dergelijk monster inzicht kunnen verschaffen in :

- de micromorfologische samenstelling van de lagen d.m.v. slijpplatenonderzoek;

- vegetatie in de directe omgeving d.m.v.  palynologisch en macrobotanisch 

onderzoek.
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Figuur 6.1 
Overzicht van de boringen en ontgravingen 
van het vooronderzoek en de archeologische 
begeleiding. 
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6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Wat is de lithologische, lithogenetische en geologische bodemopbouw van 

het plangebied en komt deze overeen met de verwachting op basis van het 

vooronderzoek? 

Bodemopbouw bestaat van onder naar boven uit: strandwalafzettingen, 

duinafzettingen en rietveen. Dit komt overeen met de verwachting op basis van het 

vooronderzoek.  

2. Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? 

Nee.  

3. Wat is de geologische en landschappelijke ligging van de resten?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

4. Wat is de datering van de aangetroffen bodems?

OSL-onderzoek wijst voor bedekking van de bodem in de top van het duinzand rond 

4.1 ± 0.2 ka, tegen het eind van het laat-neolithicum.  

5. Wat is de datering van het stuifzandpakket? 

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

6. Wat is de aard van de aanwezige archeologische resten?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

7. Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

8. Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten? 

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

9. Wat is de datering en fasering van de aanwezige archeologische resten?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de 

conserveringstoestand?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

11. Is in het plangebied antropogeen vuursteen aanwezig?

Nee.  
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12. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 

verticaal/stratigrafisch?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

13. Is er sprake van de toewijzing aan of definitie van (een) vindplaats(en)? Zo ja: Hoe ver 

strekt de vindplaats buiten het ontgraven gebied? 

Binnen het ontgraven gebied zijn geen resten gevonden die behoren tot een 

vindplaats.  

14. Kan bepaald worden welke factoren een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze in 

samenhang met de landschappelijke ontwikkeling?

De aanwezigheid van een fossiele bodem wijst er op dat de locatie geschikt was voor 

bewoning of landbouw. Het geheel ontbreken van archeologische resten wijst er op 

dat er aanlokkelijkere locaties in de omgeving lagen. Hierbij moet gedacht worden aan 

de twee hoger gelegen strandwallen die aan weerszijden van het plangebied aanwezig 

zijn (zie paragraaf 2.1).  

15. Kan een uitspraak gedaan worden over de aard en de omvang van de prehistorische 

bewoning op de strandwallen (bewoning, begraving, depositie, context, locatiekeuze)?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

16. Kan een uitspraak gedaan worden over de productie, distributie en consumptie van 

voedsel en mobilia? 

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek.
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Bijlage 1: sporenlijst

put vlak spoor omschrijving

1 104 5001 bouwvoor

1 104 5002 ophogingslaag - (sub)recent

1 104 5003 ophogingslaag - late middeleeuwen/Nieuwe tijd

1 104 5004 laag

1 104 5005 laag

1 104 5006 laag

1 104 5007 laag

1 104 5008 laag

1 104 9999 recente verstoring

Bijlage 2: vondstenlijst

v. categorie omschrijving put vlak spoor vulling

1 MOSL Monster OSL 1 104 5005 1

2 MP Monster pollen 1 104 5005 1
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Bijlage 3: boorbeschrijvingen

1

boring: HABE-1
beschrijver: YRH, datum: 20-5-2015, X: 104.268,01, Y: 486.516,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,85, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: VBK Groep, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5002

5 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: s5003

35 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: s5004

80 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, stevig, zeer fijn, spoor hout, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: s5005

90 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

115 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

190 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, schelpfragment marien, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5008

 Einde boring op 230 cm -Mv / 3,15 m -NAP
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2

boring: HABE-2
beschrijver: YRH, datum: 20-5-2015, X: 104.269,80, Y: 486.524,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,84, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: VBK Groep, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5002

35 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: s5003

50 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, normaal (alleen zand en veen)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: s5004

