
412

A
rc
ho

l

Archol

P. van de Geer

Archeologisch bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek aan de 
Hofweg 51 te Voorschoten



Archeologisch bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek aan de 

Hofweg 51 te Voorschoten

P. van de Geer



Colofon

Archol Rapport 412

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Hofweg 51 te 

Voorschoten

Projectleiding:  drs. T.A. Goossens

Auteur:    P. van de Geer MA

Tekstredactie  drs. T.A. Goossens

Beeldmateriaal:   P. van de Geer MA

Opmaak:   A.J. Allen

Autorisatie:  drs. A.J. Tol

Handtekening

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2018

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

  

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 8

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 9

  

2 Bureauonderzoek 11

 2.1 Inleiding en methodiek 11

 2.2 Landschappelijk kader 11

  2.2.1 Algemeen 11

  2.2.2 Kaartmateriaal 13

  2.2.3 Eerder onderzoek 16

 2.3 Archeologisch en historisch kader  18

  2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart  18

  2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 18

  2.3.3 Bekende archeologische gegevens (Archis) 18

  2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 20

  2.3.5 Historisch kaartmateriaal  20

  2.3.6 Bodemverstoringen 22

  2.3.7 Overige bronnen  22

 2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 23

  

3 Verkennend booronderzoek 25

 3.1 Doel en vraagstellingen 25

 3.2 Methodiek 25

 3.3 Resultaten 26

4 Conclusie 29

 4.1 Conclusie 29

 4.2 Beantwoording onderzoeksvragen 29

 4.3 Selectieadvies 30

Literatuur  31

Figurenlijst 33

Tabellenlijst 33

Bijlage 1 Boorkolommen 35

Bijlage 2 Plan van Aanpak 39





Hofweg 51    5

Samenvatting

In opdracht van RE/MAX Makelaarsgilde heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de 

Hofweg 51, te Voorschoten. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande aankoop van 

het perceel. De toekomstig eigenaar wil zich vooraf informeren over eventuele in het 

gebied aanwezige archeologische waarden met het oog op een eventuele toekomstige 

ontwikkeling van het gebied. Doel van het onderzoek is vast te stellen of eventuele 

toekomstige werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting van mogelijk 

aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek 

verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte 

archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld 

getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat de ondergrond van het 

plangebied waarschijnlijk uit een strandvlakte zou bestaan, afgedekt met komgronden 

en een oeverwal. In de top van de kom- en oeverafzettingen werd een bouwvoor 

verwacht met daarboven een ophoogpakket. Mogelijk zou in het gebied ook een 

kreekgeul voorkomen .

Tijdens het booronderzoek zijn in totaal zeven boringen gezet binnen het plangebied. 

Getracht is de boringen zoveel mogelijk in een grid van bij benadering 40x30 m te 

zetten. Hierdoor zijn vier noordwest-zuidoost georiënteerde ‘raaien’ ontstaan haaks 

op de verwachte onderliggende geologie (komgebied en oeverwal). De boringen zijn 

uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, in combinatie met een 

guts met een diameter van 3 cm. De diepte van boringen beperkt zich tot 3,9 m -Mv, 

tot in de top van de wadafzettingen. De boringen zijn in het veld beschreven door een 

senior prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke 

voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond wordt is met het blote oog onderzocht op 

archeologische indicatoren (verbrokkelen/snijden). Deze methode is geschikt voor het 

toetsen en in kaart brengen van de verwachte geologische afzettingen.

De komafzettingen, afgedekt met een antropogeen pakket van (recent) omgewerkte 

grond en een ophogingspakket zijn inderdaad aangetroffen. De kreekgeul, oever-

afzettingen en bouwvoor zijn niet aangetroffen. In plaats daarvan is onder de 

komafzettingen een pakket getijdenafzettingen aangetroffen in de vorm van 

estuariene afzettingen op wadafzettingen. De strandvlakte is vermoedelijk wel 

aanwezig, maar bevindt zich op basis van het vergelijkbare landschap ten noorden van 

het plangebied op ca 1 m of meer onder de top van de wadafzettingen (dieper dan 4,3 

m -NAP), buiten het bereik van de boringen. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen 

voor lokale duinvorming of andere hogere gelegen en voor bewoning geschikte 

plaatsen zoals strandwallen op deze duinvlakte.

Voor de komafzettingen, estuariene afzettingen en wadafzettingen geldt geen 

archeologische verwachting. Alleen voor een potentieel dieper gelegen niveau dat zich 

naar verwachting op ca. 5 m -Mv (ca. 4,3 m -NAP) bevindt, geldt een lage verwachting 

op resten uit het neolithicum en de bronstijd. Hier zijn echter geen aanwijzingen 

aangetroffen voor lokale duinvorming of andere hogere gelegen en voor bewoning 

geschikte plaatsen. Daarom wordt voor onderhavig plangebied geen verder vervolgon-

derzoek geadviseerd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van RE/MAX Makelaarsgilde (dhr. L. van der Spek) heeft Archol een 

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op een 

perceel aan de Hofweg 51, te Voorschoten (Figuur 1.1 ). Aanleiding voor het onderzoek 

is de geplande aankoop van het perceel. De toekomstig eigenaar wil zich vooraf 

informeren over eventuele in het gebied aanwezige archeologische waarden met het 

oog op een eventuele toekomstige ontwikkeling van het gebied. 

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Landgoederen en sportvelden en 

valt voor een deel binnen een zone met dubbelbestemming Waarde – archeologie – 

5 en voor het overige deel binnen een zone met Waarde – archeologie – 6. Voor de 

eerste categorie geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 0,3 m beneden maaiveld 

(-Mv) of groter dan 30 m2 een archeologisch rapport moet worden overlegd blijkens 

archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat: 

- op de betrokken bouwlocatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;

- de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin 

wordt aangetoond dat de archeologische waarden van het terrein naar het 

oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld;

- of de betrokken archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade waarin de archeologische waarden van de gronden 

die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord zijn vastgesteld. 

Voor de tweede categorie gelden dezelfde voorwaarden maar zijn de ondergrenzen 

bepaald op 1 m -Mv en een planoppervlak van 1000 m2. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Kadaster).
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Doel van het onderzoek is vast te stellen of eventuele toekomstige werkzaamheden 

zouden kunnen leiden tot aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het 

terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Met het 

booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt 

een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, ligt in het meest oostelijke deel van de 

gemeente Voorschoten tegen de gemeentegrens van de gemeente Leiden (Figuur 

1.2). Het perceel is kadastraal bekend als VST00, sectie A, perceel 5278 en ligt aan de 

Hofweg 51, ingesloten door de Hofweg in het noord- en zuidwesten en de straat Langs 

de Korte Vliet in het noord- en zuidoosten. De totale oppervlakte van het perceel 

bedraagt 6.485 m2. Het terrein is ingericht als scheepswerf en voornamelijk bebouwd 

met een aantal loodsen. In het oosten is er water in de vorm van enkele aanlegplaatsen 

in verbinding met de Vliet. In het westen is het terrein deels verhard en deels ingericht 

met grasland. Het maaiveld ligt rond 0,1-0,3 m -NAP volgens het AHN.1

Reden van het archeologisch onderzoek is de geplande aankoop van het perceel. 

De toekomstig eigenaar wil zich vooraf informeren over eventuele in het gebied 

aanwezige archeologische waarden. Er zijn nog geen concrete plannen voor de 

ontwikkeling van het terrein bekend. 

1  AHN2

Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK).
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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. 

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 bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat 

er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. 

Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde 

archeologische verwachting. Het IVO-o bestaat uit een verkennend booronderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Voorschoten – Hofweg 51

Archolprojectcode: VHO1793

Archis-zaaknummer: 4611616100

Opdrachtgever: RE/MAX Makelaarsgilde, Dhr. L. van der Spek

Bevoegd gezag: Gemeente Voorschoten

Adviseur bevoegd gezag: Mevr. K. van der Kant, Werkorganisatie Duivenvoorde (adviseur 
archeologie)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 8-6-2018 

Rapport gereed: 12-6-2018

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Niet beoordeeld

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Voorschoten

Plaats: Voorschoten

Toponiem: Hofweg 51

Coördinaten gebied: 92.040 / 461.010

Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied: 6.485 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland, Bestrating, Bebouwing: scheepswerf, Water

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

E-Depot voor de Nederlandse Archeologie (DANS)

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

In de Nota Archeologie herijking 2013 van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar en Voorschoten zijn vier verwachtings- en categorieën opgenomen. Binnen 

deze kaart valt het plangebied in een gebied met een hoge waarde of verwachting 

(Figuur 2.1). Deze categorie terreinen omvat gebieden met een hoge verwachting voor 

(restanten van) historische bebouwing; de historische dorpskernen, lintbebouwing en 

molens en gebieden met een hoge archeologische verwachting vanaf het neolithicum.2 

Dit laatste zijn de terreinen gelegen op -of op de flank van- de strandwallen, waar 

ook het plangebied onder valt. Deze verwachting vormt de basis van het hier 

gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door 

middel van het raadplegen van aanvullende literatuur en van historisch kaartmateriaal. 

