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Samenvatting

In opdracht van de Adriaan van Erk Groep heeft Archol een verkennend en karterend 

booronderzoek uitgevoerd binnen een deel van het plangebied Frederiksoord: een 

terrein dat tot voor kort ontoegankelijk was voor onderzoek. De opdrachtgever is 

voornemens om het plangebied her in te richten. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden op dit terrein kunnen leiden tot aantasting van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van het 

IVO-Overig. Tijdens het onderzoek zijn in totaal negen boringen gezet binnen het 

voorheen ontoegankelijke deel van het plangebied, met een onderlinge afstand van 

30 m. De boringen liggen in het verlengde van een boorraai van een eerder onderzoek 

uit 2005 en complementeren zo het 30x35m grid van het toenmalige onderzoek. De 

boringen zijn tot ca. 120 cm –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm en vervolgens tot minimaal 2 meter -Mv doorgezet met een guts met een 

diameter van 3 cm. 

Conform de verwachting bevinden zich binnen het onderzoeksgebied een pakket 

oever-op-beddingafzettingen, waarvan de bovenkant is opgenomen in de bouwvoor. 

Onder deze bouwvoor bevindt zich een potentieel archeologisch niveau in de top van 

de resterende oeverafzettingen. 

Voor het onderzoeksgebied geldt dat de voorgenomen bodemingrepen, indien 

deze dieper gaan dan 0,45 m -Mv of 0,28 m +NAP, een bedreiging vormen voor 

eventueel aanwezige archeologische waarden. Indien planaanpassing niet mogelijk 

is wordt geadviseerd te onderzoeken of daadwerkelijk archeologische resten in het 

plangebied aanwezig zijn. Omdat er geen vondstlaag aanwezig is en er voornamelijk 

archeologische resten worden verwacht die zich kenmerken door grondsporen, met 

een doorgaans beperkt aantal vondsten is verder karterende booronderzoek hier 

geen zinvolle methode. Daarom wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Adriaan van Erk Groep heeft Archol op 26 februari 2018 een 

verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd binnen het plangebied 

Frederiksoord. De opdrachtgever is voornemens om het plangebied her in te richten. 

Bij de herontwikkeling kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische 

resten worden geschaad. Voor het gebied geldt een middelhoge tot hoge verwachting 

op archeologische resten (Bijlage 1). In de bestemmingsplannen is daarom vastgelegd 

dat voorafgaand aan de realisatie archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden 

om te bepalen of er daadwerkelijk archeologische waarden bedreigd worden. Zo ja, 

dan dient vervolgonderzoek uit te wijzen of deze waarden behoudenswaardig zijn en in 

aanmerking komen voor behoud (in situ bewaren of archeologisch opgraven).

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Met het booronderzoek 

wordt de archeologische verwachting in het veld getoetst en kunnen (sommige) 

vindplaatsen worden opgespoord. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied Rijnsburg – Frederiksoord bevindt zich direct ten zuiden van de 

bebouwde kom van Rijnsburg, tussen de Valkenburgerweg in het westen en de 

Rijnsburgerweg in het oosten (Figuur 1.2). Het plangebied ligt aan weerszijde van 

de gemeentegrens tussen Katwijk (Rijnsburg) en Oegstgeest. Het onderzoeksge-
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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bied beslaat een klein deel van dit plangebied binnen de grenzen van de gemeente 

Oegstgeest en is ca. 0,95 ha groot. Binnen het omliggende plangebied is eerder al 

archeologisch vooronderzoek verricht door middel van (onder meer) een karterend 

booronderzoek.1 Sommige percelen van het plangebied waren toen echter niet 

toegankelijk. Het bevoegd gezag van de gemeenten Katwijk en Oegstgeest2 heeft 

daarom besloten dat voorafgaand aan de realisatie van de bouwplannen hier eerst 

alsnog archeologisch vooronderzoek dient plaats te vinden.