110 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: s5005

115 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: AC-horizont
Opmerking: s5007

150 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

175 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

200 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5008

 Einde boring op 220 cm -Mv / 3,04 m -NAP
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3

boring: HABE-3
beschrijver: YRH, datum: 20-5-2015, X: 104.271,28, Y: 486.525,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,97, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: VBK Groep, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5002

40 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: s5003

50 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: AC-horizont
Opmerking: s5006

60 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

70 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

180 cm -Mv / 2,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis marien, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5008

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,97 m -NAP

boring: HABE-4
beschrijver: YRH, datum: 20-5-2015, X: 104.274,49, Y: 486.513,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,91, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: VBK Groep, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5002

10 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: s5003

45 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

60 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5007

180 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, schelp compleet marien, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5008

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,91 m -NAP
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boring: HABE-5
beschrijver: YRH, datum: 20-5-2015, X: 104.271,07, Y: 486.519,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,87, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: plantsoen, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: VBK Groep, uitvoerder: archol

0 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5002

10 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: fragmenten aardewerk
Opmerking: s5003

45 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: s5005

55 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: AC-horizont
Opmerking: s5006

70 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5007

90 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, stevig, zeer fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: s5007

180 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: s5008

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,37 m -NAP
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Bijlage 4: luminescentiedateringsrapport
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Ownership of results & Disclaimer 

The generating party owns data and results presented in this report (following the ‘Overeenkomst 
tot samenwerking inzake het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering’). When results lead 
to publication, members of the institutes involved in the collaboration will be included as authors. 
The investment grant (#834.03.003) supplied by the Netherlands organization for scientific research 
(NWO-ALW) should be acknowledged in all publications resulting from this collaborative project. 

If methodological aspects of the optical dating of samples from this project are to be published, 
researchers from the NCL laboratory in Wageningen will ask permission from the initiating party. Co-
authorship of the initiating party is a matter of course if the geological / archaeological context of the 
samples is of importance to the publication. 

We took utmost care in the analyses detailed in this report, as well as in preparing the report 
itself. Nevertheless we cannot take responsibility for any harm or costs arising from the use of results 
presented in this report. 
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1 Achtergrond 

In het kader van archeologisch onderzoek door Archol B.V. bij Leiden is door mevrouw de Weerd 
een monster ingediend voor luminescentiedatering. De datering is verricht bij het Nederlands 
Centrum voor Luminescentiedatering, bij Wageningen University & Research.  Het monster is 
genomen in de top van een eolische afzetting, die later bedekt is geraakt door veen. De verwachte 
ouderdom is 4.8 ka. Tabel 1 geeft een overzicht van het monster weer die ingediend is voor datering. 
Doel van het onderzoek is de begravingsouderdom van de zandige afzetting te bepalen. 

 

Figuur 1. Detail westprofiel met locatie OSL monster PVC buis, met dank aan T. Goossens voor foto.  

Tabel 1. Overzicht van monsters ingediend voor datering. 

NCL  
Nummer 

Client  
Nummer 

Lat Lon Afzettings-  
milieu 

Lithologie Methode Diepte (m) Verwachte  
leeftijd (ka) 

NCL-71615315 BEH1544 104271 486516 aeolian sand exposure 2.10 4.8 

 
Optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) datering bepaalt het moment van afzetting en 

begraving van zandkorrels. De methode maakt gebruik van een klein lichtsignaaltje dat kwarts- of 
veldspaatkorrels kunnen uitzenden. Dit luminescentiesignaal wordt op nul gesteld (gebleekt) door 
zonlicht, en bouwt na afzetting en begraving van de korrels op doordat de korrels natuurlijke 
achtergrondstraling absorberen uit hun directe omgeving. Deze achtergrondstraling komt van het 
radioactief verval van met name Kalium-40, en de Uranium en Thorium vervalreeksen, met een 
kleine bijdrage van kosmische straling. De methode is toepasbaar voor sedimenten van enkele jaren 
oud tot ongeveer 150.000 jaar (kwarts) of 500.000 jaar (veldspaat). Met luminescentiemethoden kan 
de ouderdom met een relatieve nauwkeurigheid van maximaal 5% worden bepaald (1 sigma). 