Met betrekking tot bodemkundige informatie of historisch grondgebruik zijn de geo-

archeologische kaart van Voorschoten, de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas 

Delta, de geomorfologische kaart en de bodemkaart gebruikt en is een KLIC-melding 

gedaan. Ook zijn het bouwarchief en bodemloket van de gemeente Voorschoten 

benaderd, evenals de lokale heemkundekring (AWN). Met betrekking tot bekende 

archeologische gegevens zijn recente archeologische rapporten van onderzoek uit de 

omgeving gebruikt als ook de monumentenkaart. Tevens is het archeologisch infor-

matiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen 

binnen 500 m rondom het plangebied in kaart te brengen; met name die 

waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de beleids- en waardenkaart nog 

niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Algemeen

Landschappelijk gezien bevindt Voorschoten zich in het kustgebied, dat in oostelijke 

richting overgaat in het West-Nederlandse veengebied: van kustbarrière met 

strandwallen naar strandvlakte.3 De landschappelijke vorming van de Hollandse 

kustbarrière is sterk gekoppeld aan de zeespiegelstijging in het Holoceen, circa 10.000 

jaar geleden. De vorming van de strandwallen hangt samen met de kustuitbreiding die 

vanaf ongeveer 4000 voor Chr. plaatsvond. Het onderzoeksgebied bevindt zich tegen 

de oostelijke flank van de strandwal waarop ook het centrum van Voorschoten ligt, 

direct aan het mondingsgebied en het stroomgebied van de Oude Rijn.

Voor zover bekend is dit de meest oostelijke en daarmee de oudste strandwal in 

West-Nederland. Circa 3700 voor Chr. is deze strandwal gevormd als gevolg van 

een afname van de snelheid van zeespiegelstijging in combinatie met heersende 

processen van golf- en getijdenwerking en een toenemende zandaanvoer langs de 

kust. Vóór deze strandwal - ten westen van het onderzoeksgebied - vormde zich een 

strandvlakte, waarop later een tweede strandwal tot ontwikkeling kwam (Formatie 

van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort). Een strandvlakte vormt zich onder invloed 

2  Conceptnota Archeologie Herijking 2013, 16.
3  Overgenomen en geactualiseerd uit een bureauonderzoek van een plangebied met vergelijk-

bare ligging: Sprangers & Jansen 2012.

2
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Figuur 2.1 
Uitsnede archeologische waarden- en 
beleidskaart Gemeente Voorschoten (bron: 
Gemeente Voorschoten).

Figuur 2.2 
Geomorfologische kaart met het plangebied 
in rood.
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van schommelingen in de afname van de zeespiegelstijging: wanneer de snelheid 

van kustafbouw toeneemt, vormen zich strandvlakten en geen strandwallen. Het 

bovengenoemde proces herhaalde zich in westelijke richting tot aan het begin van de 

jaartelling. In feite kan gesteld worden dat de zone met strandwallen is opgebouwd 

door tegen elkaar aan gevleide reeksen van smalle strandwallen met tussenliggende 

strandvlakten. Op de strandwallen vormden zich lage duinen (zgn. Oude Duinen: 

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl), terwijl in de afgesloten 

strandvlakten veen tot ontwikkeling kwam.

Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de landinwaartse zijde van de oudste 

strandwal en is dus al vrij snel buiten de directe mariene invloed komen te liggen. Mede 

onder invloed van de stijgende zeespiegel en de daarmee stijgende grondwaterspiegel 

vond veengroei plaats in lager gelegen gebieden. Het meters dikke pakket veen heeft 

zich ontwikkeld tot op de flanken van de strandwal. Alleen de hogere, met oude duinen 

afgedekte delen van de strandwal zijn niet met veen afgedekt geraakt.

Het ten noorden van het plangebied gelegen mondingsgebied van de Oude Rijn 

maakt deel uit van de zogenoemde perimariene zone: in de ondergrond zijn fluviatiele 

afzettingen van de Oude Rijn aanwezig, die mede onder invloed van de stuwende 

werking van de zee zijn gevormd.4 De Oude Rijn is ontstaan tussen ca. 4700 en 4500 

v.Chr. (5730 BP± 60) en mondde vanaf ongeveer 3225 tot 2750 v.Chr. ter hoogte van het 

huidige Leiden uit in een estuarium.5 Hierdoor stond het afwisselend onder mariene 

en fluviatiele invloed. Doordat de strandwallen zich steeds meer zeewaarts bleven 

uitbreiden schoof ook het estuarium verder op naar het westen. Van een waddenmilieu 

kwam het gebied hierdoor in een kweldermilieu te liggen.6 Vanaf de vroege ijzertijd 

nam de mariene invloed echter weer toe als gevolg van de afnemende watertoevoer 

van de Oude Rijn. Onder invloed van het getij werden mariene sedimenten 

(Laagpakket van Walcheren) over het Hollandveen afgezet. 

2.2.2 Kaartmateriaal

Op de geomorfologische kaart (Figuur 2.2) ligt het plangebied in een vanwege 

bebouwing niet gekarteerd gebied, maar aan de hand van de direct ten zuidwesten 

gelegen gebied mag verondersteld worden dat het gebied zich in een rivierkomvlakte 

(eenheid 1M23) bevindt tussen de strandwal (3K28) in het noordwesten en een rivierin-

versierug (3K26) in het zuidoosten. 

Gelijk ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Vliet. Dit kanaal volgt de 

noordelijke oever van een prehistorische kreek die in de Romeinse tijd is gekanaliseerd: 

het kanaal van Corbulo (Figuur 2.3). Deze kreek was waarschijnlijk in de ijzertijd al 

bewoonbaar. De veronderstelling is dat het kanaal van Corbulo hier op dezelfde 

locatie ligt als de huidige Vliet, dat een kanaal is met een laatmiddeleeuwse origine.7 

Bij diverse waarnemingen ter hoogte van Leidschendam bleek het kanaal steeds in 

het veen ingegraven te zijn, tot net boven de zandige kustafzettingen (strandwal/-

vlakte?).8 Volgens de kaart van Van Dinther bevindt het zuidoostelijk deel van het 

plangebied zich op het lage deel van een oeverwal. De ligging van de hoge delen van 

de oeverwal komen overeen met de op de geomorfologische kaart gekarteerd ligging 

van de rivierinversierug.

4  De Kruif 2008, 13; Overgenomen en geactualiseerd uit Van de Geer 2016.
5  Cohen et al. 2012, 136; Wilbers 2014, 7-8.
6  Jansen 2005.
7  De Kort & Raczynski-Henk 2014, 65.
8  Idem, 61.
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Figuur 2.3 
Uitsnede uit de Limeskaart met het 
plangebied in rood (Bron: Van Dinter 2012).
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Figuur 2.4 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied in 
rood (bron: Cohen et al. 2012).
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Op de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas Delta ligt het zuidoostelijk 

deel van het plangebied op een oude stroomgordel van de Oude Rijn (Oude Rijn 

post-Werkhoven; Figuur 2.4). De actieve fase van deze stroomgordel is gedateerd door 

middel van verschillende 14C-dateringen. De jongste restgeul is gedateerd op 1729 ± 31 

BP.9 De laatste fase dateert daarmee uit de 3e en/of 4e eeuw na Chr.

Volgens de geoarcheologische kaart van de gemeente bevindt het plangebied zich op 

de volgende ondergrond: Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van 

Wormer en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer en/of de 

Laag van Rijswijk dieper liggen dan 5 m -NAP (Eenheid 1; Figuur 2.5).

Op de bodemkaart (Figuur 2.6) ligt het plangebied ook binnen een niet gekarteerde 

zone, maar op basis van het naastgelegen wel gekarteerde gebied kunnen we er vanuit 

gaan dat oorspronkelijk een Liedeerdgrond (zavel, profielverloop 1; eenheid pMv51) 

in het gebied aanwezig was met grondwatertrap III (grondwater tussen 0,1-1 m -Mv). 

De Liedeerdgronden worden aangetroffen binnen de invloedssfeer van de Oude Rijn.10 

De moerige ondergrond bestaat uit bosveen of eutroof broekveen. Onder de minerale 

eerdlaag (0,2-0,35 m -Mv) komt een kalkloze, zware kleilaag voor met roestvlekken. De 

aanwezigheid van okerkleurige roest wijst meestal op zure eigenschappen van de klei. 

Het hoge zandgehalte in de bovengrond is het gevolg van bemesting met zandrijke 

stalmest, maar mogelijk ook deels veroorzaakt door overstuiving met duinzand.