Momenteel is op het gehele onderzoeksgebied een tuinbouwkas aanwezig. Centraal in 

de kas bevindt zich een ca. 2 m breed pad van beton, net als op de eerste ca. 15 m aan 

de (oostelijke) voorzijde van de kas. De rest van de kas is onverhard en aan weerszijde 

van het pad ingericht met plantbedden. 

De plannen voorzien in de bouw van onder meer woningen, sloten en plassen (Bijlage 

1). De exacte verstoringsdiepte is in deze fase nog niet bekend.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al 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. 

1  Jansen 2005.
2  Het bevoegd gezag van beide gemeenten wordt bij dit project vertegenwoordigd door arche-

ologisch adviseur dr. Boudewijn Voormolen van de gemeente Katwijk.
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK).
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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. 

Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek (IVO-o). Het IVO-o bestaat uit 

een verkennend en karterend booronderzoek. Het verkennend veldonderzoek heeft tot 

doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde 

archeologische verwachting nader aan te scherpen of controleren. Het karterend  

booronderzoek is er op gericht daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te 

sporen en te begrenzen. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Verkennend/Karterend booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: IVO-o Rijnsburg - Frederiksoord

Archolprojectcode: RFR1775

Archis-zaaknummer: 45895373100

Opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep

Directievoering: Hazenberg Archeologie (R. Buitenhuis)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk en Gemeente Oegstgeest

Adviseur bevoegd gezag: -

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 26-02-2018

Rapport gereed: 12-03-2018

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Niet beoordeeld

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Oegstgeest

Plaats: Oegstgeest

Toponiem: Frederiksoord

Coördinaten gebied: 90.600 / 466.400

Oppervlakte onderzoeksgebied: Ca. 0.95 ha

Huidig grondgebruik: Kas

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: E-Depot voor de Nederlandse Archeologie (DANS)

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Archeologische verwachting

2.1 Vooronderzoek3

Sinds 2005 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden binnen of direct grenzend 

aan het onderzoeksgebied (Tabel 2.1). Het betreft twee booronderzoeken, twee proef-

sleuvenonderzoeken en een kleine opgraving. Hieronder volgt een korte beschrijving 

van de onderzoeksgeschiedenis van het onderzoeksgebied en de uitkomsten van de 

diversen onderzoeken.

Jaar Type onderzoek Uitvoerder Rapportage

2005 Booronderzoek RAAP Jansen 2005

2014 Booronderzoek IDDS Wilbers 2014

2014 Proefsleuven Archol Van de Geer 2015

2014 Opgraving Archol Van de Geer 2017

2015 Proefsleuven Archol Hemminga 2016

In 2005 is een beperkt bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een karterend 

booronderzoek (Figuur 2.1: blauw).4 Op basis van het bureauonderzoek werd gesteld 

dat het gebied een hoge archeologische verwachting heeft voor bewoningssporen 

vanaf de late ijzertijd, gezien de paleogeografische ontwikkeling van het gebied in 

relatie tot de reeds bekende archeologische vondsten uit de omgeving.

In totaal zijn verspreid over het plangebied 94 boringen gezet in een driehoeksgrid, 

waarmee een boordichtheid werd gehaald van ca. 10 boringen per ha. Tevens is op de 

onbebouwde delen van het plangebied (ca. 20%) een oppervlaktekartering uitgevoerd. 

Uit de bevindingen blijkt dat de bodem van het gebied wordt gekenmerkt door 

kalkhoudende lagunaire afzettingen. De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor 

van ca. 40 cm dik die overgaat in een laag zandige klei. Hieronder bevindt zich op 

de meeste plaatsen een laag sterk tot uiterst siltige klei die overgaat in matig tot 

zwak siltig beddingzand. De zanddiepte varieert sterk en vooral in het centrale deel 

van het gebied bevindt het zand zich dieper. Hier bevindt zich naar verwachting een 

perimariene crevasseloop. Van het zand kon toentertijd niet met zekerheid bepaald 

worden of het onder fluviatiele of mariene invloed is afgezet. De profielen zijn over het 

gehele verloop kalkrijk, wat de conservering van botmateriaal ten goede komt. Tijdens 

het karterend veldonderzoek zijn zowel bij de oppervlaktekartering als in de boringen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat voornamelijk om aardewerkfrag-

menten uit de middeleeuwen in de bouwvoor. Verder zijn geen cultuurlagen of sporen 

van fosfaat aangetroffen.