Voor luminescentiedatering worden twee grootheden bepaald. Door metingen van het Optisch 
geStimuleerde Luminescentie (OSL-) signaal op de kwartsfractie wordt bepaald hoeveel 
achtergrondstraling het monsters heeft ontvangen sinds afzetting en begraving, ofwel sinds de 
laatste blootstelling aan zonlicht. Daarnaast wordt gemeten en berekend hoeveel 
achtergrondstraling de kwartskorrels per jaar hebben ontvangen in hun natuurlijke omgeving. Door 
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de totale hoeveelheid ontvangen straling (paleodosis) te delen door de jaarlijkse dosis wordt de 
ouderdom verkregen: 

 Ouderdom (jaar) = Paleodosis (Gy) / jaarlijkse dosis (mGy/jaar). 
 
Meer informatie over de methode is te vinden in (Wallinga, 2006) en verder in (Aitken, 1998; 

Wallinga et al., 2007; Wintle, 2008) . 

2 Methoden & resultaten 

2.1 Dosistempo 

Voor bepaling van het dosistempo is met een gammaspectrometer de activiteitsconcentraties van 
Kalium-40 en verschillende nucliden uit de Uranium en Thorium reeksen gemeten. Gecombineerd 
met informatie over de begravingsdiepte (i.v.m. bijdrage kosmische straling) en het watergehalte is 
hieruit de jaarlijkse stralingsdosis berekend.  

We zijn uitgegaan van geleidelijke begraving van het monster, en watergehalte van 18 ± 5 
gewichtsprocent, gebaseerd op verzadigd watergehalte in zandige afzettingen en verzadiging 
gedurende het grootste deel (rond 80%) van de begravingsgeschiedenis. Er was geen aanwijzing voor 
disequilibrium in de Uranium vervalreeks. Resulterende waarde was 1.68 ± 0.07 Gy per 1000 jaar, 
wat goed overeenkomt met andere monsters uit soortgelijke afzettingen. 

2.2 Paleodosis 

Voor bepaling van de paleodosis is voor alle monsters de kwartsfractie van 212-250 μm 
geselecteerd door zeven en bewerking met chemicaliën (HCl, H2O2 en HF).  

Op grond van een aantal tests worden geschikte meetparameters gekozen voor gebruik in de SAR 
procedure (Murray and Wintle, 2003); zie tabel A 1 in bijlage A. In de SAR procedure wordt eerst het 
natuurlijke luminescentiesignaal van kwartskorrels gemeten, en vervolgens wordt bepaald welke 
stralingsdosis nodig is om een even sterk signaal op te wekken. Dit is de paleodosis, uitgedrukt in 
Gray (Gy). Tests wezen uit dat de bereide fractie licht verontreinigd was met veldspaat, maar geschikt 
voor luminescentiedatering. 

Het meest lichtgevoelige OSL signaal van de kwartskorrels is geselecteerd met behulp van een 
‘Early Background’ methode (Cunningham and Wallinga, 2010). Voor een goede bepaling van de 
paleodosis is deze gemeten op een groot aantal submonsters (≥ 31), elk bestaande uit ongeveer 
ongeveer 50 korrels (2-mm doorsnede monster op een diskje). Als test van de methode en gebruikte 
meetparameters is een in het laboratorium gegeven dosis bepaald met de methode; de gemeten 
dosis kwam goed overeen met de gegeven dosis (ratio 1.03 ± 0.02, n=3, zie figuur A 1). Aanvullende 
informatie over monsterkarakterisatie en paleosdosis bepaling is te vinden in Appendix A. 