9  Cohen et al. 2012, 276; UtC-13359.
10  Markus & Wallenburg 1982, 66.

Figuur 2.5 
Uitsnede uit de geoarcheologische kaart 
van de Gemeente Voorschoten met het 
plangebied centraal in rood (bron: TNO).
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2.2.3 Eerder onderzoek

In de directe omgeving hebben diverse eerdere onderzoeken plaatsgevonden, maar 

één onderzoek is op landschappelijk vlak voor onderhavig plangebied bijzonder 

relevant. Direct aan de overzijde van de Korte Vliet, ten noordoosten van het 

plangebied is in 2016 een booronderzoek uitgevoerd door RAAP op het terrein van de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI; zie ook Figuur 2.8).11 Tijdens het booronderzoek 

is in het gehele plangebied een ophogingspakket aangetroffen. Direct vanaf het 

maaiveld is een zwak zandig kleipakket aanwezig, gevolgd door dikke pakketten 

ophoogzand. De gemiddelde dikte van dit pakket is 1,90 m. In het zuidelijke deel van 

het plangebied zijn komafzettingen (klei op veen) aangetroffen. In het noordwestelijke 

deel zijn met name estuariene afzettingen aangetroffen. Beide afzettingen worden 

doorsneden door een kreekgeul die van zuidwest naar noordoost door het plangebied 

loopt (Figuur 2.7 zone 1). Op basis van de veldresultaten heeft het alle waarschijnlijk-

heid dat het een natuurlijke kreekgeul(opvulling) is. Er kan echter niet met zekerheid 

uitgesloten worden dat het het kanaal van Corbulo betreft. De top van deze kreek-

afzettingen is aangetroffen tussen de 1,60 - 2,80 m -Mv (2,6 - 3,7 m +NAP). In het 

middendeel van het plangebied is in de diepere ondergrond een strandwal aanwezig 

(Figuur 2.7 zone 2). Die strandwal wordt globaal in de periode midden-neolithicum t/m 

bronstijd (3700-1000 v.Chr.) gedateerd. In het plangebied bevindt het zand zich tussen 

de 4,65 - 5,00 m -Mv (4,3 - 4,6 m -NAP).

Zowel de strandwal als de kreekgeul lopen parallel aan de Vliet. De strandwal lijkt net 

buiten onderhavig plangebied te vallen, maar de kreekgeul loopt mogelijk wel door 

binnen het nu onderzochte plangebied. 

11  Conradi 2016.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Volgens de gemeentelijke beleid- en verwachtingskaart bevindt het plangebied zich 

in een zone met een hoge archeologische verwachting op resten van het vanaf het 

neolithicum. Waarom dit specifieke gebied deze verwachting heeft gekregen is niet 

te achterhalen, maar vermoedelijk omdat het een terrein is dat is gelegen op de 

flank van de strandwallen. De verwachtingskaart geeft echter geen gedetailleerde 

onderbouwing en deze aanname komt ook niet overeen met informatie van de 

geomorfologische kaart (rivierkomtvlakte) en paleogeografische kaart (deels 

stroomgordel).

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Rondom het plangebied zijn drie terreinen aanwezig die staan aangeduid op de 

Archeologische MonumentenKaart (Tabel 2.1; Figuur 2.8). Het betreft de resten van 

de hofstede Vredenhoef op ca. 150 m ten westen van het plangebied (3180). Op ca. 

500 m ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een terrein van zeer hoge 

archeologische waarde met de resten van twee veenwegen uit de late bronstijd 

of vroege ijzertijd en sporen uit het neolithicum (16208). Tenslotte bevindt zich 

aan de overzijde van de Vliet, op ca. 300 m ten oosten van het plangebied, in de 

Oostvlietpolder een terrein met bewoningssporen uit de midden-Romeinse tijd (15377).

Monument Toponiem Waarde Complextype
3180 Leidseweg; 

Vredenhoef
hoge archeologische 
waarde

moated site (Late Middeleeuwen)

Terrein met resten van de hofstede Vredenhoef uit de Late Middeleeuween. Vredenhoef 
is vooral van belang vanwege de tuinen, die in de Middeleeuwen zeer luxe waren. 
Bovengronds is uitsluitend een historische waterput zichtbaar.

16208 Krimwijk II, Zuid 
Hoflandse polder

zeer hoge archeologi-
sche waarde

bewoning (inclusief verdediging) 
(Neolithicum), 
veenweg (Late Bronstijd-Vroege IJzertijd)

Terrein met twee veenwegen uit de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd en sporen van 
bewoning uit het Neolithicum. De veenwegen zijn door middel van een proefsleufonder-
zoek ontdekt en waren te volgen over vele tientallen meters. Dit terrein heeft een zeer hoge 
waarde door de gaafheid en conservering van de twee veenwegen en de aanwezigheid van 
Neolithische bewoningsresten.

15377 Oostvlietpolder hoge archeologische 
waarde

bewoning (inclusief verdediging) 
(Midden Romeinse Tijd-Middeleeuwen)

  Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd midden (70-270 na Christus) tot 
de Middeleeuwen (450-1000 na Christus.). In het noorden van de Oostvlietpolder zijn 10 
vindplaatsen vastgesteld, met name uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. Door middel van 
een proefsleuvenonderzoek is het bestaan van de inheems-Romeinse vindplaats (nederzet-
tingsterrein) vastgesteld. Dit terrein is als enige in de Oostvlietpolder opgenomen op de 
AMK Zuid-Holland. Aan de noordzijde van de vindplaats ligt een diep ingesneden geul. De 
vindplaats ligt op oeverafzettingen van deze geul. De archeologische indicatoren ter hoogte 
van de geul, bevinden zich in de top van de geulvulling. Dit duidt er op dat de geul ten tijde 
van de bewoning al volledig was verland.

2.3.3 Bekende archeologische gegevens (Archis)

Om de bekende archeologische waarden uit de omgeving in kaart te brengen is in 

Archis gekeken naar waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen 

binnen een straal van 500 m rond het plangebied (Figuur 2.8). Gezien het grote aantal 

gegevens dat beschikbaar is in de directe omgeving is er voor de overzichtelijkheid 

voor gekozen om grote gebiedsoverstijgende onderzoeken (zoals bijv. tracés, etc.) die 

minder detailinformatie bevatten weg te laten uit het overzicht. 

Tabel 2.1 
Monumententerreinen in de directe omgev-
ing van het plangebied (bron: Archis).
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In 2004 is een karterend booronderzoek uitgevoerd op het onderhavig plangebied en 

omliggende terrein grenzend aan de Voorschoterweg (2087479100).12 Resultaten van 

het onderzoek zijn echter niet in Archis gemeld en ook het rapport is online niet te 

vinden en ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Bibliotheek 

en de Gemeente Voorschoten niet aanwezig. 

Ten noorden van het plangebied is een bureauonderzoek aangemeld ter hoogte van 

de Leidseweg, maar nog niet afgerond (4559720100). Op nummer 300 van die weg is in 

2011 een klein booronderzoek uitgevoerd, maar hieruit bleek dat eventueel aanwezige 

resten in de kwelderafzettingen niet verstoord zouden worden (2313492100).

Ten noordoosten van het plangebied hebben ter hoogte van de AWZI drie onderzoeken 

plaatsgevonden. Eén daarvan was het eerder genoemde booronderzoek van RAAP 

uit 2016, waar buiten de eerder vermelde landschappelijke resultaten verder geen 

archeologische vondsten zijn gedaan (4018250100). Eerder in 2014 werd hier een 

bureauonderzoek uitgevoerd naar dit terrein (2424681100) en is in 2012 een heel klein 

deel van het terrein onderzocht aan de hand van drie gutsboringen (2372800100). Uit 

de resultaten van het booronderzoek bleek dat de bodem binnen het plangebied is 

opgehoogd met een twee meter dik pakket opgespoten zand.13

Ten oosten van het plangebied, in de Oostvlietpolder rond het AMK-terrein aan de 

overzijde van de Vliet, zijn door Archol twee wegtracés opgegraven (2375239100). 

Hierbij zijn echter alleen verspoelde scherven van handgevormd aardewerk 

aangetroffen in de komklei, waar eigenlijk een kreekrug werd verwacht.14 Door 

RAAP is een tweede opgraving/begeleiding uitgevoerd (2355589100 en 2354576100) 

waarbij ook handgevormd aardewerk in de komklei werd gevonden, maar tevens 

enkele sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd zijn aangetroffen in de top van een 

veraard veenpakket. Dit duidt op een goede ontwatering van het gebied en biedt 

mogelijkheden voor eventuele bewoning of andere activiteiten in de ijzertijd. 

Tijdens het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat het landschap in de ijzertijd, 

Romeinse tijd en de late middeleeuwen/Nieuwe tijd is gebruikt. De sporen duiden op 

bewoning in de (wijdere) omgeving. Bij een booronderzoek uitgevoerd aan de Vlietweg 

(2338781100) zijn geen vondsten gedaan en zou het terrein tot 3 m diep verstoord zijn.

Ten zuiden van het plangebied heeft aan de Vlietweg 82 een archeologische 

begeleiding plaatsgevonden (2322604100). Het terrein bleek vrijwel volledig te zijn 

verstoord, waardoor geen archeologische resten meer zijn waargenomen.15

Aan de Hofstraat 6 ten zuiden van het plangebied zijn enkele boringen gezet 

(2179065100) evenals aan de Leidseweg 202b (2274531100) en werd een 

bureauonderzoek verricht naar een perceel ter hoogte van de boerderij Vredenhoef 

(2114345100). Resultaten alle drie de onderzoeken zijn in Archis niet vermeld evenmin 

als het rapport. Tevens werd hier een booronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 

een tijdelijke bouwweg (2211391100). Het tracé hiervan loopt gedeeltelijk door het 

landgoed behorende bij de boerderij Vredenhoef (AMK-terrein 3180). Ook hiervan zijn 

geen resultaten of rapport in Archis vermeld.