Het onderzoek uit 2014 bestond uit een bureauonderzoek in combinatie met een 

verkennend booronderzoek in het oostelijk deel van het plangebied in Oegstgeest 

(Figuur 2.1: groen).5 Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied is gelegen 

op de zandige afzettingen van de Oude Rijn en er op basis daarvan een hoge 

archeologische verwachting is op resten uit de ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Deze 

archeologische resten werden verwacht aan het maaiveld of direct onder de bouwvoor. 

3  Tekst overgenomen (en geactualiseerd) uit: Van de Geer 2017.
4  Jansen 2005; Isarin & Bosman 2005.
5  Wilbers 2014.

Tabel 2.1 
Eerder uitgevoerd onderzoek binnen en rond 
het onderzoeksgebied.
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Om de verwachting te toetsen, is een verkennend booronderzoek uitgevoerd door 

middel van acht boringen. De bodem bleek te zijn opgebouwd uit lagen kalkrijk 

siltig zand en kalkrijke zandige klei, waarbij de afzettingen van beneden naar boven 

steeds minder zandig werden en daardoor steeds fijner. Geconcludeerd werd dat 

de aangetroffen sedimenten en de waargenomen globale fining upwards sequentie 

karakteristiek zijn voor een stroomrug van een grote rivierloop. Deze conclusie 

bevestigde de verwachting van het bureauonderzoek.

In 2014 is een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek binnen het plangebied, 

uitgevoerd (Figuur 2.1: geel).6 Dit onderzoek bestond uit acht proefsleuven waarvan 

er twee in het westelijk deel (Katwijk) van het plangebied lagen en de overige zes 

in het oostelijk deel van het plangebied, in Oegstgeest. Hierbij werd in het zuidelijk 

deelgebied een behoudenswaardige vindplaats aangetroffen in de vorm van een 

greppel. De greppel vormde een halve cirkel met daaraan een vertakking richting het 

zuiden. Op twee plaatsen werd een concentratie aardewerk gevonden in de greppel. 

Het handgevormde aardewerk bestaat uit een tamelijk goed geconserveerd en rijk 

versierd complex , dat overeenkomsten vertoont met de zogenaamde Santpoort II 

stijlgroep uit de periode late ijzertijd tot en met het begin van de Romeinse tijd. Voor 

de overige delen van het onderzoeksgebied bleek geen sprake van behoudenswaardige 

vindplaatsen. De vindplaats is hetzelfde jaar binnen de grenzen van het wegcunet nog 

opgegraven. Vermoedelijk gaat het om de resten van een cultusplaats.7

De landschappelijke situatie kwam overeen met de resultaten van de eerder 

booronderzoeken. Ter hoogte van de vindplaats lag aan de basis van het profiel 

een pakket sterk siltig, grijs zand met kleilagen, waarvan de top van oost naar west 

langzaam afliep. Dit pakket is geïnterpreteerd als beddingzand. Aan de hand van twee 

6  Van de Geer 2015.
7  Van de Geer 2017.
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Figuur 2.1 
Locatie van het onderhavig plangebied 
(rood), het booronderzoek uit 2005 (blauw), 
het proefsleuvenonderzoek uit 2014 (geel) 
en het booronderzoek uit 2014 en proef-
sleuvenonderzoek uit 2015 (beide groen). De 
opgraving vond plaats op het snijpunt van 
het groene, gele en blauwe onderzoekgebied.
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schelpenmonsters kon worden vastgesteld dat dit pakket van mariene oorsprong 

is. Hierop bleek een grijs pakket zwak tot matig zandige klei te liggen dat over gaat 

in een pakket uiterst siltige klei met zandlagen met daarboven een laag sterk siltig 

zand. Dit pakket is geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Oude Rijn. Aan de top 

van het profiel bevond zich een zandige bouwvoor van 40-70 cm dik. De top van het 

oorspronkelijke bodemprofiel bleek hierin opgenomen.