Paleodoses gemeten op de submonsters vertoonden een spreiding zoals verwacht werd op grond 
van de meetnauwkeurigheid. Met behulp van het ‘Central Age Model’ (Galbraith et al., 1999) is voor 
elk monster een gewogen gemiddelde bepaald. De resulterende paleodosis waarde is gebruikt voor 
de ouderdomsberekening en wordt weergegeven met de blauwe band in de radial plots (Galbraith, 
1990) in Appendix B. 
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2.3 Datering 

De ouderdom is berekend door de paleodosis te delen door de jaarlijkse dosis (tabel 2). De 
gegeven onzekerheid is de 1-sigma betrouwbaarheidsinterval (68%), waarbij alle systematische en 
‘random’ onzekerheden in dosistempo en paleodosesbepalingen doorberekend zijn. Resultaten zijn 
ook weergegeven in een ‘radial plot’ (Appendix B), waarin de spreiding in leeftijd verkregen op 
submonsters wordt weergegeven. De betrouwbaarheidsindicatie in tabel 2 is gebaseerd op de 
spreiding in resultaten tussen submonsters in combinatie met de luminescentie-eigenschappen van 
het materiaal, en moeilijk kwantificeerbare onzekerheden in het dosistempo. Aanvullende informatie 
is voor de opdrachtgever beschikbaar via onze database: www.LumiD.nl. 

 
Tabel 2. Samenvatting van luminescentiedateringsresultaten 

 

3 Synthese 

Luminescentiedateringen zijn verkregen door OSL meting op de kwarts fractie. Resultaat geeft aan 
dat de onderzochte afzetting is gevormd rond 4.1 ± 0.2 ka. Deze dateringen biedt een redelijke 
bepaling van de begravingsouderdom van de sedimenten, hoewel resultaten op een enkel monster 
altijd met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.   

NCL 
Code

Client 
Code

Lat. Lon. Diepte 
(m)

Palaeodosis (Gy) Dosistempo 
(Gy/ka)

Ouderdom (ka) Betrouwbaarheid Comments

NCL-71615315 BEH1544 104271 486516 2.10 6.8 ± 0.2 1.68 ± 0.07 4.1 ± 0.2 Likely OK CAM
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Quartz OSL methods and tests 

Table A 1. SAR procedure adopted for quartz in this project. Extra step 1 serves to check whether the sample is free of 
feldspar contamination. (Wintle and Murray, 2006) 

Step Action Measured 
1 Beta dose (or Natural dose)  
2 10s preheat to 200 oC  
3 20s blue stimulation at 125 oC Ln, Li 
4 Beta test dose  
5 Cutheat to 180 oC  
6 20s blue stimulation at 125 oC Tn, Ti 
7 40s blue bleach at 210 oC   
8 Repeat step 1-7 for a range of doses (incl. zero and repeat dose)  
Extra 1 Repeat step 1-7 with added infrared bleach at 30 oC prior to step 3  

Doserecovery 

 

Table A 2. Radial plot showing results of dose recovery test 
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Pre-heat plateau 

 

Figure A 1. Thermal Transfer test results 
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Age distributions for OSL dating 

The radial plots (Galbraith, 1990) shown for each sample below indicate single-aliquot 
luminescence ages (open and filled dots) and the sample age obtained through the CAM model 
(shading; (Galbraith et al., 1999). The curved y-axis indicates the age estimate, whereas the x-axis 
reflects the precision of the individual estimates (most well-known points plot on the right-hand 
side). To construct these graphs, single-aliquot palaeodose estimates were divided by the sample 
dose rate. Uncertainties in dose rate and systematic uncertainties in palaeodose estimation are not 
included in the graph. Data points that fall within the shaded area and agree with the final age 
estimate. The robustness of the age obtained is reflected by the percentage of single-aliquot ages 
within the shaded band, and by the overdispersion percentage (OD; indicated in title). 
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einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp
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