12  ArcheoMedia projectnummer A04-441-Z.
13  Exaltus & Orbons 2012.
14  Van der Leije 2013.
15  Houkes 2012.
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Op ca. 400 m ten zuidwesten van het plangebied is tijdens een proefsleuvenonder-

zoek op het AMK-terrein een neolithische vindplaats aangetroffen (2087868100). 

Ook zijn twee of drie veenwegen gevonden in de klei/veenafzettingen. Verder vond 

hier een booronderzoek plaats (3987237100) waarbij werd vastgesteld dat bodem in 

het plangebied uit opgebrachte grond op klei en veen op strand- en geulafzettingen 

bestaat.16 De dikte van de opgebrachte grond bedraagt minimaal, vanaf het maaiveld, 

1,4 m (gemiddeld 1,8 m -Mv; ca. 2 m -NAP); hieronder is de oude bouwvoor aanwezig. 

2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een middelhoge trefkans op 

archeologische waarden. De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende 

classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal voor de kaart 

worden voor het West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en de geologische 

kaart genoemd.17 De kaart is op gemaakt basis van een rastergrid met eenheden van 

50 bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dergelijk 

lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook 

slechts als richtinggevend worden gebruikt.18 Een gemeentelijke verwachting is veel 

gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit bureauonderzoek 

dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Om het historisch landgebruik in kaart te brengen is gekeken naar diverse historische 

kaarten. Op één van de oudste beschikbare kaarten uit 1611 van Floris Balthasar is het 

16  Coppens 2016.
17  Deeben 2009, 11.
18  Deeben 2009, 5.

Figuur 2.8 
Archis waarnemingen, onderzoeken (blauwe 
lijnen) en AMK-terreinen (paarse lijnen) met 
de locatie van het plangebied (rood kader) op 
de Limeskaart. (Bron: RCE).
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Figuur 2.9 
Het plangebied geprojecteerd op de 
Kadasterkaart (Minuutplan) uit 1811-1832 
van Voorschoten, Zuid Holland, sectie A, blad 
03 (MIN08219A03; bron: Kadaster).

Figuur 2.10 
Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart 
van ca. 1850 met het plangebied in rood.
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plangebied maar half afgebeeld, maar lijkt geen bebouwing aanwezig.19 Ook op de veel 

gedetailleerdere Kadastrale Minuut van 1811-1832 is de situatie rond het plangebied 

leeg en niet veel anders ten opzichte van vandaag (Figuur 2.9). De Korte Vliet ligt 

tegenwoordig niet meer strak tegen het plangebied aan, maar iets meer richting het 

westen. Het plangebied is onbebouwd en volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende 

Tafels (OAT) in gebruik als weiland. Op de iets jongere en iets minder gedetailleerde 

Topografische Militaire Kaart (TMK) van ca. 1850 is de situatie nog vrijwel ongewijzigd 

(Figuur 2.10).Ook op de diverse Bonnebladen van het eind van de 19e eeuw tot en met 

het midden van de 20e eeuw is het plangebied steeds leeg. De huidige bebouwing 

dateert va na 1950.

2.3.6 Bodemverstoringen

Bij het bodemloket zijn geen saneringen bekend binnen het plangebied.20 Een KLIC-

oriëntatieverzoek wijst uit dat er geen grote kabels en leidingen binnen het plangebied 

bekend zijn bij het Kadaster. Het plangebied bevat slechts twee korte aansluitingen. 

2.3.7 Overige bronnen 

Voor het bureauonderzoek is nog onderzoek of navraag gedaan bij de volgende 

bronnen, maar deze hebben geen (aanvullende) informatie opgeleverd:

- AHN (bebouwd terrein, alleen maaiveld hoogte bepaald)

- AWN (dhr. Van den Kooij, geen aanvullende informatie opgeleverd)

- Bouwarchief Gemeente Voorschoten (geen reactie)

- Bodemloket Gemeente Voorschoten (geen reactie)

19  Floris Balthasar – Kaart van Leiden en omgeving 1611 (Kaartboek Hoogheemraadschappen 
Rijnland, Delftland

en Schieland – Nationaal Archief 4.VTH_F_12)
20  www.bodemloket.nl (bezocht 5-6-2018).

Figuur 2.11 
Uitsnede uit het Bonneblad van ca. 1900 met 
het plangebied in rood.
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek bestaat de ondergrond van het plangebied 

waarschijnlijk uit een strandvlakte afgedekt met komgronden (noordwest) en een 

oeverwal (zuidoost). De komgronden bestaan uit klei op veen. Waarschijnlijk kennen 

de oeverwallen eenzelfde samenstelling, maar met een hoger silt gehalte. Mogelijk 

komt in het gebied een kreekgeul voor die van zuidwest naar noordoost door het 

plangebied loopt. De top van deze kreekafzettingen is aangetroffen tussen de 1,60 

- 2,80 m -Mv (2,6 - 3,7 m +NAP). In de top van de kom- en oeverafzettingen bevindt 

zich een bouwvoor. Hierboven komt waarschijnlijk over het gehele plangebied een 

ophoogpakket voor: direct vanaf het maaiveld is een zwak zandig kleipakket aanwezig, 

gevolgd door dikke pakketten ophoogzand. De gemiddelde dikte van dit pakket is 

1,8-1,9 m.
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Voor de strandvlakte geldt een lage verwachting op resten uit het neolithicum t/m de 

bronstijd. Deze zijn mogelijk herkenbaar aan een vondstlaag of vegetatieniveau. Voor 

zowel het veenpakket als de oeverzones van de kreek geldt een hoge verwachting 

op resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Alle mogelijke complextypen kunnen 

voorkomen, maar een nederzetting ligt het meest voor de hand. De resten komen 

voor als vondsten en sporen in de top van de oever of de veraarde top van het veen. 

Vondsten kunnen bestaan uit steen, aardewerk, glas, metaal of bot, maar ook andere 

(organische) materialen kunnen voorkomen. In het veen moet rekening worden 

gehouden met veenwegen (hout). Parallel aan de Vliet bestaat de kans op het 

aantreffen van het Kanaal van Corbulo (eveneens in het veen). De eerder aangetroffen 

kreek is waarschijnlijk een natuurlijke kreekgeul(opvulling). Er kan echter niet met 

zekerheid uitgesloten worden dat het het kanaal van Corbulo betreft. Resten uit de 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden niet verwacht. 

De archeologische resten kunnen zich over het gehele plangebied bevinden en kunnen 

een deel of het gehele plangebied beslaan. De diepteligging van de betreffende 

afzettingen moet met het booronderzoek nog worden aangetoond, maar is naar 

verwachting minimaal 2 m -Mv. Gezien de hoge grondwaterstand en de afdekking 

met een kleipakket is de conservering en gaafheid van sporen en vondsten naar 

verwachting goed. Voor eventuele verstoringen zijn geen aanwijzingen. 
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Verkennend 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. 

Conform de richtlijnen van de Gemeente Voorschoten dient het booronderzoek 

minimaal op de volgende vragen antwoord te geven:21

- Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied?

- In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact?

- Bevinden zich in het plangebied afzettingen die in verband kunnen worden gebracht 

met antropogene aanwezigheid?

- Zoja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP bevinden deze zich?

- Wat betekenen de resultaten voor de gespecificeerde archeologische verwachting 

zoals deze is geformuleerd in het bureauonderzoek? En in welk opzicht kan op basis 

hiervan de gespecificeerde archeologische verwachting worden bijgesteld?

Indien archeologische indicatoren worden aangetroffen bij het verkennend 

booronderzoek, dan gelden tevens de volgende vragen:

- Op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische indicatoren 

aangetroffen?

- En wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?

- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?

- Wat betekent dit voor de archeologische verwachting van het plangebied?

- In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige planont-

wikkeling?

3.2 Methodiek

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0 en het Plan van Aanpak (PvA).22 Tijdens het 

onderzoek zijn in totaal zeven boringen gezet binnen het plangebied (Figuur 3.1). 

Getracht is de boringen zoveel mogelijk in een grid van bij benadering 40x30 m te 

zetten. Hierdoor zijn vier noordwest-zuidoost georiënteerde ‘raaien’ ontstaan haaks op 

de verwachte onderliggende geologie (komgebied en oeverwal). Bij het grid is reeds 

rekening gehouden met verwachte kabels en leidingen en de aanwezigheid van water 

in een deel van het plangebied. In de praktijk bleken in het veld de meeste boringen 

nog enkele meters verplaatst te moeten worden, vanwege de terreininrichting. Zo 

bleek het deel van het plangebied ten zuidoosten van boring 7 voor het grootste deel 

uit water te bestaan, ook binnen de loodsen. Voor boring 5 en 6 is door een externe 

partij eerst een gat geboord in de betonnen vloer van de loods om de archeologische 

boringen mogelijk te maken.