Aansluitend heeft nog een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op het perceel 

direct ten noordenwesten van het onderzoeksgebied.8 Het onderzoek vond plaats in 

juli 2015 op het bedrijventerrein aan de Rijnsburgerweg 59A in het westelijk deel van 

het booronderzoek uit 2014 (Figuur 2.1: groen). Er zijn vier proefsleuven gegraven, 

waarbij slechts één natuurlijk spoor is aangetroffen: een smal geultje.

2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het vooronderzoek en met in achtneming van de hiervoor vermelde 

onderzoeken geldt de volgende gespecificeerde archeologische verwachting:

Onder een  40-70 cm dikke bouwvoor bevindt zich een intact oever-op-bedding 

landschap. Het oeverpakket bestaat uit laag sterk siltig zand dat naar beneden toe 

overgaat in een pakket uiterst siltige klei met zandlagen en vervolgens in een zwak tot 

matig zandige klei. Hieronder bevinden zich de beddingafzettingen bestaan uit sterk 

siltig, grijs zand met kleilagen.

In of direct onder de bouwvoor kunnen archeologische resten worden verwacht die 

dateren van de (late) ijzertijd tot en met de Nieuwe Tijd, die worden gekenmerkt 

door grondsporen en/of vondsten. Op basis van eerder onderzoek is de gaafheid en 

conservering van dergelijke resten gemiddeld tot goed. Over de omvang of locatie van 

de resten binnen het plangebied is niets bekend. Eventuele verstoringen dienen door 

middel van onderhavig booronderzoek te worden vastgesteld.

Zie ook tabel 4.1 voor de bijgestelde gespecificeerde verwachting.

8  Hemminga 2016.
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Verkennend en karterend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2)  het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op 

de aanwezigheid van een vondstrijke vindplaats.

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0 en het Plan van Aanpak (PvA).9 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal negen boringen gezet binnen het plangebied, met 

een onderlinge afstand van 30 m. De boringen liggen in het verlengde van een boorraai 

van het onderzoek uit 2005 en vallen zo binnen het 30x35m grid van het toenmalige 

onderzoek (Figuur 3.1).

Voor het vastleggen van de locatie van de boringen zijn met behulp van het Differential 

Global Positioning System (DGPS) twee vaste punten aangelegd aan de west- en 

oostzijde van de kas. Met behulp va neen Robotic Total Station (rTS) zijn vervolgens de 

boorpunten ingemeten en is de hoogte in cm t.o.v. NAP vastgelegd.

De boringen zijn tot ca. 120 cm –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm en vervolgens tot minimaal 2 m -Mv doorgezet met een guts 

met een diameter van 3 cm. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) die voldoet aan de NEN5104 

norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern met het blote 

oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 2 

opgenomen achter in het rapport.

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en 

het opsporen van vindplaatsen met een vondstlaag met dichte vondststrooiing (vnl. 

nederzettingen).

Het veldwerk is uitgevoerd door P. van de Geer (KNA Prospector MA) en S. Beuger MA.

3.3 Resultaten

Het booronderzoek heeft een duidelijk beeld gegeven van de geologische opbouw van 

het onderzoeksgebied. Binnen alle boringen is sprake van een vrij uniform beeld. In 

algemene zin is de bodemopbouw als volgt:

- De bovenste 30-40 cm bestaat uit sterk humeus, donkergrijszwarte tot donker-

bruingrijze opgebrachte teelaarde. Het maaiveld ligt tussen de 0,33 en 0,73 m 

+NAP.