21  Richtlijnen voor bureau- en booronderzoek verkennende/karterende fase Gemeente Was-
senaar en Voorschoten, 1 juli 2016.

22  Van de Geer 2018.
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De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, in 

combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. De diepte van boringen beperkt 

zich tot 3,9 m -Mv, tot in de top van de wadafzettingen. De locatie en hoogte van de 

boorpunten buiten de loodsen (boringen 1-3 en 7) is vastgelegd met behulp van het 

Differential Global Positioning System (DGPS) met een afwijking kleiner dan 3 cm. 

De locatie van de boringen binnen de loodsen (boringen 4,5 en 6) is vastgelegd ten 

opzichte van de bebouwing en met behulp van meetlinten. De hoogte van deze punten 

is afgeleid van de dichtstbijzijnde maaiveldhoogte net buiten de loodsen die wederom 

is vastgelegd met een DGPS. De boringen zijn in het veld beschreven door een senior 

prospector volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet 

aan de NEN5104 norm. De laagbeschrijving zijn vervolgens ingevoerd in het boorbe-

schrijvingssysteem Deborah 2. Alle grond wordt is met het blote oog onderzocht op 

archeologische indicatoren (verbrokkelen/snijden). Deze methode is geschikt voor het 

toetsen en in kaart brengen van de verwachte geologische afzettingen (komgebied, 

oeverwal).

Het veldwerk is uitgevoerd door Eckhart Heunks (KNA Senior Prospector) en P. van de 

Geer (KNA Prospector MA).

3.3 Resultaten

Het booronderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de in het plangebied 

aanwezige afzettingen in de ondiepe ondergrond. Voor het gehele gebied geldt 

dat er sprake is van een zeer uniforme bodemopbouw bestaande uit een pakket 

komafzettingen afgezet op twee niveaus van getijdenafzettingen (estuariene en 

wadafzettingen). De natuurlijke afzettingen worden overal afgedekt door een pakket 

geroerde en/of opgebrachte grond.

Vanaf het maaiveld dat zich rond 0,14-0,38 m +NAP bevindt, is een zeer heterogeen 

pakket aanwezig dat bestaat uit afwisselende lagen klei met zandbrokken en lagen 

zand met kleibrokken. Het pakket is donkergrijs tot donkerbruingrijs van kleur, kalkrijk 

en bevat in de bovenste laag nog roestvlekken, maar is al snel volledig gereduceerd. 

Her en der komt bouwpuin of grind voor. Het betreft een pakket verstoorde grond 

met een dikte van 0,6-1,2 m dat deels is opgebracht. Het in het plangebied aanwezige 

water binnen de loodsen zou volgens de eigenaar van de grond een diepte hebben van 

ca. 1,2 m: vergelijkbaar met de maximale diepte van de geroerde grond.

Hieronder bevindt zich vanaf 0,6-1,2 m -Mv (0,74-1,4 m -NAP) een pakket lichtblauw-

grijze, matig siltige tot sterk siltige, stevige klei. De klei is kalkloos tot kalkarm en soms 

zwak humeus tot matig humeus met een spoor van plantenresten. Het pakket kan 

worden geïnterpreteerd als komafzettingen van de Oude Rijn.

De komafzettingen liggen op een pakket bruingrijze tot donkerbruingrijze slappe, 

matig siltige tot uiterst siltige klei. De top van dit pakket bevindt zich op 0,9-1,6 m 

-Mv (1,28-1,79 m +NAP). De klei is matig tot sterk humeus en bevat humuslagen, 

plantenresten en houtresten. Ook komen silt-, zand- en veenlagen voor. Het betreft 

de estuariene afzettingen van het Oude Rijnestuarium (getijdenafzettingen). In boring 

3, 4 en 7 gaan de sterk humeuze kleilagen met veenlagen aan de basis van het pakket 

over in een dun pakket (ca. 0,7 m) kleiig veen (bos- en rietveen) dat tot het Hollandveen 

Laagpakket mag worden gerekend.
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Onder de estuariene afzettingen bevindt zich vanaf ca. 2,55-3,4 m -Mv (2,64-3,59 

m +NAP) een pakket licht grijs, zwak siltig, zeer fijn zand, al dan niet met kleilagen. 

Het zand is kalkrijk en bevat sporen van plantenresten. In de boringen 1, 3, en 5-7 

heeft zich in de top hiervan een donkergrijze, kalkarme, zwak humeuze, vegetatie-

horizont ontwikkelt in uiterst siltig zand of uiterst siltige klei. Het lijkt te gaan om 

een natte (onderwater) bodem te gaan. Het pakket is in het veld in eerste instantie 

geïnterpreteerd als strandvlakte. De laag vertoont echter dezelfde uiterlijke kenmerken 

(kleur, textuur, inclusies) als de op het naastgelegen AWZI-terrein aangetroffen 

wadafzettingen.23 Gezien deze overeenkomsten en de vergelijkbare NAP-hoogten van 

de top van de pakketten moet het hier aangetroffen pakket echter ook als getijden-

afzettingen in de vorm van wadafzettingen worden geïnterpreteerd (Laagpakket van 

Wormer).

De natuurlijke afzettingen binnen het plangebied laten een zeer uniform beeld zien 

van komafzettingen op estuariene afzettingen op wadafzettingen, afgedekt door 

een geroerd (ophogings-)pakket. Het beeld sluit ook aan op de omstandigheden die 

voor een deel van het aan de overzijde van de Korte Vliet gelegen AWZI-terrein zijn 

vastgesteld.24 Er zijn binnen onderhavig plangebied geen potentieel archeologische 

niveaus of archeologische indicatoren aangetroffen. De zojuist genoemde afzettingen 

zijn alle drie ontstaan in relatief laag gelegen, natte milieus die weinig interessant zijn 

geweest voor bewoning in het verleden.

23  Conradi 2016, 19.
24  Conradi 2016.

Figuur 3.1
Boorpuntenkaart met boornummers.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat de ondergrond van het 

plangebied waarschijnlijk uit een strandvlakte zou bestaan, afgedekt met komgronden 

en een oeverwal. In de top van de kom- en oeverafzettingen werd een bouwvoor 

verwacht met daarboven een ophoogpakket. Mogelijk zou in het gebied ook een 

kreekgeul voorkomen .

De komafzettingen, afgedekt met een antropogeen pakket van (recent) omgewerkte 

grond en een ophogingspakket zijn inderdaad aangetroffen. De kreekgeul, oever-

afzettingen en bouwvoor zijn niet aangetroffen. In plaats daarvan is onder de 

komafzettingen een pakket getijdenafzettingen aangetroffen in de vorm van 

estuariene afzettingen op wadafzettingen. De strandvlakte is vermoedelijk wel 

aanwezig, maar bevindt zich op basis van het vergelijkbare landschap ten noorden van 

het plangebied op ca 1 m of meer onder de top van de wadafzettingen (dieper dan 4,3 

m -NAP), buiten het bereik van de boringen. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen 

voor lokale duinvorming of andere hogere gelegen en voor bewoning geschikte 

plaatsen zoals strandwallen op deze duinvlakte.

Gezien het ontbreken van oeverafzettingen en een veenpakket met veraarde top 

vervalt de verwachting op resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd die hierop zouden 

voor kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de in het veen verwachtte veenwegen. Ook 

voor de aanwezigheid van het Kanaal van Corbulo zijn geen aanwijzingen. Het kanaal 

bevindt zich hier hoogstwaarschijnlijk ter hoogte van de huidige Vliet. Resten uit de 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd werden niet verwacht. Voor de strandvlakte geldt nog 

steeds een lage verwachting op resten uit het neolithicum t/m de bronstijd. 

Behalve de verstoorde bovenlaag en het in het zuidoosten aanwezige water zijn geen 

aanwijzingen voor grootschalige verstoringen aangetroffen. 

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen

- Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

Voor het gehele gebied geldt dat er sprake is van een zeer uniforme bodemopbouw 

bestaande uit een pakket komafzettingen afgezet op twee niveaus van getijdenaf-

zettingen (estuariene en wadafzettingen). De natuurlijke afzettingen worden overal 

afgedekt door een pakket geroerde en/of opgebrachte grond.

- In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

Er is geen oorspronkelijke bouwvoor meer aanwezig. De top van de oeverafzettingen 

is dus verstoord. Behalve de verstoorde bovenlaag en het in het zuidoosten aanwezige 

water zijn verder geen aanwijzingen voor grootschalige (diepere) verstoringen 

aangetroffen. 

- Bevinden zich in het plangebied afzettingen die in verband kunnen worden gebracht 

met antropogene aanwezigheid?

Met het booronderzoek zijn deze zijn niet vastgesteld. Mogelijk bevindt zich op grotere 

diepte een strandvlakte met een lage verwachting op resten uit het neolithicum t/m de 

bronstijd.

4
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- Zoja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP bevinden deze zich?