9  Goossens & Van de Geer 2018.

3
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- Hieronder bevindt zich vanaf 0,38-0,05 m +NAP een 10-35 cm dikke laag van uiterst 

siltig tot sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk zand. Dit betreft de oude 

bouwvoor, waarop de voornoemde teelaarde is aangebracht. In de bouwvoor 

zijn enkele malen puinspikkels en aardewerk fragmentjes uit de Nieuwe tijd 

aangetroffen. Ook kwam modern glas voor. 

- Hieronder bevindt zich vanaf 0,45-0,95 m -Mv (0,28 m +NAP en 0,48 m -NAP) een 

pakket sterk siltig tot uiterst siltig, matig fijn, kalkrijk zand. De overgang met het 

bovenliggend pakket is diffuus. Het zand is doorgaans lichtbruingrijs van kleur 

en bevat roestvlekken en soms wat schelpgruis. Ook komen dunne kleilagen 

voor die naar onder toe vaak in aantal toenemen, soms resulterend in een dunne 

laag uiterst siltige of sterk zandige klei met zandlaagjes. Dit pakket kan worden 

geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Oude Rijn. 

- Aan de basis van het profiel bevindt zich een pakket matig siltig, licht grijs tot grijs, 

matig fijn zand met zo nu en dan kleilaagjes. De overgang naar dit pakket is vrij 

abrupt. Het zand is kalkrijk en er komen enkele roestvlekken en schelpgruis voor. 

De top van dit pakket ligt tussen 0,9-1,4 m -Mv (0,24-0,73 m -NAP). Vanaf ca. 1,10 

m -NAP is het pakket volledig gereduceerd. Dit pakket kan worden geïnterpreteerd 

als beddingafzettingen. Bij eerder onderzoek is aan de hand van schelpfragmenten 

vastgesteld dat dit pakket van mariene oorsprong is.

In afwijking van dit beeld ontbreken de oeverafzettingen in boring 4, 8 en 9. Hier is 

onder de bouwvoor een blauw- tot groengrijze klei met plantenresten aangetroffen. 

Mogelijk gaat het om de vulling van een gedempte sloot. Het is echter niet uitgesloten 

dat het om verstikking/verblauwing van de bodem gaat, als gevolg van de (voormalige) 

afdekkende bebouwing en bestrating: het zou dus kunnen dat de oeverafzettingen hier 

wel aanwezig zijn,  maar dat deze door verkleuring niet als zodanig te herkennen zijn. 

In de boring was dit niet met zekerheid vast te stellen.

De hoogte van de top van de beddingafzettingen komt in groten lijnen overeen met de 

in 2005 aangetroffen waarden zoals die ook in Figuur 3.1 staan aangegeven. Alleen ter 

hoogte van boring 1 en 2 bevindt de top van het beddingzand zich hoger dan op basis 

van de kaart mag worden verondersteld. Dit lijkt echter vooral veroorzaakt door het 

grote gewicht dat door de interpolatiemethode aan de afwijkende boring 79 van het 

RAAP-onderzoek lijkt te zijn toegekend. 

Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart vooronderzoek (Jansen 
2005) aangevuld met de boringen uit het 
onderhavig onderzoek (blauwe punten met 
boornummers 1 t/m 9).



18 Frederiksoord



Frederiksoord    19

Conclusie

4.1 Conclusie

De gespecificeerde archeologische verwachting kan middels de resultaten van het 

booronderzoek grotendeels worden bevestigd en enigszins worden aangescherpt:

- Conform de verwachting bevinden zich binnen het onderzoeksgebied oever-op-

beddingafzettingen.

- De bovenkant van het oorspronkelijk bodemprofiel is opgenomen in de bouwvoor.

- Onder de bouwvoor bevindt zich een potentieel archeologisch niveau, namelijk in 

de top van de resterende oeverafzettingen tussen 0,45-0,95 m -Mv (0,28 m +NAP 

en 0,48 m -NAP).

- Er zijn tijdens het booronderzoek mogelijk ondiepe lokale verstoringen 

aangetroffen t.h.v. boring 4, 8 en 9. 

De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is in beknopte vorm 

weergeven in Tabel 4.1.