Tussen 4,3-4,6 m -NAP of dieper (ca. 5 m -Mv).

- Wat betekenen de resultaten voor de gespecificeerde archeologische verwachting 

zoals deze is geformuleerd in het bureauonderzoek? En in welk opzicht kan op basis 

hiervan de gespecificeerde archeologische verwachting worden bijgesteld?

Gezien het ontbreken van een oeverafzettingen en een veenpakket met veraarde 

top vervalt de verwachting op resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Hetzelfde geldt 

voor de in het veen verwachtte veenwegen en het Kanaal van Corbulo. Resten uit de 

middeleeuwen en Nieuwe Tijd werden niet verwacht. Voor de strandvlakte geldt nog 

steeds een lage verwachting op resten uit het neolithicum t/m de bronstijd.

Aangezien geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen vervallen de onderzoeks-

vragen met betrekking tot hiertoe. 

4.3 Selectieadvies

Binnen het plangebied zijn binnen 4 m -Mv komafzettingen afgezet op estuariene 

afzettingen en wadafzettingen aangetroffen. Voor geen van deze niveaus geldt een 

archeologische verwachting. Alleen voor een potentieel dieper gelegen niveau dat zich 

naar verwachting op ca. 5 m -Mv (ca. 4,3 m -NAP) bevindt, geldt een lage verwachting 

op resten uit het neolithicum en de bronstijd. Hier zijn echter geen aanwijzingen 

aangetroffen voor lokale duinvorming of andere hogere gelegen en voor bewoning 

geschikte plaatsen.

Gezien het ontbreken van een archeologische verwachting voor de afzettingen vanaf 

het maaiveld tot 4,3 m -NAP en de lage verwachting op archeologische resten op het 

niveau hieronder, zonder aanwijzingen voor kansrijke zones, wordt voor onderhavig 

plangebied geen verder vervolgonderzoek geadviseerd. 

Dit 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. 
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: VHO93-1
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 91.991,40, Y: 461.065,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, slap, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, zeer fijn, kalkarm
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,98 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 3,78 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 4,18 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 390 cm -Mv / 4,28 m -NAP
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boring: VHO93-2
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 91.993,60, Y: 461.017,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,19, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, stevig, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, stevig
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,89 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, veel plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: met wilg

340 cm -Mv / 3,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, veel plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 370 cm -Mv / 3,89 m -NAP

boring: VHO93-3
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 92.030,70, Y: 460.984,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig grindig, donkergrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs

80 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

90 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, spoor plantenresten

145 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten

160 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, weinig plantenresten

180 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, enkele kleilagen, bosveen

250 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

275 cm -Mv / 2,89 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkloos

320 cm -Mv / 3,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 355 cm -Mv / 3,69 m -NAP
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boring: VHO93-4
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 92.022,30, Y: 461.043,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,30, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, stevig
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, enkele kleilagen, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 325 cm -Mv / 3,55 m -NAP

boring: VHO93-5
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 92.059,30, Y: 461.028,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, stevig

160 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, slap, weinig plantenresten

210 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruin, slap, spoor plantenresten

230 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, enkele veenlagen, slap, weinig plantenresten

270 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

290 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont
Opmerking: valt uit guts

 Einde boring op 330 cm -Mv / 3,44 m -NAP
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boring: VHO93-6
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 92.058,10, Y: 461.050,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,14, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs, stevig, kalkloos

110 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, stevig, kalkloos

140 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, enkele humuslagen, slap, kalkloos

175 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, slap, kalkrijk

220 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, slap

240 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, enkele veenlagen, slap, spoor hout

290 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

300 cm -Mv / 3,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, spoor plantenresten

 Einde boring op 330 cm -Mv / 3,44 m -NAP

boring: VHO93-7
beschrijver: EH/PG, datum: 8-6-2018, X: 92.025,30, Y: 461.024,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,20, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: Remax, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, zandbrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, stevig, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, grijsbruin, enkele kleilagen, slap, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,20 m -NAP
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Bijlage 2 Plan van Aanpak
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1 Inleiding 

In opdracht van RE/MAX Makelaarsgilde (dhr. L. van der Spek) heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Hofweg 51, te Voorschoten. Aanleiding voor het onderzoek 
is de geplande aankoop van het perceel. De toekomstig eigenaar wil zich vooraf informeren over eventuele in het gebied 
aanwezige archeologische waarden met het oog op eventuele toekomstige ontwikkeling van het gebied.  
 
Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Landgoederen en sportvelden en valt voor een deel  binnen een zone met 
dubbelbestemming Waarde – archeologie – 5 en voor het overige deel binnen een zone met Waarde – archeologie – 6. Voor 
de eerste categorie geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 0,3 m beneden maaiveld (‐Mv) of groter dan 30 m2 een 
archeologisch rapport moet worden overlegd blijkens archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat:  
‐ op de betrokken bouwlocatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; 
‐ de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat de 

archeologische waarden van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden 
veiliggesteld; 

‐ of de betrokken archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade waarin 
de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord zijn vastgesteld.  

Voor de tweede categorie gelden dezelfde voorwaarden maar zijn de ondergrenzen bepaald op 1 m ‐Mv en een 
planoppervlak van 1000 m2.   
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of eventuele toekomstige werkzaamheden zouden kunnen leiden tot aantasting 
van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel 
voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 
verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek. 

2 Gespecificeerde verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek bestaat de ondergrond van het plangebied waarschijnlijk uit een strandvlakte afgedekt 
met komgronden (noordwest) en een oeverwal (zuidoost). De komgronden bestaan uit klei op veen. Waarschijnlijk kennen 
de oeverwallen eenzelfde samenstelling, maar met een hoger silt gehalte. Mogelijk komt in het gebied een kreekgeul voor 
die van zuidwest naar noordoost door het plangebied loopt. De top van deze kreekafzettingen is aangetroffen tussen de 
1,60 ‐ 2,80 m ‐Mv (2,6 ‐ 3,7 m +NAP).  In de top van de kom‐ en oeverafzettingen bevindt zich een bouwvoor. Hierboven 
komt waarschijnlijk over het gehele plangebied een ophoogpakket voor: direct vanaf het maaiveld is een zwak zandig 
kleipakket aanwezig, gevolgd door dikke pakketten ophoogzand. De gemiddelde dikte van dit pakket is 1,8‐1,9 m. 
 
Voor de strandvlakte geldt een lage verwachting op resten uit het neolithicum t/m de bronstijd. Deze zijn mogelijk 
herkenbaar aan een vondstlaag of vegetatieniveau. Voor zowel het veenpakket als de oeverzones van de kreek geldt een 
hoge verwachting op resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Alle mogelijke complextypen kunnen voorkomen, maar een 
nederzetting ligt het meest voor de hand. De resten komen voor als vondsten en sporen in de top van de oever of de 
veraarde top van het veen. Vondsten kunnen bestaan uit steen, aardewerk, glas, metaal of bot, maar ook andere 
(organische) materialen kunnen voorkomen. In het veen moet rekening worden gehouden met veenwegen (hout). Parallel 
aan de Vliet bestaat de kans op het aantreffen van het Kanaal van Corbulo. De eerder aangetroffen kreek is waarschijnlijk 
een natuurlijke kreekgeul(opvulling). Er kan echter niet met zekerheid uitgesloten worden dat het het kanaal van Corbulo 
betreft. Resten uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden niet verwacht.  
 
De archeologische resten kunnen zich over het gehele plangebied bevinden en kunnen een deel of het gehele plangebied 
beslaan. De diepteligging van de betreffende afzettingen moet moet het booronderzoek nog worden aangetoond, maar is 
naar verwachting minimaal 2 m ‐Mv. Gezien de hoge grondwaterstand en de afdekking met een kleipakket is de 
conservering en gaafheid van sporen en vondsten naar verwachting goed. Voor eventuele verstoringen zijn geen 
aanwijzingen.  
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Soort onderzoek:  Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO‐o) 
Projectnaam:  Voorschoten – Hofweg 51 
Archolprojectcode:  VHO1793 
ARCHIS‐zaakidentificatienummer:  4611616100 
Uitvoerder:  Archeologisch Onderzoek Leiden bv 

Namen personen 
Periode van uitvoering veldwerk:  8‐6‐2018  
Provincie:  Zuid‐Holland 
Gemeente:  Voorschoten 
Plaats:  Voorschoten 
Toponiem:  Hofweg 51 
Coördinaten gebied:  92.040 / 461.010 
Opdrachtgever:  RE/MAX Makelaarsgilde, Dhr. L. van der Spek 
Bevoegd gezag:  Gemeente Voorschoten 
Adviseur bevoegd gezag:  Mevr. K. van der Kant, Werkorganisatie Duivenvoorde (adviseur 

archeologie) 
Oppervlakte plan‐ of onderzoeksgebied:  6.485 m2 
Tabel 2.1 Administratieve gegevens. 

3 Communicatie en overleg 

Voorafgaande en het veldonderzoek is overleg geweest tussen de opdrachtgever en de uitvoerder over de 
toegankelijkheid en betredingstoestemming van het onderzoeksgebied. Eventuele wijzigingen ten opzichte van het PvA 
worden eerst voorgelegd aan de opdrachtgever. Uit het overleg bleek dat grote delen van het terrein verhard zijn. Daarom 
is door Archol een derde partij ingeschakeld die voorafgaand aan het boorwerk betonboringen uitvoert op aanwijzingen 
van de aanwezige prospector. 

4 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO‐Overig. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
conform de Specificatie Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0 en de richtlijnen van de Gemeente 
Voorschoten. Het veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap en de 
gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te scherpen of controleren.  
 
De boringen worden gezet in een grid van bij benadering 40x30 m, bestaande uit vier ‘raaien’ haaks op de verwachte 
onderliggende geologie (komgebied en oeverwal). Het grid bestaat uit 7 boringen, indien nodig kan een extra boring 
worden ingezet naar inzicht van de prospector. Bij het grid is reeds rekening gehouden met verwachte kabels en leidingen 
en de aanwezigheid van water in een deel van het plangebied. Indien nodig worden boringen verplaats wanneer dit 
noodzakelijk is vanwege de vele bebouwing. De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 
7 cm, in combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. De diepte van boringen  beperkt zich tot 4 m ‐ Mv. Deze 
methode is geschikt voor het toetsen en in kaart brengen van de verwachte geologische afzettingen (komgebied, 
oeverwal). 

 
De locatie en de hoogte van de boringen wordt vastgelegd met een DGPS en RTS met een nauwkeurigheid < 3 cm. De 
boringen worden in het veld beschreven door een senior prospector volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond wordt met blote oog onderzocht op 
archeologische indicatoren (verbrokkelen/snijden).  
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Figuur 4.1 Beoogd boorplan op  de paleogegrafische kaart van Van Dinther (2012) en luchtfoto (PDOK). 

 
 
Het veldwerk zal worden uitgevoerd door 2 persoenen: P. van de Geer en E.Heunks (zie namenlijst). 
 
naam    functie/rol  KNA‐status  telefoon  e‐mail 
T.A. Goossens  Projectleiding  Sr. KNA‐Archeoloog    t.goossens@archol.nl 
E. Heunks  Uitvoering  Sr. KNA‐Prospector  06 159 67867  eckhart.heunks@planet.nl 
P. van de Geer  Uitvoering  KNA‐Prospector  06 539 89033  p.vandegeer@archol.nl 
         
         
Kirsten van der Kant  Contact bevoegd 

gezag 
  06‐15209436  kvdkant@werkorganisatieduivenvoorde.nl 

Leo van der Spek  Opdrachtgever    06‐29533470  leovanderspek@remax.nl 
         
Tabel 4.1 Namenlijst van betrokken personen. 

 

5 Monsternameplan 

Voor onderhavig onderzoek is geen  monstername voorzien. 

6 Deponering 

De onderzoeksdocumentatie alsmede eventuele vondsten worden na afloop van het onderzoek gedeponeerd bij het 
archeologisch depot van Zuid‐Holland volgens de daarvoor geldende eisen van de vigerende versie van de KNA en de 
aanleveringseisen van het depot en bij het e‐depot voor de Nederlandse Archeologie (DANS). 
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7 Planning 

Het veldwerk neemt maximaal 1 dag in beslag en wordt uitgevoerd op 8‐6‐2018.  De verslaglegging heeft de vorm van een 
standaardrapport (conform Protocol 4003 , Specificatie Inventariserend Veldonderzoek VS05 ) dat wordt opgeleverd 
binnen een week na het einde van het veldwerk. 

8 Vergunningen 

Er zijn geen vergunningen benodigd voor de uitvoering van het onderzoek.  
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Bijlage 1: Risicoanalyse 

 
Project Risico Inventarisatie &Evaluatie                                      ARCHOL BV 
 
Naam project: IVO‐o Voorschoten – Hofweg 51 
Projectnummer: 1793 
Gemeente: Voorschoten 
 

RI&E uitgevoerd door: P. van de Geer 
 
Datum: 5‐6‐2018 

Onderwerp/ 
activiteit 

Risico  Van toe‐ 
passing? 

Beheersmaatregelen  Gereed     

1. Werken langs 
wegen. 

Aanrijding.  
Gezondheidsschade. 
Verkeersproblemen. 

Nvt 
 

Dragen reflecterende kleding. 
Volgen richtlijnen 
wegbeheerder (richtlijn: CROW 
96b) 

Nvt 
 

2.  Werken langs 
spoorlijnen. 

 
 
Aanrijding.  
Gezondheidsschade. 

Nvt 
 

Overleg net Railbeheerder en 
volgen van diens richtlijnen 
(Veiligheid langs het spoor, Rail 
Infra Veiligheid & Milieu). 
Personeel moet in bezit zijn van 
een "Bewijs van toegang tot 
spoorwegterreinen”.  

Nvt 
 

3.  Kabels en 
leidingen 

 
Explosie. Elektrocutie. 
Gezondheidsschade.  
Materiële schade. 

Ja 
 

KLIC‐melding. Overleg met 
kabel‐ en leidingbeheerders en 
opdrachtgever (bij hogedruk, 
hoogspanning, 
defensieleiding). Opzoeken 
kabels en leidingen door 
handmatig graven proefsleuf. 
Leidingtracé laten markeren 
(hogedruk, defensieleiding). 

Ja, geen 
kabels 

4. Overdracht via 
huidcontact bij 
eten en drinken. 

Besmetting.  
Gezondheidsschade.  

Ja 
 

Meenemen: Schoon water, 
zeep, handdoeken. Handen en 
gezicht wassen. Persoonlijk 
hygiëne.  

Ja 

5. Biologische 
agentia: Lyme 

Besmetting.  
Gezondheidsschade. 

Nvt   Voorkom tekenbeten. 
Broekspijpen in sokken, shirt 
met lange mouwen. Controle. 
Teken snel verwijderen. 

Nvt 

6. Biologische 
agentia: Anthrax 

Besmetting.  
Gezondheidsschade. 

Nvt 
 

Contact vermijden (kuilen met 
kalk en kadaverresten). 
Preventief wondjes afdekken. 
Handschoenen en 
beschermende kledij. Handen 
en gezicht wassen. 

Nvt 

7.  Biologische 
agentia: Tétanus 

Besmetting.  
Gezondheids‐schade. 

Ja  Handschoenen en 
beschermende kledij.  

Ja 

8.  Biologische 
agentia: Overig 

 
Besmetting.  
Gezondheids‐schade. 

Ja 
 

Contact vermijden. Preventief 
wondjes afdekken. 
Handschoenen en 
beschermende kledij. Handen 
en gezicht wassen. 

Ja 

9.  Fysieke  Gezondheids‐schade.   Ja  Voldoende rust. Ergonomisch  Ja 
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inspanning  gereedschap. Afwisseling van 
werkzaamheden. Oefeningen. 
Werkzaamheden mechanisch 
uitvoeren. 

10.  Extreme weers‐
omstandigheden. 

Gezondheids‐schade.  Ja 
 

Specifieke kleding. 
Werkzaamheden afwisselen. 
Voldoende pauzes. Voldoende 
drinken. Preventie UV‐straling. 
Schuilgelegenheid.  

Ja 

11.  Onverwachts 
vrijkomen en/of 
contact met 
verontreinigde 
grond.  

Gezondheids‐schade.  
Milieubelasting. 

Ja 
 

Contact vermijden, afspoelen, 
grond afdekken, evt. in depot 
plaatsen. Opdrachtgever en 
Archol waarschuwen. Van 
toepassing zijnde richtlijn is 
CROW‐publicatie 132 (risico 
Bodemverontreiniging). 

Ja 

12. Bodemverontreini
ging 

Gezondheids‐schade. 
Milieubelasting. 

Nvt 
 

Specifiek V&G‐plan en ‐
instructie. Milieukundige‐, 
en/of veiligheidskundige 
begeleiding.  
Geschiktheidskeuring en VGM‐
training personeel.  
Drie‐traps saneringsunit. 
Fysieke zonering (vuil‐sluis‐
schoon). Afzetten en markeren. 
Schaftruimte en toilet in 
schone zone. Verslepen 
voorkomen (afspoelen 
gereedschap, vondsten, laarzen 
e.d., kleding in vuile zone 
achterlaten, wassen, etc). 
Afspoelbak. Metingen. 
Logboek/registratie. 
Saneringskledij. 
Adembescherming. Overig 
PBM.  Stuiven en vermengen 
voorkomen (gronddepot op 
folie en afdekken met folie). 
Aangepaste bezoekersregeling. 

Nvt 

13.  Calamiteit  Gezondheids‐schade.  
Milieubelasting. 
Materiële schade. 

Ja  Alarmkaart. Calamiteitenplan. 
V&G‐plan. Verzekering. 
Instructie. BHV’er. EHBO‐kist 
Brandblusser. Telefoon. 
Informeren hulpdiensten, 
opdrachtgever en Archol. 
Registreren op 
Meldingsformulier.  