Eigenschap Verwachting

Datering ijzertijd tot Nieuwe tijd

Complextype alle mogelijke complextypen

Omvang onbekend

Diepteligging top van de oeverafzettingen tussen 0,45-0,95 m -Mv (0,28 m +NAP 
en 0,48 m -NAP)

Gaafheid en conservering gemiddeld tot goed

Locatie gehele onderzoeksgebied

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia, geen vondstlaag

Mogelijke verstoringen lokale verstoringen als gevolg van perceleringssloten of verblauwing 

4.2 Selectieadvies

Voor het onderzoeksgebied geldt dat de voorgenomen bodemingrepen, indien deze 

dieper gaan dan 0,45 m -Mv of 0,28 m +NAP, een bedreiging vormen voor eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt 

geadviseerd te onderzoeken of daadwerkelijk archeologische resten in het onder-

zoeksgebied aanwezig zijn. Omdat er geen vondstlaag aanwezig is en er voornamelijk 

archeologische resten worden verwacht die zich kenmerken door grondsporen met 

een doorgaans beperkt aantal vondsten, is verder karterende booronderzoek hier 

geen zinvolle methode. Daarom wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren.

Het bovenstaande betreft een selectieadvies dat is opgesteld op basis van strikt 

inhoudelijk archeologische argumenten. Het selectieadvies dient te worden voorgelegd 

aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk een selectiebesluit moet nemen. Het 

selectiebesluit en de te nemen maatregel (vervolgonderzoek of vrijgeven) is 

voorbehouden aan de bevoegde overheid. 

Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek is een door een daarvoor 

gecertificeerd bedrijf opgesteld en door de bevoegde overheid goedgekeurd 

Programma van Eisen noodzakelijk. 

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.

4
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in rood, bron luchtfoto: 

PDOK).

Figuur 2.1 Locatie van het onderhavig plangebied (rood), het booronderzoek uit 2005 

(blauw), het proefsleuvenonderzoek uit 2014 (geel) en het booronderzoek uit 2014 

en proefsleuvenonderzoek uit 2015 (beide groen). De opgraving vond plaats op het 

snijpunt van het groene, gele en blauwe onderzoekgebied.

Figuur 3.1 Boorpuntenkaart vooronderzoek (Jansen 2005) aangevuld met de boringen 

uit het onderhavig onderzoek (blauwe punten met boornummers 1 t/m 9).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Eerder uitgevoerd onderzoek binnen en rond het onderzoeksgebied.

Tabel 4.1 Bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Ontwerp en verwachtingskaart
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Boorbeschrijvingen

boring: RFR75-1
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.506, Y: 466.352, hoogte: 0,73, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,27 m -NAP

boring: RFR75-2
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.534, Y: 466.362, hoogte: 0,63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: fragmenten aardewerk, begindatering: 1500, einddatering: 1999

60 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,37 m -NAP

Bijlage 2 Boorkolommen
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Boorbeschrijvingen

boring: RFR75-3
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.563, Y: 466.372, hoogte: 0,66, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,34 m -NAP

boring: RFR75-4
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.590, Y: 466.381, hoogte: 0,69, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag

60 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, kleibrokken, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: sloot?

120 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,31 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RFR75-5
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.619, Y: 466.391, hoogte: 0,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,55 m -NAP

boring: RFR75-6
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.645, Y: 466.399, hoogte: 0,40, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag

65 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: verstikt?

75 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,60 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RFR75-7
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.674, Y: 466.409, hoogte: 0,47, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, blauwgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verstikt/verstoord

95 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,53 m -NAP

boring: RFR75-8
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.703, Y: 466.419, hoogte: 0,38, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie:
beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,62 m -NAP
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Boorbeschrijvingen

boring: RFR75-9
beschrijver: PG/SB, datum: 26-2-2018, X: 90.725, Y: 466.427, hoogte: 0,33, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: kas, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Oegstgeest, plaatsnaam: Rijnsburg, 
opdrachtgever: Adriaan van Erk Groep, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: sloot?

130 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgroengrijs, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,67 m -NAP
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