Ja 
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Bijlage 2: Veiligheidsplan 

Inleiding 
Veiligheid in het veld is van vitaal belang. Hiertoe beschikt iedere medewerker over een persoonlijke veiligheidsuitrusting 
(veiligheidsschoenen, veiligheidshesje en helm) en gebruikt deze ook! Verder worden vooraf veiligheidsinstructies 
gegeven, kan door één of meerdere medewerkers met een BHV‐diploma eerste hulp worden verleend bij ongevallen en is 
een alarmkaart aanwezig in de projectmap. Eén van de teamleden wordt aangesteld als veiligheidscoördinator en ziet erop 
toe dat deze regels worden nageleefd. Er is één EHBO‐kist aanwezig op de site. De locatie van deze kist zal voordat de 
werkzaamheden beginnen aan de medewerkers worden getoond. De Archolmedewerkers hebben een hulpverleners‐
diploma.  
 
Het welzijn van de medewerkers is afhankelijk van de omstandigheden waarin zij werken. De veiligheidscoördinator ziet 
erop toe dat elke medewerker aangepast is aan de omstandigheden (extreme hitte, vorst etc.).  
 
Bij ziekte kan de veiligheidscoördinator besluiten iemand naar huis te sturen, ook al is dat tegen de wens van de 
medewerker in. Los van het feit dat het voor de medewerker zelf beter is om thuis van zijn ziekte te herstellen, is het van 
belang de gezondheid van de andere medewerkers te waarborgen. Voorafgaand en tijdens het onderzoek kunnen tussen 
de projectleider en de medewerkers zaken besproken worden die verband houden met de werkbaarheid van het project. 
Doel is te voorkomen dat door onderbezetting en te krappe berekening van beschikbare tijd de werkdruk te groot wordt. 
De projectleider kan vervolgens gevraagd worden hiervoor een oplossing te geven. 
  
In geval er ondanks de voorzorgsmaatregelen ongevallen plaatsvinden tijdens het werk dient men als volgt handelen: 
 
Alarmering 
Een veldteam bestaat uit minstens twee personen. Dit team heeft de beschikking over een mobiele telefoon voor het 
bellen bij noodgevallen en voor de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers. Daarnaast is een alarmkaart 
aanwezig met daarop de adres‐ en contactgegevens van  de hulpdiensten en de locatie van het werkgebied. 
 
Materiaal en Fysieke inspanning 
Boren is over het algemeen een fysiek inspannende bezigheid, zeker bij langdurige projecten of onder moeilijke 
weersomstandigheden. Tijdens booronderzoek worden afzonderlijke werkzaamheden verricht, veelal buiten de grenzen 
van een opgravingsterrein. Om nadelige lichamelijke gevolgen zoveel mogelijk te gelden 
tijdens boorwerk tevens de volgende adviezen en veiligheidsvoorschriften:: 
 Fysieke training en ontspanningsoefeningen 
 Voldoende rust tussen de werkzaamheden door 
 Afwisseling van de werkzaamheden (boren/beschrijven) 
 Het dragen van boormaterialen wordt afgewisseld. 
 Het werk wordt zoveel mogelijk zodanig gepland dat de loopafstanden per dag niet te lang zijn. 
 Passend gereedschap: Gereedschap wordt regelmatig schoon gemaakt en goed onderhouden. Bij het trekken van de 

boor uit de grond wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een  mechanische lier of van hulpstukken die geschikt 
zijn om mee uit de benen te trekken. 

 
Kabels en leidingen 
Voorafgaand aan een onderzoek doet de leidinggevende een klicmelding of oriëntatieverzoek bij het Klic (Kabels en 
Leidingen Informatie Centrum), zodat bij aanvang van de werkzaamheden de ligging van eventuele kabels en leidingen 
bekend is. Het onderzoek mag pas starten als de bij Klic aangesloten bedrijven en instanties alle relevante informatie met 
betrekking tot kabels en leidingen hebben toegezonden of gemeld. Daarnaast wordt, indien relevant, contact opgenomen 
met niet bij het Klic aangesloten kabel‐ en leidingbeheerders. Het boorplan wordt aangepast aan de ligging van kabels en 
leidingen, met de bedoeling zo ver mogelijk van de leidingen vandaan te blijven. Let op: De tekeningen geven niet altijd de 
exacte ligging aan van kabels en leidingen. De geldigheidsduur van de tekeningen is beperkt tot één aaneengesloten 
uitvoerfase. Over het algemeen gelden de volgende veiligheidsmaatregelen: 
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 Voor de start van het grondverzet wordt de door de kabel‐ en leidingbeheerders geleverde informatie nauwkeurig 
bestudeerd. 

 Aanwijzingen van de kabel‐ en leidingbeheerders worden strikt gevolgd. 
 Er wordt in beginsel niet geboord in de nabijheid van kabels en leidingen. 
 Let op signalering van kabels en leidingen in wegbermen en slootkanten: paaltjes, zinkerborden, vliegpalen(Gasunie). 

Waar een leiding een sloot kruist is vaak een houten beschoeiing aangebracht. 
 Voor boringen in de nabijheid van zeer gevaarlijke kabels en leidingen wordt een aantal dagen voordat de 

werkzaamheden starten contact gezocht met de beheerder. Deze kan gevraagd worden het kabel‐ of leidingtracé te 
markeren.  

 Voor het werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen van 150 kV geldt een belemmerde strook van 
50 m, voor 380 kV lijnen 72 m Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een graafmachine binnen een belemmerde 
strook wordt de beheerder minstens drie weken van te voren om (schriftelijke) toestemming gevraagd en worden 
diens aanwijzingen strikt gevolgd. Indien noodzakelijk wordt een op deze situaties toegesneden veiligheidsplan 
ontworpen. Let ook bij het zetten van (diepe) handboringen op de aanwezigheid van hoogspanningskabels. 

 
Extreme weersomstandigheden 
Onder extreem slechte weersomstandigheden wordt het veldwerk gestaakt. Het moment waarop dit het geval is, valt 
moeilijk te definiëren. In principe kan in veel gevallen worden doorgewerkt als de medewerkers zijn voorzien van de juiste 
kleding (doorwerkpakken, thermisch ondergoed,etc.) en de duur van de werkzaamheden wordt beperkt en afgewisseld 
met een tijdelijk verblijf op een plaats waar een goed klimaat heerst. In die gevallen dat de huid langdurig wordt 
blootgesteld aan UV‐stralingswerend middel (zonnebrandcrème factor 10 of hoger). Bij onweer in het open veld moet een 
schuilplaats worden gezocht. Indien mogelijk wordt er geschuild in een gebouw. Als alternatief biedt een auto een veilige 
schuilplaats. Het weer mag zeker geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid opleveren. 
 
Milieuverontreiniging 
Indien tijden het veldwerk in het veld een (mogelijke) bodemverontreiniging wordt geconstateerd, worden de 
werkzaamheden ter plaatse gestaakt en wordt contact opgenomen met de opdrachtgever over de eventueel te nemen 
maatregelen. Bij vermoeden van bodemverontreiniging of als de opdrachtgever aangeeft dat de bodem van een 
onderzoekslocatie is verontreinigd, wordt pas gestart met de werkzaamheden pas als een milieutechnisch onderzoek op 
de betreffende vindplaats is uitgevoerd en de schriftelijke resultaten van dit onderzoek door de opdrachtgever aan Archol 
zijn verstrekt. Archol laat zich informeren door een deskundige over de eventuele risico's en te nemen  
veiligheidsmaatregelen. Als archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in verontreinigde grond worden (na ingewonnen 
advies) adequate beschermende maatregelen genomen en wordt, voor zover relevant, een aanvullend V&G‐plan 
opgesteld. Als uitgangspunt gelden hierbij de voorschriften zoals vastgelegd in het AI‐blad 22 en CROW uitgave 132. Aard 
en mate van de verontreiniging moeten bekend zijn. Naarmate de aard van de vervuiling ernstiger is worden er meer 
voorzorgsmaatregelen genomen en veiligheidsmaatregelen gevolgd.  
 
Werken langs het spoor 
Als er langs openbare wegen moet worden gewerkt zijn daarop de door CROW voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen van 
toepassing: Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen (CROW publicatie 96a, juni 1999). 
Maatregelen bij werken in uitvoering op niet‐autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom (CROW publicatie 96b, 
januari1999) Voor het werken langs spoorbanen gelden de veiligheidsrichtlijnen zoals die zijn gedefinieerd in de uitgave 
"Veiligheid langs het spoor"(Rail Intra Veiligheid & Milieu, NS opleidingen, februari1998). Medewerkers dienen in ieder 
geval in het bezit te zijn van het "Bewijs van toegang tot spoorwegterreinen". 
 
Oplevering van het onderzoeksterrein 
Het terrein wordt netjes en schoon achtergelaten, zodat het weer in gebruik kan worden genomen. Om schade aan 
mensen en levende have (als gevolg van struikelen of verzwikking, etc. ) te voorkomen worden boorgaten na elke boring 
weer dichtgemaakt met de opgeboorde grond. Eve grond. Eventueel afval wordt meegenomen. Hekken worden weer 
gesloten. 
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